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Списък на използваните съкращения
БКТД
БСК
ГИТ
КИД 2008
КНСБ
КТ
КТ „Подкрепа”
КТД
МОД
НИПА
НОИ
НСИ
КЕВР
БКТД 2016

БКТД 2013

БКТД 2011

– Браншов колективен трудов договор
– Българска стопанска камара
– Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
– Класификатор на икономическите дейности 2008
– Конфедерация на независимите синдикати в България
– Кодекс на труда
– Конфедерация на труда „Подкрепа”
– Колективен трудов договор
– Минимален осигурителен доход
– Национален институт за помирение и арбитраж
– Национален осигурителен институт
– Национален статистически институт
– Комисия по енергийно и водно регулиране
– Браншов колективен трудов договор за търговците по
Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. - D35 „
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива", подписан на 12.04.2016 г.
– Браншов колективен трудов договор за търговците по
Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. - D35 „
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива", подписан на 19.11.2013 г.
– Браншов колективен трудов договор за търговците по
Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008 г. - D35 „
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива", подписан на 21.12.2011 г.

Анализът е подготвен от експерти на НИПА.
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І.
Въведение
Настоящият анализ е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени
в чл.5, т.1, б.“а“ от Правилника за устройството и дейността на Националния институт за
помирение и арбитраж (НИПА). Основната задача, която си поставя анализът е да бъде
предоставена информация за колективното трудово договаряне в периода 2010-2016 г. за
сектор „Енергетика“, обхващащ дейностите по КИД – 2008 от сектор D „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, както и
някои предприятия, попадащи в обхвата на браншовото колективно договаряне. Обект на
анализа са сключените в периода 2010-2016 г. колективни трудови договори (КТД), и
постигнатите договорености в действащите КТД за предприятията от сектора към
31.12.2016 г. в съпоставка със сключения на 12.04.2016 г. браншов колективен трудов
договор (БКТД).
Основна цел на анализа е да се изследват постигнатите договорености в БКТД 2016 г., същите да бъдат съпоставени с предходните два БКТД, подписани съответно през
2013 и 2011 г., както и с нормативната уредба, регламентираща минималните трудови
стандарти в Република България. Допълнително, анализът се стреми да сравни
договореностите, постигнати чрез КТД в предприятията от бранша, с тези от действащия
БКТД 2016.
Използваните методи са:
 сравнителен анализ с акцент върху промените в договореностите по основните
параметри на три последователни БКТД, подписани в периода 2011-2016 г., и
действащи за дейностите по КИД - 2008 от сектор D „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, а именно:
D 35.11 Производство на електрическа енергия;
D 35.12 Пренос на електрическа енергия;
D 35.13 Разпределение на електрическа енергия;
D 35.14 Търговия с електрическа енергия;
D 35.21 Производство на газообразни горива;
D 35.22 Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи;
D 35.23 Търговия с газообразни горива по газоразпределителните мрежи;
D 35.30 Производство и разпределение на топлинна енергия.
Освен КТД, сключени в предприятията от сектор D „Производство и разпределение
на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, при анализа на
постигнатите договорености са включени и предприятия от секторите:
E 38.22. Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци;
F 42.22. Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи;
M 70.22. Консултантска дейност по стопанско и друго управление.
тъй като попадат в обхвата на БКТД, и подписалите го страни участват като
работодателски и синдикални организации в договарянето на равнище „предприятие“.
 експертна оценка на постигнатите договорености в БКТД и КТД на отделните
предприятия от гледна точка на тяхното въздействие върху развитието на
колективното трудово договаряне в бранша;
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 анализ на постигнатите договорености в бранша чрез съпоставка с минималните
трудови стандарти, определени в нормативната уредба за установяване наличието на
по-благоприятни договорености в БКТД и КТД по предприятия, в съответствие с чл.
50 КТ1.
Първичните източници на анализа са:
 текстовете на браншовите колективни трудови договори в дейностите по КИД 2008 г.
- D35 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива“, наричани в договора „Бранш“, вписани в специалния регистър на
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ“). Съгласно чл.53, ал.3
от Кодекса на труда, копия на сключените колективни трудови договори (КТД) биват
предоставяни от ИА “ГИТ” на НИПА;
 текстовете на колективните трудови договори, сключени в предприятията – членове
на Българска браншова камара на енергетиците.
Списък на ползваните източници на информация е даден в края на анализа.
В настоящия анализ е представена общата икономическа и социална ситуация в
сектор “Енергетика”. Специално внимание е отделено на икономическата характеристика
на бранша, като са използвани данни на НСИ за динамиката на показатели за крайното
енергийно потребление, продукцията, броя заети и наети лица, средната работна заплата
по форма на собственост, дълготрайните материални активи, приходите и разходите за
дейността според размера на предприятията в сектор „Енергетика”, както и данни на
Националния осигурителен институт (НОИ) за динамиката на наетите лица и
осигурителния доход в бранша. Присъстват също данни на Евростат за годишната
статистика на предприятията, които разглеждат финансовите резултати в сектора.
Представено е кратко описание на социалното сътрудничество в бранша. В основната част
на анализа са представени страните по договора и постигнатите договорености. Направен
е сравнителен анализ на предшестващи и действащ БКТД. Направен е също сравнителен
анализ между трите разгледани БКТД и КТД на равнище предприятие към края на 2014,
2015 и 2016 г. Проследените предметни области в анализа на БКТД са както следва:
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;

Виж Кодекс на труда „Чл. 50 (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите
и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са понеблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който
работодателят е обвързан.“
1
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ІІ.
Обща икономическа и социална характеристика на
бранш “Енергетика”
1. Кратка икономическа характеристика
Енергетиката е бранш от стратегическо значение за икономиката на страната, тъй
като осигуреността с енергийни ресурси, както и техните цени и ефективност, оказват
пряко влияние върху конкурентоспособността на предприятията, особено на тези от
секторите индустрия и транспорт, както и върху благосъстоянието на населението като
цяло. По тази причина, Енергетиката е силно регулиран сектор, като за провеждане на
политиките в бранша отговарят Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно
и водно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране и Агенцията за устойчиво енергийно
развитие.
Стратегическите насоки в развитието на сектора са развитие на вътрешния
енергиен пазар и енергийна сигурност. Предприети са редица стъпки за модернизиране на
сектора, в т.ч.:
-

Хармонизиране на енергийното законодателство с европейското;
Структурна реформа в сектора – либерализация, приватизиране и
преструктуриране на вертикално интегрирани компании;
Насърчаване навлизането на нови технологии и иновации;
Диверсификация на външните доставки;
Изследване и реализиране на потенциала за повишаване на енергийната
ефективност;
Мерки за опазване на околната среда;
Насърчаване на външните инвестиции.

Структурата на сектора за 2015 г., както е представена в годишния бюлетин за 2016
г. за състоянието и развитието на Енергетиката в Република България2 разкрива, че главни
действащи подсектори, предприятия и организации са:
Въгледобив. Мини „Марица Изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество
със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Мините
експлоатират най-голямото находище на лигнитни въглища в България, което снабдява с
въглища четири топлоелектрически централи за производство на електроенергия и
брикетна фабрика за производство на брикети. Общият добив на енергийни въглища в
Мини „Марица Изток” за 2015 г. е 32.3 млн. тона, което представлява 90% от общия добив
на въглища за производство на електрическа и топлинна енергия в България. Приоритетно
участие в добива на кафяви въглища имат въглищата, добивани в Пернишкия и
Бобовдолския басейни. Добивът на черни въглища е незначителен и се реализира от мини
„Балкан 2000” ЕАД. Въгледобивните предприятия не са част от БКТД в сектор
Енергетика.
Природен газ. Компаниите, които осъществяват местен добив на природен газ
са Petroceltic и „Проучване и добив на нефт и газ” АД. „Булгаргаз” ЕАД (обществен
доставчик на природен газ с функции по покупка и продажба на природен газ) и
„Булгартрансгаз“ ЕАД (комбиниран оператор с функции по пренос, транзитен пренос и
съхранение на природен газ с подадено заявление за сертифициране на дружеството като
независим преносен оператор) са създадени в резултат на юридическо и организационно
преструктуриране на националната газова компания, като същите понастоящем са
2

Виж - Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, 2016 г.
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дъщерни дружества на БЕХ ЕАД. Газоразпределението се осъществява от частни
регионални и локални компании, като дружествата с най-голям пазарен дял в страната са
„Овергаз Мрежи” АД, „Ситигаз България” ЕАД и „Черноморска технологична компания”.
КТД в предприятията от производството, разпределението и търговията с природен газ не
са част БКТД в сектор Енергетика, предвид установената практика тези компании да се
асоциират с браншовите организации в химическата промишленост.
Нефт и нефтени продукти. Пазарът на нефт и нефтени продукти в страната е
напълно либерализиран. В България оперира най-голямата нефтена рафинерия на
Балканския полуостров с мажоритарен собственик Лукойл. Сред по-големите участници
в търговията с нефт и нефтени продукти са Лукойл, Петрол, ОМВ, Шел, Ромпетрол, НИС
Петрол, Приста Ойл, Хеленик Петролеум (ЕКО). КТД в предприятията за преработка и
доставка на нефт и нефтени продукти също не са в обхвата на разглеждания БКТД в
Енергетиката.
Електроенергия. България разполага с разнообразен електропроизводствен
микс, включващ ядрени, термични и централи, използващи ВЕИ (водни, вятърни,
слънчеви централи и електроцентрали на биомаса). През 2007 г. бяха премахнати
нормативните прагове за либерализиране на пазара, като освен индустриалните
потребители (наричани тогава „привилегировани потребители”), формално сделки на
свободния пазар на електроенергия можеха да сключват вече всички потребители – битови
и небитови. Съгласно изискванията за членството ни в Европейския съюз, Република
България е поела ангажименти за институционалното изграждане на либерализиран пазар
на електрическа енергия и за интегрирането му с други енергийни пазари до 2016 г.
Въведен е пазарен модел, основан на регулиран достъп на трета страна до мрежата, при
който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между
производители или търговци и потребители, като недостигащите количества се купуват, а
излишъците по двустранни договори се продават на балансиращия пазар.
Разпределение на електрическа енергия. На регулирания пазар то се
осъществява от регионални компании – оператори на електроразпределителната мрежа –
„Енерго-Про Мрежи” АД (Северен централен и Североизточен райони)1 и „ЧЕЗ
Разпределение България” АД (Северозападен и Югозападен райони) с мажоритарни
акционери, съответно Енерго-Про Чехия и ЧЕЗ Чехия. Оператор на
електроразпределителната мрежа в Южен Централен и Югоизточен райони на България е
„ЕВН България Електроразпределение” АД, в който мажоритарен акционер е EVN AG
Австрия. Крайни снабдители в регулирания сегмент на пазара в съответните лицензионни
територии, посочени по-горе са „Енерго-Про Продажби” АД, „ЧЕЗ Електро България” АД
и „ЕВН България Електроснабдяване” АД.
Топлинна енергия. Лицензии за извършване на дейността топлоснабдяване са
предоставени от КЕВР на над 20 регионални топлоснабдителни компании. Други
лицензии са издадени за топлоелектрически централи в активите на химически,
металургични, хранително-вкусови, нефтохимически и текстилни промишлени
предприятия. Повечето от компаниите разполагат с инсталации за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия и притежават лицензия за продажба на
електроенергия по комбиниран способ по утвърдени от КЕВР преференциални цени.
Всички топлофикационни дружества, осъществяващи централизирано топлоснабдяване с
изключение на „Топлофикация София” ЕАД (която обслужва над 70% от всички
потребители на топлинна енергия и е 100% общинска собственост) са частна собственост.
 Българският Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД), създаден на 18.09.2008 г. с
Решение на Министъра на икономиката и енергетиката с предмет на дейност придобиване,
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управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи
стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението,
управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ,
въглища, електрическа и топлоенергия, както и други видове енергия и суровини. БЕХ
ЕАД е холдингово дружество със 100% държавно участие. Притежава широко портфолио
от дружества по веригите за доставка на електроенергия, природен газ и въглища в
България. От своя страна, БЕХ ЕАД е 100% собственик на капитала на: Мини „Марицаизток“ ЕАД, ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД,
„Българска независима енергийна борса” ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД
и „Булгартел“ ЕАД;
 „Националната електрическа компания” ЕАД (НЕК) е еднолично акционерно
дружество. Собственик на капитала е Български енергиен холдинг. НЕК осъществява
лицензирани дейности по производство на електрическа енергия от ВЕЦ и ПАВЕЦ,
доставки на електрическа енергия на потребители, присъединени към преносната мрежа
и на крайните снабдители на електрическа енергия, и е страна по сключени дългосрочни
двустранни договори за изкупуване на електроенергия. В изпълнение изискванията на
Третия енергиен либерализационен пакет, въведен в страната с измененията на Закона за
енергетиката от 2012 г. (обн. ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от17.07.2012 г.), ЕСО ЕАД е
отделено заедно с преносните активи от НЕК ЕАД, като двете дружества остават в
структурата на БЕХ ЕАД.
 „ЕСО” ЕАД притежава лицензия за пренос на електрическа енергия. Считано от
04.02.2014 г. ЕСО ЕАД е собственик на преносната електрическа мрежа. Всички
производители на електроенергия и техните клиенти в България използват преносната
мрежа на ЕСО ЕАД.
 "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ) ЕАД притежава лицензия за
опериране на електроенергийната борса в България за период от 10 години. БНЕБ ЕАД е
новоосновано дружество през януари 2014 г. С решение НО-1/27.01.2016 г. Комисията за
енергийно и водно регулиране, назначи БНЕБ за „номиниран оператор на пазара на
електроенергия“ на територията на Република България.
Производството на първична енергия в страната задоволява 61.3% от брутното
вътрешно потребление на енергия при сравнително неизменна структура през последните
години и при динамика, произтичаща от тази на потреблението. На Фигура 1 са
представени данни за производство на първична енергия по енергоизточници в страната
за 2014 г.
Фиг.1
Структура на производството на първична енергия по енергоизточници (2014)
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На първо място сред енергоизточниците в страната заемат въглищата с дял от
46.8%. Основен производител на лигнитни въглища е „Мини Марица изток” ЕАД. През
2015 г. е отчетено увеличение от 17.3% на добитите количества от дружеството спрямо
предходната година, което се дължи на увеличените количества енергийни въглища. Мини
„Марица изток” ЕАД е с дял от 95.5%, като другите производители на лигнитни въглища
са мина „Бели брег” АД (1.9%), мина „Станянци” АД (2.4%), мина „Чукурово” АД (0.2%)
и други (0.01%). Общият добив на черни въглища е незначителен (0.01 хил. т.) и е
реализиран от Мини „Балкан 2000”. Потреблението на въглища е предимно за
производство на електрическа и топлинна енергия – 97.2%, както и за производство на
брикети - 2.1%. Консумацията за собствени нужди и други консуматори е 0.5% и за
отопление на населението - 0.2%.
На второ място по значимост е произведената ядрена енергия с дял от 37.1%.
Съгласно приетата европейска стратегия, в бъдеще добиваната от АЕЦ енергия се
очертава като основен приоритет, тъй като преориентацията на енергийната политика към
ядрена енергетика и възобновяеми енергийни източници в значителна степен ще спомогне
за намаляване на вредните емисии на парникови газове с до 80%, както е предвидено в
„Енергийна пътна карта до 2050 г.”, документ, публикуван от ЕК през 2011 г.
Следват възобновяемите енергийни източници, които за 2015 г. заемат общ дял от
14.5%. Значителното разрастване на дела на предприятията от ВИ доведе до някои
ограничителни мерки. Както се посочва в Отчета за изпълнение на приоритети в областта
на сектор "Енергетика" за периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г., през месец август
2015 г. Министерството на енергетиката, Министерството на финансите и
Министерството на икономиката разработиха съвместно Наредба за намаляване на
тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големи индустриални
потребители. Тази допълнителна тежест намалява способността на индустрията да
инвестира, да бъде иновативна и да осигури работни места. Наредбата се разработи в
изпълнение на въведени изисквания с изменението на Закона за енергетиката от месец
февруари 2015 г. Промяната се основава на европейската политика за оценка на рисковете
от прекомерна финансова тежест на пакета "Климат–енергетика" върху индустриалната
активност. Наредбата бе нотифицирана от Европейската комисия. До края на срока за
подаване на документи от предприятията, в Министерството на енергетиката постъпиха
148 заявления. Те са обработени, заедно с придружаващите ги документи. От
предприятията е поискана допълнителна информация. Предвижда се общо на
предприятията да се възстановят 97 млн. лв. за регулаторния период от 1-ви август 2015 г.
до 30-ти юни 2016 г.
Малък е делът на природния газ сред енергоизточниците в страната – 1.5%.
Добивът на природен газ в страната през 2015 г. е 84.7 млн. м3 или с 53.2% по-малко от
2014 г. Вносът на природен газ в България за 2015 г. е 3 008.5 млн. м3, което е с 10.4%
повече от предходната 2014 г. На територията на страната има едно газово хранилище
ПГХ „Чирен” с капацитет на активен газ около 450 млн. м3/годишно. През 2015 г. в него
са нагнетени 294.9 млн. м3 природен газ, а изтегленото количество е 291.2 млн. м3.
Потреблението на природен газ в страната за 2015 г. е 2 916 млн. м3, което е с 10.7% повече
в сравнение с 2014 г. Газоразпределителната мрежа е в процес на развитие и разширение.
Дружествата с най-голям пазарен дял в страната са „Овергаз Мрежи” АД, „Ситигаз
България” ЕАД и Черноморска Технологична Компания.
Малък е и делът на нефта като енергоизточник - 0.2%. Добивът на нефт в България
е в незначителни количества. Осъществява се от предприятие “Проучване и добив на нефт
и газ” АД, гр. Долни Дъбник. През 2015 г. добитите количества нефт в страната са с 3.2%
по-малко в сравнение с 2014 г. Потребностите от нефт в България се обезпечават предимно
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от внос. През 2015 г. в страната са внесени 1.6% повече в сравнение с 2014 г. Основен
вносител на нефт е “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, който е и лидер в производството,
търговията и дистрибуцията на нефтени деривати. Произведените нефтопродукти са
реализирани както на вътрешния пазар на горива (автомобилно, дизелово, самолетно
гориво и масла), така и за износ.
Според анализа, направен от експерти на Министерство на енергетиката, в
структурата на производство на електрическа енергия доминират топлоелектрическите
централи, използващи въглища, следвани от ядрената централа АЕЦ „Козлодуй”. Основен
дял в структурата на вложените горива за производство на електрическа енергия имат
местните въглища и ядреното гориво. Делът на вложените местни енергоносители за
производството на електрическа енергия през 2015 г. е 95.6%, а на вносните – 4.4%
(ядрената енергия е отчетена като местен енергоносител). Брутното производство на
електрическа енергия през 2015 г. е 49.1 ТВтч, което е с 3.6% повече от производството
през 2014 г. Ръст в производството на електрическа енергия се отчита при ВЕИ - 11.9%,
ТЕЦ - 11.5% и ПАВЕЦ – 80.0%. Спад се наблюдава при ЗТЕЦ – 35.1%, ТфЕЦ – 20.4% и
АЕЦ – 3.1%.
Брутното вътрешно електропотребление през 2015 г. е в размер на 38.6 ТВтч, което
е увеличение с 1.8% спрямо 2014 г. Производството на електрическа енергия от ВЕИ
покрива 20.8% от брутното вътрешно потребление на електрическа енергия в страната
през 2015 г. Крайното потребление на електрическа енергия в страната през 2015 г.
възлиза на 29.6 ТВтч (2.3% повече в сравнение с 2014 г.), в т.ч. небитови клиенти – 19.0
ТВтч и битови клиенти - 10.6 ТВтч. Търговският износ на електрическа енергия през 2015
г. е 10.6 ТВтч, което е с 11.2% повече в сравнение с 2014 година и представлява 21.5% от
брутното производство. С най-голям относителен дял от вложените горива за
производство на топлинна енергия са газообразните горива – 48.8%, следвани от вносните
въглища – 27.3% и местни въглища – 16.3%.
На Фигура 2 са представени данни за крайното енергийно потребление в страната
по сектори, за периода 2010 - 2014 г. В изследвания период е намалено устойчиво общото
енергийно потребление на секторите - домакинства и услуги, което се дължи на
прилаганите мерки за подобряване на енергийната ефективност при крайните
потребители.
Фиг.2
Крайно енергийно потребление по сектори 2010-2014 г.
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Делът на секторите с най-високо енергийно потребление транспорт и индустрия се
увеличава с около 3%. Като цяло общото енергийно потребление е с 1.4% по-високо през
2014 г. спрямо 2010 г. и с 2.2% по-ниско спрямо 2012 г. Данните показват, че прилаганите
политики дават резултат, но са необходими мерки за намаляване на енергийната
интензивност в секторите – индустрия и транспорт.
На Фигура 3 са представени календарно изгладени данни на НСИ за промишленото
производство в сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия
и газ“, за периода 2006 - 2016 г. Данните показват увеличение в периода 2006-2008 г.,
намаление в периода 2009-2011 г. и повторно увеличение с намаляващи темпове за
периода 2012-2016 г. спрямо предходния тригодишен период. Графиката илюстрира, че в
Енергетиката протичат сложни процеси на трансформация и преструктуриране, като
развитието на бранша не е праволинейно в посока на увеличаване на продукцията и
потреблението, а се смесват инвестициите в нови енергийни мощности с извеждане от
експлоатация на стари мощности, либерализация на търговията с енергия и намаляване на
енергийната интензивност на икономиката в страната.
Фиг.3
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ (индекс
2010 г.=100)
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2. Икономически показатели на предприятията в бранша
В Таблица 1 са представени данни на Евростат за някои от икономическите
показатели на предприятията в бранша за периода 2006 - 2015 г. От таблица личи, че за
последните 10 години е увеличен чувствително броят на предприятията, за разлика от
броят на наетите лица в бранша, което се илюстрира от показателят среден брой на наетите
лица в едно предприятие. Ако през 2006 г. този брой е 162.9 лица, то през 2015 г. броят
им е 18.7 лица или близо 9 пъти по-малко. Това е породено от протичащите процеси на
преструктуриране в бранша.
Значително нараства броя на предприятията в бранша (7.4 пъти), оборота (1.9
пъти), оборота на 1 зает (2.1 пъти), БДС на 1 зает (1.6 пъти), БДС на 1 нает (1.6 пъти),
разходи за възнаграждения на персонала (1.6 пъти), средни разходи за възнаграждения на
1 нает (2.1 пъти).
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Таблица 1:
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива годишна статистика на предприятията в страната
Показатели
Брой предприятия

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

236

352

583

921

1091

1395

1703

1784

1743

1745

Оборот (млн. евро)

4 456.2

5 671.9

7 313.3

6 918.6

7 279.0

8 106.9

8 446.3

7 993.7

8 083.2

8 357.4

Продукция (млн. евро)

2204.6

2867.4

3527.5

3573.6

3627.3

4362.6

4932.1

4623.7

3719.8

4039

:

:

161.3

316.6

209.7

312.9

18.7

47.8

-223

:

985.1

984.9

1025.4

1198.9

1337.6

1463.7

1513.5

1698.8

1299.2

:

Приходи от продажби (млн. евро)

3 625.9

4 825.4

6 420.5

5 924.2

6 167.4

7 011.9

7 639.2

6 797.1

7 117.6

7 084.5

Покупки на стоки и услуги (млн.
евро)

:

:

4 010.7

3 520.7

3 867.1

4 063.2

4 155.1

3 855.7

4 768.1

:

Разходи за възнаграждения на
персонала (млн. евро)

277.4

299.4

364.9

409.1

416.4

430.5

445.3

438.5

444.4

:

Разходи за заплати (млн. евро)

:

:

257.9

299.3

313.1

329.6

340.9

340.1

345.6

354.8

Социални осигуровки (млн. евро)

:

:

107.0

109.8

103.2

100.9

104.5

98.4

98.7

:

841.5

1 139.1

1 661.5

1 415.3

1 149.1

1 152.2

1 955.5

516.9

637.2

348.9

:

:

591.6

536.4

507.9

589.9

1355

362.8

397.1

:

Брой заети лица

38 435

35 732

36 197

35 607

34 191

33 052

33 243

32 809

32 573

31 751

Брой наети лица

38225

35393

35867

35125

33453

32259

32195

31733

31512

:

Оборот на 1 зает (хил. евро)

115.9

158.7

202.0

194.3

212.9

245.3

254.1

243.6

248.2

:

25.6

27.6

28.3

33.7

39.1

44.3

45.5

51.8

39.9

:

353.2

325.9

278.5

289.1

314.3

331.9

329.2

374.7

282.8

:

БДС на един нает (хил. евро)

25.8

27.8

28.6

34.1

40

45.4

47

53.5

41.2

:

Дял на възнагражденията в
продукцията в %

12.6

10.4

10.3

11.4

11.5

9.9

9.0

9.5

11.9

:

7.3

8.5

10.2

11.6

12.4

13.3

13.8

13.8

14.1

:

-3.8

-7.0

:

-1.6

:

-3.3

0.6

-1.3

-0.7

:

:

:

29.3

26.8

24.8

23.4

23.5

22.4

22.2

:

162.9

101.5

62.1

38.7

31.3

23.7

19.5

18.4

18.7

:

Дял на печалбата в оборота (норма на
рентабилност), %

15.9

12.1

9.0

11.4

12.7

12.7

12.6

15.8

10.6

:

ДС по факторни цени в стойността на
продукцията, %

44.7

34.3

29.1

33.5

36.9

33.6

30.7

36.7

34.9

:

Дял на разходите за възнаграждения в
разходите за покупка на стоки и
услуги, %

7.6

6.2

5.7

6.9

6.8

6.1

5.8

6.5

6.2

:

Дял на печалбата в ДС, %

71.8

69.6

64.4

65.9

68.9

70.6

70.6

74.2

65.8

:

Инвестиции на 1 зает (хил. евро)

21.9

31.9

45.9

39.7

33.6

34.9

58.8

15.8

19.6

:

Инвестиции в ДС, %

85.4

115.7

162.0

118.1

85.9

78.7

129.2

30.4

49.0

:

Брутна печалба (млн. евро)
БДС по факторни разходи (млн. евро)

Бруто инвестиции в машини и
оборудване (млн. евро)
Бруто инвестиции в материални
активи (млн. евро)

БДС на 1 зает (хил. евро)
Производителност на разходите за
възнаграждения %

Средни разходи за възнаграждения на
1 зает (хил. евро)
Ръст на наетите в %
Дял на социалните разходи в %
Среден брой наети в едно
предприятие

Източник: Евростат
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Намаление има отбелязано в показателите - брой заети лица (17%), брой наети лица
(18%), дял на социалните разходи (около 6%), бруто инвестиции в машини и оборудване
(8%), дял на печалбата в оборота (норма на рентабилност) (5.3%).
Посочените данни са свързани с наличието на значителни промени в сектор
Енергетика през последните 10 години, като увеличен дял на малките предприятия в
бранша (над 95%), намаление в броя на наетите лица (с близо 20%), намаление на
инвестициите като дял от добавената стойност на продукцията (42%), намаление на
печалбата в добавената стойност (6%). Разгледаните икономически данни показват, че
процесите на либерализация на пазара и появата на много нови малки предприятия в
бранша, довеждат до намаляване на икономическата ефективност в сектора, по-малки
печалби и капитализация. Тези процеси са свързани с някои икономически
предизвикателства като реализацията на големи инфраструктурни проекти, инвестиции
във възобновяеми енергийни източници, изграждане на коренно различна структура на
пазара с пълна либерализация за бизнеса и формална за битовите клиенти.
На Фигури 4а и 4б са представени данните на Евростат за броя на предприятията и
наетите лица в сектора. От данните се вижда, че броят на предприятията нараства над 7
пъти - от 236 през 2006 г. до 1745 през 2015 г. Около 90% от тях са малки предприятия в
дейност „производство на електрическа енергия“, докато по-малко от 100 предприятия са
в останалите дейности от сектора - разпределение на ел. енергия, топлофикационни услуги
и производство на газ. Данните за наетите лица показват, че тяхното намаление в края на
периода възлиза на 6.7 хил. лица или 17.5%. Наетите лица в сектора през 2015 г. са над 31
хил. спрямо 38 хил. лица през 2006 г. Около 50% от тях са наети в предприятия от дейност
„производство на електрическа енергия“, като в 10-те големи предприятия в дейност
„разпределение на електрическа енергия“ са наети около 6 хил. лица или 20%. За
останалите дейности топлофикационни услуги и производство на газ се пада дял от около
30% от наетите.
Фиг.4а,4б
Брой предприятия

Наети лица

1800
1784
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40000
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35000

38225
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Източник: Евростат

На Фигури 5а и 5б са представени данни за разходите за възнаграждения за
персонала и относителният дял на възнагражденията в стойността на продукцията в
сектора. Размерът на разходите за възнаграждения плавно нараства с 1.6 пъти в края на
периода, като изключение прави само 2012 г., през която този размер е съвсем малко повисок спрямо следващите две години. На национално равнище този ръст е около 2.6 пъти.
Съществуват известни разлики по години в дела на възнагражденията за персонала спрямо
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стойността на продукцията. Той е най-висок през 2006, 2009, 2010 и 2014 г., и възлиза на
12%, като е по нисък с 2 и 3% в останалите 5 години от периода. Изменението на този
показател илюстрира обстоятелството, че в сектора протичат промени, с отражение върху
пазара на труда.
Фиг.5а,5б
Възнаграждения на персонала
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Източник: Евростат

На Фигури 6а и 6б са показани данни за реализирания оборот от предприятията в
сектора, както и за дела на печалбата в реализираната добавена стойност, които
илюстрират промените в икономическите резултати и конкурентоспособността на
предприятията в сектора по години. Данните за реализираните обеми продукция показват
положителна тенденция на развитие. Наблюдава се значителен ръст през 2006 и 2007
спрямо предходната година от 27% и 29% съответно, и ръст между 1 и 5% през следващите
години от периода, като общият ръст за разгледания 10 годишен период възлиза на 87%.
Данните също показват, че най-голям дял на печалбата за предприятията в сектора има
отчетен през 2006 и 2013 г. Като цяло делът на печалбата в сектора остава висок, при
среден дял за икономиката на страната от 54.3% през 2015 г.
Фиг.6а,6б
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Източник: Евростат

На Фигури 7а и 7б са представени данни за производителността на разходите за
възнаграждения и добавената стойност на един нает в сектора. Първият показател измерва
отношението между добавената стойност на предприятията и реализираните разходи за
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възнаграждения от тях. От данните се вижда, че производителността на труда, измерена
чрез разходите за възнаграждения в сектора, е най-висока през 2006 и 2013 г. като
приблизително 1 лв. разход за труд е допринесъл за 3.5 и 3.7 лв. от добавената стойност,
най-ниска производителност има отчетена през 2008, 2009 и 2014 като съотношението е
около 1 към 2.8 лв., а в останалите 5 години от периода това съотношение е около 1 към
3.2 лв. Данните показват, че в сектора няма устойчива тенденция на намаление или
увеличение на производителността. Сравнителният анализ показва, че през 2014 г. за
сектор „Енергетика“, в 17 от 28-те държави-членки на ЕС е отчетено приблизително
същото съотношение, или между 200 и 400% дял на разходите за възнаграждения спрямо
добавената стойност. Най-висок дял има отчетен в Португалия (3 пъти по висок – 1084%),
както и в Испания и Чехия (два пъти по-висок – около 600%). Най-благоприятно
съотношение за работниците и служителите е отчетено в Австрия (197%) и Франция
(210%). Брутната добавена стойност на един нает отбеляза ръст за периода, като
единствено през 2014 г. има спад.
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3. Заетост
На Фигури 8а и 8б са представени данни за броя на предприятията и наетите лица
в сектор „Енергетика“, в периода 2011-2016 г.
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Броят на предприятията в сектора е относително постоянен, особено след 2011 г.
Движението на броя на наетите е в рамките на 1720 души, или 5.6% от средният им брой
за периода. Средно наетите в сектора са около 30 500 души, като техният брой е устойчив.
В Таблица 2 са представени данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за броя
на наетите лица по основни икономически дейности за 2015 г. в сравнение с 2011 г.
Табл.2
Брой наети лица по основни икономически дейности
брой наети

Икономически дейности

2011
Производство, пренос и разпределение на
електрическа енергия - КИД 35.1 D

дял от сектора

2015

2011

изменение 2015 спрямо
2011

2015

бр.

темп

23 135

24 902

76.7%

79.1%

1 767

7.6%

Производство и разпределение на газообразни
горива по газоразпределителните мрежи;
Тръбопроводен транспорт - КИД 35.2 и 49.5 D

1 585

1 824

5.3%

5.8%

239

15.1%

Производство и разпределение на топлинна енергия
- КИД 35.3 D

5 447

4 740

18.1%

15.1%

-707

-13.0%

Общо за сектора

30 167

31 466

1 299

4.3%

Общо за страната

1 916 758

1 958 509

41 751

2.2%

Източник: НОИ

Данните показват, че с най-голям дял на наетите лица в сектор Енергетика е
дейност: Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D. В
нея са отчетени 76.7 и 79.1% от наетите в двата периода, както и ръст от 7.6% в края на
периода. С най-малък дял в сектор „Енергетика“ е дейност: Производство и разпределение
на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт - КИД
35.2 и 49.5 D – под 6%, като е отбелязан 15% ръст през 2015 г. спрямо 2011 г. С дял над
15% в сектор Енергетика е дейност: Производство и разпределение на топлинна енергия КИД 35.3 D. Наетите в тази дейност намаляват с 13% през 2015 г. спрямо 2011 г.
Регистрираното изменение общо за сектора, по данни на НОИ за деклариран осигурителен
доход и брой наети лица по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии за периода януари - април 2011 и 2015 г. е с положителен знак – увеличение от
4.3% през 2015 г. спрямо 2011 г. Общо за страната изменението в броя на наетите лица за
същия период е 2.2%.
На Фигура 9 са представени данни за броя наети лица в сектор Енергетика за 2015
г. по икономически дейности. С най-голям дял са наетите в дейност: Производство,
пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D – 79%. Следва дейност
Производство и разпределение на топлинна енергия - КИД 35.3 D – 15%. С най-малък дял
от 6% са наетите в дейност Производство и разпределение на газообразни горива по
газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт - КИД 35.2 и 49.5 D
Фиг.9
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топлинна енергия КИД 35.3 D
15%
Производство и
разпределение на
газообразни горива по
газоразпределителнит
е мрежи;
Тръбопроводен
транспорт - КИД 35.2
и 49.5 D
6%

Производство, пренос
и разпределение на
електрическа енергия
- КИД 35.1 D
79%

Източник: НОИ
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На Фигура 15 са представени данни за относителния дял на наетите лица в сектор
„Енергетика“ за 2015 г. по категории персонал. В сектора и неговите поддейности две
категории персонал имат по-висок дял от средния за страната – техници и машинни
оператори. Двете категории заедно заемат дял от 55% спрямо всички наети в сектора,
спрямо 22% дял средно за страната.
Фиг.10
Относителен дял на наетите лица по категории персонал 2015
Ръководители
Специалисти
Техници
Административен персонал
Персонал, зает с услуги
Квалифицирани работници в селското стопанство
Квалифицирани работници
Общо за страната
Машинни оператори
Неквалификациран персонал

7%

11%

8%

Общо за сектора

9%

15%

7% 9%

Производство и разпределение на топлинна енергия - КИД
35.3 D
Производство и разпределение на газообразни горива по
газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт КИД 35.2 и 49.5 D

13%

8%

Производство, пренос и разпределение на електрическа
енергия - КИД 35.1 D
0%

10%

21%

27%

30%

14%

16%

20%

13%

15%

7%3%

8% 6%

18%

7%3%

27%

6%2%

40%

60%

15%

28%

7% 5%

27%

9% 4%

24%

18%

28%

80%

3%

6% 5%

100%

Източник: НОИ

4. Доходи на наетите в сектора
В Таблица 3 са представени данни за средния осигурителен доход (СОД) по
дейности в сектор „Енергетика“ и общо за страната за 2011 и 2015 г.
Табл.3
Среден осигурителен доход (СОД) по дейности в Енергетиката и общо за страната за 2011 и 2015 г.
2011
Икономически дейности
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия КИД 35.1 D
Производство и разпределение на газообразни горива по
газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт - КИД D
35.2 и 49.5

2015

2011

2015

% спрямо СОД за
страната

СОД
1 350.33

1587.87

132.1%

117.8%

1 191.15

1645.18

104.7%

125.6%

Производство и разпределение на топлинна енергия - КИД 35.3 D

881.13

963.84

51.4%

32.2%

Общо за страната

581.90

729.18
Източник: НОИ

Както личи от таблицата и е изобразено също на Фигура 11 по-долу, по-високи
стойности на СОД над 100% спрямо средното за страната има в дейностите: Производство,
пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D и Производство и
разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен
транспорт - КИД D 35.2 и 49.5, а в дейност: Топлинна енергия тези стойности са с понисък размер - с 51.4% през 2011 г. и с 32.2% през 2015 г. по-високи спрямо средното за
страната. Като цяло сектор „Енергетика“ се отличава с традиционно по-високи
осигурителни доходи спрямо средното за страната.
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Фиг.11
СОД в сектор „Енергетика“ над равнището на СОД за страната (в %)

140%
120%
132%

100%

126%

118%

105%

80%
60%
51%

40%

32%

20%
0%
Производство, пренос и
разпределение на
електрическа енергия КИД 35.1 D

Производство и
разпределение на
газообразни горива по
газоразпределителните
мрежи; Тръбопроводен
транспорт - КИД 35.2 и
49.5 D

Производство и
разпределение на топлинна
енергия - КИД 35.3 D

2011
2015

Източник: НОИ

На Фигура 12 са показани данните за стойностите на СОД в сектор „Енергетика“ за
2015 г. по дейности и категории персонал, процент към СОД за страната.
Фиг.12
СОД в сектор „Енергетика“ над равнището на СОД за страната по дейности и категории
персонал (в %)
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт - КИД 35.2 и 49.5 D
Производство и разпределение на топлинна енергия - КИД 35.3 D
104%

110%
100%
90%

81% 81%

80%

70%
65% 65%

70%

79% 79%

76%
63% 63%

70%

54% 54%

54% 54%

60%

71%

64%
55% 55%

46%

50%
40%
30%

27% 27%
20%

20%
10%
0%

Ръководители

Специалисти

Техници

Административен
персонал

Персонал, зает с
услуги

Квалифицирани
работници

Машинни
оператори

Неквалификациран
персонал

Източник: НОИ

На Фигура 13 са представени данни за периода 2011-2015 г. за изменението на
средната работа заплата спрямо предходната година - средно за страната и в сектор
„Енергетика“ по форма на собственост на предприятията. Налице е положително
изменение в работните заплати както в сектора, така и в страната, освен за предприятия
от обществения сектор през 2012 г., както и за предприятия от частния сектор през 2013 г.
Ръстът на заплатите средно за страната ежегодно възлиза на над 5%, като в държавните
предприятия от сектора е отбелязан по-съществен ръст през 2011 г. - 8%, и през 2013 г. 12%, с което обаче се компенсира спадът от близо 6% през предходната година и по този
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начин средногодишния ръст на заплатите е на равнището за страната. Частните
предприятия в сектор Енергетика отчита относително по-слаб ръст.
Фиг.13
Изменение на средната работна заплата (СРЗ) в сектор „Енергетика“ по форми на
собственост спрямо предходната година (в %)
oбщо за сектор Енергетика, в т.ч.

13%

14%

Обществен сектор
Частен сектор

12%
8%

10%
8%

6%

6%

6%

средно за страната

8%
7%

6%

5%

4%
3%

4%

7%

6%
4% 4% 4%

3%
1%

2%
0%

0%

-2%
-4%

-4%

-6%

-6%

-8%

2011

2012

2013

2014

2015

Източник: НСИ

На Фигури 14а и 14б са показани данни за 2011 г. и 2015 г. за отношението на СОД
към Минималния осигурителен доход (МОД) по дейности в рамките на сектор Енергетика
и категории персонал. По дейности съотношението на СОД към МОД поддържа сходни
нива за всички категории работници в сектор „Енергетика“, с изключение на категорията
„Административен персонал“ за две от дейностите. Най-високо е съотношението в
дейност: Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D 200% за по-високо квалифицираните категории работници – ръководители, специалисти
и техници, и близо 250% за машинните оператори и неквалифицирания персонал. В
дейност: Производство и разпределение на топлинна енергия - КИД 35.3 D и дейност:
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи;
Тръбопроводен транспорт - КИД D 35.2 и 49.5, съотношението на СОД към МОД е пониско за повечето категории персонал – около 150%, и по-високо – около 200%, за
категориите - квалифицирани работници и машинни оператори.
Фиг.14а,14б
Съотношение на СОД към МОД по категории персонал и дейности в сектор „Енергетика“ (в %)
2011 г.
2015 г.
Ръководители
Техници
Персонал, зает с услуги
Машинни оператори

Ръководители
Техници
Персонал, зает с услуги
Машинни оператори

Специалисти
Административен персонал
Квалифицирани работници
Неквалификациран персонал

300%

300%

250%

250%

200%

200%

150%

150%

100%

100%

50%

50%

0%

Специалисти
Административен персонал
Квалифицирани работници
Неквалификациран персонал

0%
Производство, пренос и
разпределение на
електрическа енергия КИД 35.1 D

Производство и
разпределение на
газообразни горива по
газоразпределителните
мрежи; Тръбопроводен
транспорт - КИД 35.2 и
49.5 D

Производство и
разпределение на
топлинна енергия - КИД
35.3 D

Производство, пренос и
разпределение на
електрическа енергия КИД 35.1 D

Производство и
разпределение на
газообразни горива по
газоразпределителните
мрежи; Тръбопроводен
транспорт - КИД 35.2 и
49.5 D

Производство и
разпределение на топлинна
енергия - КИД 35.3 D

Източник: НОИ

Данните за 2015 г. показват, че за разлика от тези през 2011 г., се наблюдават
различни нива в трите дейности. Съотношението е най-ниско, а не най-високо за дейност:
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D, като
1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg

с. 20/77

отношението е между 71 и 143% през 2015 г. спрямо 212% и 311% през 2011 г. В
останалите две дейности това съотношение се повишава от 150 на 180% приблизително за
дейност производство на газ и от 200% на над 240% за дейност топлинна енергия.
На Фигури 15а и 15б са представени данни за темпа на растеж в % на договорения
размер на МОД спрямо предходната година за дейност: Производство, пренос и
разпределение на електрическа енергия - КИД 35.1 D. В периода 2012-2017 г. само през
2014 и 2015 г. е налице нулев ръст в договорените между социалните партньори размери
на МОД. Най-висок ръст има отчетен за две категории персонал – през 2016 и 2017 г,
съответно – 16 и 8%. Това са категориите персонал, в които МОД са най-ниски - „персонал,
зает с услуги“ и „неквалифициран персонал“. Социалните партньори са договаряли МОД
в тези две групи в по-висок размер от минималната работна заплата за страната за
последните две години, за разлика от предходните периоди.
Фиг.15а,15б
Темп на растеж на МОД спрямо предходната година в дейност „Производство, пренос и
разпределение на електрическа енергия“ - КИД 35.1 D (в %)
По години
По категории персонал.
18%

Ръководители
Неквалификациран персонал

Специалисти

16%

Техници
Машинни оператори

Административен персонал

14%

Персонал, зает с услуги
12%

Квалифицирани работници

Квалифицирани работници
Машинни оператори

10%

Персонал, зает с услуги

Неквалификациран персонал

8%

Административен персонал

6%

Техници

4%

2017
2016
2015
2013

Специалисти

2%

2012

Ръководители

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Източник: НОИ

На Фигури 16а и 16б са представени данни за темпа на растеж в % на договорения
размер на МОД спрямо предходната година за дейност: Производство и разпределение на
топлинна енергия - КИД 35.3 D.
Фиг.16а,16б
Темп на растеж на МОД спрямо предходната година в дейност „Производство и разпределение на
топлинна енергия - КИД 35.3 D. (в %)
По години
По категории персонал.
18%
16%
14%

Ръководители
Неквалификациран персонал

Специалисти
Техници

Машинни оператори

12%

Административен
персонал
Персонал, зает с услуги

10%

Квалифицирани
работници

Квалифицирани работници
Персонал, зает с услуги

8%

Административен персонал

6%

Техници

4%

2017
2016
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Специалисти

2%

2013
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Ръководители

0%
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0%
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4%
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8%

10%

12%

14%
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Източник: НОИ

В периода 2012-2017 г. е отчетен нулев ръст в договорените между социалните
партньори размери на МОД през 2014 г. През годините ръстът на МОД е най-висок през
2016 г. и то за изпълнителските длъжности, а не за администрацията, специалистите и
ръководителите.
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ІІІ.
Сключени колективни трудови договори и анекси
към тях в периода 2010-2016 г. в сектор “Енергетика”
В този раздел е представено състоянието на интегрираната база от данни на НИПА
по отношение на общия брой на сключените, съответно въведените в нея КТД и анекси
към тях, в сектор „Енергетика“.
3.1.

Субекти на сключените КТД и анекси към тях.

Базата данни на НИПА за КТД към 31.12.2016 г. съдържа данни за общо 3 438
субекта – предприятия, общини и отрасли/браншове, в които има сключени КТД и Анекси
към тях. От тях в сектор „Енергетика“ към 31.12.2016 г. на равнище на колективно трудово
договаряне – „предприятие“ са 34 субекта. За изследваният период в тези 34 предприятия
в сектора са сключени общо 176 КТД и анекси. На Фигури 17а-17г е показана динамиката
на субектите на КТД и анекси към тях в сектор „Енергетика“, както и относителният им
дял спрямо тези общо в индустрията.
Фиг.17а,17б,17в,17г
Динамика на субектите (предприятията) със сключени КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ по
години за изследвания период (2010-2016)
Динамика на относителния дял (по години) на предприятия със
сключени КТД в сектор „Енергетика“ спрямо броя им в
индустрията (%)

Субекти на КТД и Анекси в сектор „Енергетика“
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сключени КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ и общо в
индустрията (в %)
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„Енергетика“ и общо в индустрията (в %)
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Данните показват, че през първите три години от създаването на базата данни на
НИПА има ръст на предприятията, сключили КТД и анекси, последван от спад в периода
2013-2016 г., като за 2016 г. само в един нов субект има сключен КТД. Средно за периода
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2010-2016 г. относителният дял на предприятията в сектор „Енергетика“, в които има
сключени КТД и Анекси, съставлява 10.5% от тези общо за индустрията, като за периода
2012-2015 г. той е най-висок – средно 14.0%. Динамиката на индекса на предприятията
със сключени КТД и Анекси за изследвания период показва, че в сравнение с базисната
2010 г. индексът в сектор „Енергетика“ за 2011 и 2012 г. бележи положително изменение,
последвано от ръст 2014 г., докато този за индустрията като цяло отбелязва спад, с
тенденция към задържане за последните 4 години.
На Фигури 18а-18г е показана структурата на субектите (предприятията) със
сключени КТД и Анекси по форма на собственост и големина на предприятията общо за
изследвания период в сектор „Енергетика“ и общо за индустрията.
Фиг.18а,18б,18в,18г
Субекти на сключените КТД и Анекси (предприятия) в сектор „Енергетика“ за изследвания период
(2010-2016) по форма на собственост и големина на предприятията
Сектор „Енергетика“

Общо за индустрията
Частен
сектор, 24,
70.6%

Обществен
сектор, 10, 29.4%

Частен
сектор, 265,
70.9%

Обществен сектор,
109, 29.1%

Сектор „Енергетика“

Общо за индустрията
малко, 56,
15.3%

малко, 4,
11.8%

голямо, 19, 55.9%

средно, 11, 32.4%

средно, 136, 37.3%

голямо, 173,
47.4%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Данните показват, че практически няма разлика в структурата по собственост на
предприятията (субектите) със сключени КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ и общо за
индустрията. И в двете съвкупности преобладават предприятия, които са частна
собственост, като те са над 79% от всички субекти. За сравнение ще посочим, че общо за
страната тази структура е съществено различна, като в обществения сектор попадат 87%
от субектите, а в частния – 13%. Според структурата по големина на предприятията, в
сектор „Енергетика“ големите предприятия заемат по-голям дял – 56%, отколкото в
индустрията като цяло – 47.4%, средните предприятия са с по-малък дял – 32.4%, срещу
37.3% общо в индустрията, а делът на малките предприятия в сектора е 11.8%, докато
общо за индустрията той е 15.3%.
На Фигура 19 е илюстрирана структурата на субектите (предприятията) със
сключени КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ по номенклатура на КИД 2008 на НСИ.
Най-голям дял заемат предприятията от дейност D 35.11 „Производство на електрическа
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енергия“ – почти 40% от всички предприятия, които имат сключени КТД и Анекси за
изследвания период 2010-2016 г. На второ място с 26.5% дял са предприятията от дейност
D 35.30 „Производство и разпределение на топлинна енергия“. Към субектите в сектора
са добавени и такива предприятия, които попадат в обхвата на браншовия колективен
трудов договор, независимо от това, че като код на икономическа дейност принадлежат
към друга дейност. Такива са напр. предприятие от дейност E 38.22 „Обработване и
обезвреждане на опасни отпадъци“, както и М 70.22 „Консултантска дейност по стопанско
и друго управление“, където попадат централите на енерго-разпределителните дружества,
в които има сключени КТД и анекси към тях.
Фиг.19
Субекти (предприятия), сключили КТД и анекси общо за изследвания период, по номенклатура на
КИД 2008

D 35.12 Пренос на
електрическа енергия,
1, 2.9%

D 35.14 Търговия с
електрическа енергия,
4, 11.8%

D 35.13 Разпределение на
електрическа енергия, 4, 11.8%

D 35.30 Производство
и разпределение на
топлинна енергия, 9,
26.5%

E 38.22 Обработване
и обезвреждане на
опасни отпадъци, 1,
2.9%
M70.22 Консултантска
дейност по стопанско и
друго управление, 2, 5.9%

D 35.11 Производство на
електрическа енергия, 13,
38.2%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

3.2.

Сключени КТД и анекси по години.

Основният показател за активността на колективното трудово договаряне е броят
на сключените КТД и анекси към тях. За периода 2010-2016 г. в предприятията от сектор
„Енергетика“ са сключени общо 176 КТД и анекси към тях, от които 107 КТД и 69 анекси.
Таблица 4 съдържа данните за сключените КТД и анексите към тях на годишна база за
съответната година, както и кумулативният им брой, като водеща е датата на подписване
на КТД или анекса.
Табл.4
Сключени КТД и Анекси към тях по години в сектор „Енергетика“
Дата

По години
КТД

Анекси

С натрупване
ОБЩО

КТД

Анекси

ОБЩО

2010

14

3

17

14

3

17

2011

11

16

27

25

19

44

2012

20

5

25

45

24

69

2013

14

4

18

59

28

87

2014

19

13

32

78

41

119

2015

15

13

28

93

54

147

2016

14

15

29

107

69

176

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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Въпреки, че през последните няколко години в страната се наблюдава тенденция
към сключване на по-малко КТД на равнище „предприятие“, общият брой сключени през
2016 г. в сектора КТД и анекси е по-висок в сравнение с предходната година. Спрямо 2014
и 2015 г. сключените анекси към КТД нарастват с 15.4%, докато, както е видно от Таблица
1, броят на сключените КТД намалява, макар и с малко.
Следва да се отбележи, че съотношението на сключените анекси към КТД,
съпоставени със сключените КТД, общо за изследвания период в сектор „Енергетика“ е
близо 70%, докато за страната това съотношение е 24.6%. Данните за това съотношение
средно за периода показват, че в сектора договореностите, постигнати с КТД, значително
по-често се променят с анекси, отколкото средно за страната. На Фигура 20 е показана
динамика на сключените КТД и анекси към тях с натрупване за изследвания период.
Фиг.20
Динамика на сключените КТД и анекси към тях по години (кумулативно) в сектор
„Енергетика“
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28
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24
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3
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25

14

0

към
31.12.2010
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78
59

към
31.12.2011

към
31.12.2012

към
31.12.2013

към
31.12.2014

към
31.12.2015

към
31.12.2016

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигури 21а-21б е показана динамиката на сключените КТД и анекси към тях в
сектор „Енергетика“ поотделно за всяка година от изследвания период.
Фиг.21а,21б
Сключени КТД и Анекси по години в сектор „Енергетика“
КТД

Анекси
16

20
18

14

16

12

14
19

20

10
8

15

10

12

15

14

11

6

13

6

14

14

16

8

13

4

4

2

2

5

4

3

0

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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На Фигури 22а-22б са показани базисният (спрямо 2010 г.) и верижният индекс на
изменение на сключените КТД в сектор „Енергетика“ в проценти. Тези индекси
характеризират динамиката на изменението на сключените КТД в сектора.
Фиг.22а,22б
Сключени КТД в сектор „Енергетика“ (индекс на изменение)
Базисен индекс (2010=100)

Верижен индекс

50%
80%

40%

42.9%

30%
20%

40%

7.1%
10%

81.8%

60%

35.7%

0.0%

0.0%

35.7%

20%

0%
-10%

0%

-21.4%

-21.4%

-21.1%

-30.0%

-6.7%

-20%

-20%

-40%

-30%
2011

2012

2013

2014

2015

2011

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигури 23а-23б е показана динамиката на сключените КТД и Анекси, както и
само на КТД в сектор „Енергетика“, спрямо тези общо в индустрията за изследвания
период. Сравнението с индустрията е по-подходящо, тъй като сред сключените КТД и
Анекси общо за страната преобладават тези в услугите, докато е налице сходство на
категориите персонал и структурата на предприятията по форма на собственост и
големина, между сектор „Енергетика“ и индустрията
Фиг.23а,23б
Динамика на относителен дял (%) на сключените КТД и Анекси в сектор
„Енергетика“ от общи сключени КТД и Анекси в индустрията за изследвания
период (2010-2016)
КТД и Анекси

КТД

20%

20%

14.7%
13.3%
15%

9.9%

8.5%
13.4%

10%

12.5%

11.6%

15%

10.5%

12.0%

11.3%

10%

10.8%

9.6%

8.8%

5%

5%

0%
към
31.12.2010

към
31.12.2011

към
31.12.2012

към
31.12.2013

към
31.12.2014

към
31.12.2015

към
31.12.2016

7.6%

0%
към
31.12.2010

към
31.12.2011

към
31.12.2012

към
31.12.2013

към
31.12.2014

към
31.12.2015

към
31.12.2016

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

За седемгодишния период на анализ, сключените в сектор „Енергетика“ КТД и
Анекси към тях формират средно 11.6% дял в рамките на индустрията, като за последните
три години този дял е средно с 13.8 процентни пункта по-висок в сравнение с предходните
години. Сключените КТД в сектор „Енергетика“ за последните три години бележат
тенденция към спад като дял от сключените КТД в индустрията, в рамките на диапазон от
2.9 процентни пункта, докато сключените анекси към тях отбелязват ръст, съставлявайки
средно за периода 13.7% относителен дял спрямо анексите в индустрията.
1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg

с. 26/77

3.3.

Сключени КТД и анекси към тях според срока им на действие.

Съгласно чл.54, ал.2 КТ максималният срок, за който може да се сключи един КТД
е 2 години. Счита се, че КТД се сключва със срок на действие от 1 година, освен ако
страните не са уговорили друг срок. Структурата на КТД и анексите към тях в сектор
„Енергетика“ според срока им на действие е представена на Фигури 24а-24б.
Фиг.24а,24б
Сключени КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ според срока им на действие
общо за изследвания период (2010-2016)
КТД
между 1 и 2
години, 4, 3.7%

Анекси
2 години, 5, 7.1%

под 12 месеца,
3, 2.8%

под 12 месеца,
27, 38.6%

1 година, 11,
15.7%

1 година, 35,
32.7%

между 1 и 2 години,
27, 38.6%

2 години, 65, 60.7%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

От всички сключени КТД в сектор „Енергетика“ над 60% са сключени за
максимално допустимия срок в КТ от 2 години. Близо една трета (32.7%) от сключените
КТД е със срок на действие от 1 година. Само 6.5% от сключените КТД са със срок на
действие между под 1 година и между 1 и 2 години. Сключените за периода анекси към
КТД за срок до една година, както и тези със срок между 1 и 2 години са равен брой, и
съставляват по 38.6% от всички, докато анексите със срок на действие от 1 година са
повече от два пъти по-малко – 15.7%. Относително малък е делът на анексите, които са
сключени за максимално допустимия срок за КТД от 2 години – 7.1%.
3.4.

Структура на сключените КТД и Анекси по териториален признак.

Сключените КТД и анекси към тях за изследвания период 2010-2016 г. в сектор
„Енергетика“ могат да бъдат представени и по териториален признак – по области и
планови райони. На Фигури 25а и 25б е представена структурата на КТД и анексите към
тях по административно-териториални единици – области.
Фиг.25а,25б
Сключени КТД и анекси по области в сектор „Енергетика“
Сключени КТД и Анекси
0

5

28

Варна
6
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Пловдив

10

Бургас

Перник, 2, Кюстендил, 2,
1.9%
1.9%

Русе, 3, 2.8%

Шумен, 1, 0.9%

Бургас, 5, 4.7%

9

Варна, 37,
34.6%

Враца, 6, 5.6%

18

Стара Загора

Пловдив,
10, 9.3%

6

5

Русе

3

1

Перник

2

2
3

Велико Търново

Шумен

33
37

Враца

Велико Търново,
3, 2.8%

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

София (столица)

Кюстендил

Сключени КТД

Стара Загора, 10,
9.3%

2
1

КТД

София (столица),
28, 26.2%

Анекси

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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Сключени КТД и Анекси към тях в сектор „Енергетика“ има в общо 11
административни области в страната. Показателно е, че двете области с най-голям брой
КТД – София (столица) и Варна, обхващат над 60% от всички КТД в сектора, докато
останалите 9 области, в които има КТД от сектор „Енергетика“ за изследвания период, са
със значително по-малък брой сключени КТД. На Фигури 26а и 26б е показана структурата
на КТД и Анексите към тях поотделно по административни области.
Фиг.26а,26б
Сключени КТД и анекси по области в сектор „Енергетика“
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигура 27 е показан относителният дял на сключените КТД в сектор
„Енергетика“ по административни области, към сключените общо за индустрията.
Фиг.27
Относителен дял (%) на сключените КТД в сектор „Енергетика“ от общия брой
сключени КТД в индустрията по административни области към 31.12.2016 г.
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

При среден относителен дял на сключените КТД в сектор „Енергетика“ към тези в
индустрията, се открояват област Варна, където сектор „Енергетика“ доминира с почти
половината от сключените КТД в индустрията. Групирани според плановите райони,
съгласно класификацията на НСИ, сключените КТД и анекси към тях в сектор
„Енергетика“ имат структурата и динамиката, показани на Фигури 28а и 28б.
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Фиг.28а,28б
Структура и динамика на сключените КТД и анекси в сектор „Енергетика“ по
планови райони
Сключени КТД и Анекси общо за периода 2010-2016 г.
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3
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1

1
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3

2

3

2

1

11

2010
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2011
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2013
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1

0
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4

2

Североизточен,
46, 26%

5

5

4
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40%

6

6

6
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Двата срещуположни крайни планови райони – Югозападен и Североизточен, имат
най-голям относителен дял при сключените КТД и анекси към тях, съответно 40% и 26%,
или в тях са сключени 2/3 от КТД и анекси към тях за изследвания период. Данните
показват, че сключените КТД и анекси към тях само в Северния централен и Южния
централен район имат прекъсвания през годините.
3.5.

Структура и динамика по икономически дейности.

По икономически дейности, според основните номенклатури на НСИ, се групират
само въведените в базата данни КТД и анекси към тях на равнище на договаряне
„предприятие“. На Фигура 29а и 29б е показана структурата на КТД и анексите към тях,
сключени за изследвания период, по икономически дейности в обхвата на сектор
„Енергетика“. Най-голям е делът на сключените КТД и Анекси към тях в дейност D 35.11
„Производство на електрическа енергия“ – 65, или над 1/3 от всички (36.9%).
Фиг.29а,29б
Сключени КТД и анекси на равнище „предприятие“ по икономически дейности
към 31.12.2016 г. (общо за периода 2010-2016 г.)
Всички икономически дейности със сключени КТД и Анекси
38.22
Обработване и
обезвреждане на
35.30
Производство и опасни отпадъци,
5, 2.8%
разпределение на
топлинна енергия
(D 35.30), 36,
20.5%

35.14 Търговия с
електрическа
енергия, 20,
11.4%

70.22 Консултантска
дейност по стопанско и
друго управление, 13,
7.4%

35.11 Производство на
електрическа енергия, 65,
36.9%

35.13 Разпределение на
електрическа енергия,
30, 17.0%

35.12 Пренос на
електрическа
енергия, 7, 4.0%

Групировка по вид
Обработване и
обезвреждане на опасни
отпадъци &
Консултантска дейност по
стопанско и друго
управление (Е 38.22; М
70.22), 18, 10%

Производство и
разпределение на
топлинна енергия
(D 35.30), 36, 21%

Електрическа енергия
(Производство, пренос,
разпределение и търговия D 35.11; 35.12; 35.13; 35.14),
122, 69%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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На второ място са сключените КТД и анекси в дейност D 35.30 „Производство и
разпределение на топлинна енергия“ – 36, или над 1/5 от всички (20.5%). Трето място
заемат сключените КТД и анекси в дейност D 35.13 „Разпределение на електрическа
енергия“ – 30, или 17%, или отново в дейностите, свързани с електрическата енергия.
На Фигура 29б дейностите по КИД 2008 в обхвата на сектора са групирани
съобразно вида дейност сумарно в три групи – относно електрическата енергия
(производство, пренос, разпределение, търговия), топлинната енергия, и обезвреждането
на отпадъци и консултантски услуги по управлението. За тези три обобщени групи
дейности на Фигури 30а-30в е показана и динамиката по години от изследвания период.
Фиг.30а,30б,30в
Динамика на сключените КТД и анекси в сектор „Енергетика“ по обобщени групи
икономически дейности (по години от изследвания период)
Електрическа енергия
25

Топлинна енергия

Електрическа енергия (Производство, пренос,
разпределение и търговия - D 35.11; 35.12; 35.13; 35.14)

21
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17

17

8

6

5

4

4

4
3

5

3
4

3

2

2

3

2

5

Обработване и обезвреждане на опасни
отпадъци & Консултантска дейност по
стопанско и друго управление (Е 38.22;
М 70.22)

6

5
4

13

13

5

4

6

18

15

Производство и разпределение на
топлинна енергия (D 35.30)

8
7

23

20

Управление и Обезвреждане
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Данните за динамиката показват, че в обобщената група на производството,
преноса, разпределението и търговията с електрическа енергия за последните две години
има запазване на равнището на сключените КТД и Анекси към тях, в групата на
производството и разпределението на топлинна енергия има ръст от 1/3 през 2016 г., както
и ръст за последните две години в групата на управлението и обезвреждането на отпадъци.
3.6.

Структура и динамика по форми на собственост.

Прави впечатление, че в сектор „Енергетика“ има много висока концентрация на
сключени КТД и Анекси към тях в частния сектор, както и в рамките на частния сектор в чуждестранните компании, в които са сключени преобладаващата част на КТД и Анекси.
На Фигури 31а и 31б е показан относителният дял общо за периода на тези две
разпределения в сектор „Енергетика“.
Фиг.31а,31б
Сключени КТД и анекси по форми на собственост (основни сектори) в сектор
„Енергетика“ (общо за периода 2010-2016 г.)
По основни сектори

По вид собственост (частен сектор)
Национална, 13,
11.1%

Обществен
сектор, 59,
33.5%

Частен сектор,
117, 66.5%

Чуждестранна,
104, 88.9%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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На Фигури 32а и 32б е показана динамиката за изследвания период на сключените
КТД и Анекси, заедно с тяхната структура по години – обществен/частен сектор, и
национална/чуждестранна собственост. За последните три години нарастват сключените
КТД и анекси в обществения сектор, като същевременно тази в частния намаляват.
Фиг.32а,32б
Динамика на сключените КТД и анекси по форми на собственост (основни
сектори) в сектор „Енергетика“
По основни сектори

По вид собственост (частен сектор)
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10

20

20

13

19

12

5

16

6

8

4
2

0

0
2010

2011

2012

Обществен сектор

2013

2014

2015

2016

2010

Частен сектор

2011

2012

2013

Национална

2014

2015

2016

Чуждестранна

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

3.7.

Структура и динамика по големина на предприятията.

При анализа на сключените КТД и анекси към тях НИПА използва и групировката
им според големината на предприятията, използвайки за целта определенията от Закона
за малките и средни предприятия, основани на броя наети лица. На Фигури 33а-33б е
показана структурата на сключените КТД и Анекси в сектор „Енергетика“ според
големината на предприятията.
Фиг.33а,33б
Сключени КТД и анекси към тях в сектор „Енергетика“ според размера на
предприятието
Структура (общо за периода)

Динамика по години и големина

малко, 12,
6.8%

35

средно, 45,
25.6%
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16
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21
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19

14

5
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голямо, 119,
67.6%
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Сключените КТД и Анекси в големите предприятия в сектор „Енергетика“ са
преобладаващи – над 2/3 (67.6%) от всички. Една четвърт от сключените КТД и Анекси са
в средни по големина предприятия, а близо 7% - в малки. При КТД и анекси в големите
предприятия в сектор „Енергетика“ се наблюдава относително устойчива динамика, като
средногодишно за последните три години техният брой е 19 КТД и Анекси. На фона на
общото увеличение за последните няколко години в сравнение с предходния период на
сключените КТД и Анекси, нараства техният дял в малките по размер предприятия.
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3.8.

Структура и динамика на анексите по вид

По отношение на съдържащата се в базата данни на НИПА информация, относно
сключените анекси към КТД, основната тяхна структура е тази, която показва вида на
договорения анекс – дали той касае само срока на действие на КТД или се отнася и за
промяна на договореностите между страните. От общо 69 анекса към сключените в сектор
„Енергетика“ КТД на равнище „предприятие“ за изследвания период, 97.1% са сключени
за изменение и допълнение на договореностите в КТД, които не касаят срока на
действието му. За промяна на срока на действие на КТД е сключен само 1 анекс, като има
и 1 анекс, който съдържа както изменение и допълнение на договореностите, така и
промяна на срока на действие на КТД. На Фигури 34а и 34б е показана структурата на
видовете анекси, както и динамиката на анексите за изменение и допълнение на
сключените КТД за годините на изследвания период.
Фиг.34а,34б
Структура и динамика на сключените в сектор „Енергетика“ анекси по вид
Структура общо за периода 2010-2016 г.

и двете, 1, 1.4%

по време, 1, 1.4%
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Динамиката на анексите показва, че след 2013 г. техният брой нараства
неколкократно, достигайки за 2016 г. равнището на 2011 г.

IV.
Структура и динамика на действащите КТД на
предприятия в сектор „Енергетика“
Понятието „действащи КТД“ обхваща КТД към определена календарна дата
(обикновено в края на календарната година), чиито срок на действие не е изтекъл, или е
бил продължен с анекс. В този раздел са анализирани действащите КТД на предприятия в
сектор „Енергетика“, в определени случаи в съпоставка с действащите КТД на
предприятия в сектор „Индустрия“, както и разпределението им според обхванатите от
КТД наети лица, по икономически дейности, големина на предприятията, форма на
собственост, както и териториално разпределение.
4.1. Динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила.
В таблицата по-долу са представени данни за действащите КТД и броя наети лица,
за които са в сила КТД на предприятия в сектора3. В разгледания период 2011 – 2016 г. са
3

Предвид клаузата за присъединяване към действащ КТД, броят на наетите, за които КТД има действие, се приравнява към общия
брой наети работници и служители в предприятието.
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действащи три КТД на равнище бранш, а броят на действащите КТД на равнище
„предприятие“ съответно е 15 в началото на периода, достигайки 23 към 31.12.2016 г., като
по-голям брой спрямо декември 2016 г. има отчетен в периода 2013-2015 г.
Към датата на сключване на БКТД 2016 г. броят на наетите лица, които попадат в
обхвата на действащите КТД на равнище „предприятие“, е 20 958, което представлява дял
от 70% от всички наети в сектора. За предходните два периода тези равнища са съответно
67 и 72%.
Табл.5
КТД на предприятия в обхвата на сектор Енергетика и сектор Индустрия, за периода
месец декември 2011 г. – месец декември 2016 г.
към
31.12.2011

към
31.12.2012

към
31.12.2013

към
31.12.2014

към
31.12.2015

към
31.12.2016

Бранш Енергетика
Брой КТД
Брой наети лица, за
които са в сила КТД на
равнище „предприятие“

19

23

27

28

27

23

20 238

22 104

24 883

22 072

20 307

20 958

Сектор Индустрия
Брой КТД
Брой наети лица, за
които са в сила КТД на
равнище „предприятие“

222

254

245

228

230

232

105 142

120 117

118 085

121 891

119 444

112 419

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигури 35а и 35б са представени данните за броя КТД и наети лица в сектор
„Енергетика“. Броят на действащите КТД към края на всяка календарна година варира
между 19 и 28, а обхванатите от тях наети лица са между 20 и 25 хил. души. Средно за
периода 2011-2016 г. действащите КТД са 25, като средният брой наети лица, за които те
са в сила е 21 760 души.
Фиг.35а,35б
Динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила в
сектор „Енергетика“ за периода 2011-2016 г.
КТД

Наети лица
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0
към
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към
31.12.2012

към
31.12.2013

към
31.12.2014

към
31.12.2015

към
31.12.2016

средно

0
към
31.12.2011

към
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към
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към
31.12.2014

към
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към
31.12.2016

средно

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигури 36а и 36б е показан относителният дял на средния брой действащи КТД
и средния брой наети лица, за които те са в сила, за периода 2011-2016 г., за сектор
„Енергетика“ като част от индустрията. В сектор „Индустрия“ броят на действащите КТД
за периода 2011-2016 г. варира между 222 и 254, а обхванатите от тях наети лица са между
105 и 122 хил. души.
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Фиг.36а,36б
Относителен дял на КТД и наетите лица в сектор „Енергетика“ средно за
периода 2011-2016 г. като част от индустрията
КТД

Наети лица
Сектор "Енергетика",
18.7%

Сектор "Енергетика",
10.4%

Друга Индустрия,
89.6%

Друга Индустрия, 81.3%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Действащите КТД в сектор „Енергетика“ средно за периода 2011-2016 г.
съставляват близо 10% от тези в индустрията, а наетите лица – близо 19% от наетите в
индустрията. На Фигури 37а и 37б е показана тяхната динамика по години за изследвания
период.
Фиг.37а,37б
Относителен дял на КТД и наетите лица в сектор „Енергетика“ средно за
периода 2011-2016 г. като част от индустрията
КТД
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Въпреки, че като брой и относителен дял в индустрията, действащите КТД в сектор
„Енергетика“ намаляват през 2016 г. в сравнение с предходната година, броят на наетите
лица, за които те са в сила, се увеличава повече от 1.5 процентни пункта. Базисният индекс
на изменение на действащите КТД в сектор „Енергетика“, съпоставен с този на
индустрията като цяло, както и на наетите лица, за които КТД са в сила, са представени на
Фигури 38а и 38б.
Фиг.38а,38б
Базисен индекс (2011=100) на действащите КТД и наетите лица, за които те
са в сила, съпоставен с този общо на индустрията за периода 2011-2016 г.
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Графиката показва, че темпът на нарастване на действащите КТД до 31.12.2014 г.,
в сравнение с базисната година, в сектор „Енергетика“ е значително по-висок, отколкото
за индустрията като цяло. Значим е и спадът за последните две години на базисния индекс
– над 20 процентни пункта, като е достигнато равнището от края на 2012 г., при макар и
слаб, но нарастващ темп на действащите КТД общо в индустрията за последните три
години. При индекса на наетите лица за 2016 г. има над 3 процентни пункта ръст, докато
за индустрията този индекс от 2014 г. отбелязва намаление с близо 10 процентни пункта.
4.2. Структура и динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са
в сила, по под дейности.
Действащите КТД в сектор „Енергетика“ за изследвания период могат да бъдат
обособени в три групи по номенклатура на КИД 2008 на НСИ – в поддейностите, свързани
с електрическата енергия, топлинната енергия и управлението, като към последното се
причислява и обработката и обезвреждането на опасни отпадъци. На Фигури 39а и 39б е
показана структурата на тези групи средно за периода 2011-2016 г.
Фиг.39а,39б
Структура на действащите КТД в предприятията от сектор „Енергетика“ по
поддейности (средно за периода 2010-2016 г.)
Действащи КТД

Наети лица, за които действащите КТД са в сила

Производсто, пренос,
разпределение и търговия
на електрическа енергия,
17, 70.3%

Производсто, пренос,
разпределение и търговия
на електрическа енергия,
17509, 80.5%

Обработване и
обезвреждане на
отпадъци, Консултантска
дейност по управление, 2,
9.7%

Производство и
разпределение на
топлинна енергия,
5, 20.0%

Обработване и
обезвреждане на
отпадъци, Консултантска
дейност по управление,
1424, 6.5%

Производство и
разпределение на
топлинна енергия,
2823, 13.0%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Най-голям дял действащи КТД – средно 17 за периода, или над 70% от всички, е
производството, разпределението, преноса и търговията с електрическа енергия. В
поддейност „производство и разпределение на топлоенергия“ са 20% от действащите КТД
средно за периода 2011-2016 г., а 9.7% дял заемат действащите КТД в консултантските
услуги, управлението и обезвреждането на отпадъци. Структурата на наетите лица, за
които действащите КТД са в сила средно за периода е аналогична, като поддейностите,
свързани с електрическата енергия при 70% действащи КТД обхваща над 80% от наетите
лица, докато останалите са съответно с 13% и 6.5% относителен дял. Динамиката на
действащите КТД и наетите лица за периода 2011-2016 г. е показана на Фигури 40а и 40б.
Фиг.40а,40б
Динамика на действащите КТД в предприятията от сектор „Енергетика“ по
поддейности за периода 2011-2016 г.
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Данните показват, че действащите КТД в производството, разпределението,
преноса и търговията с електрическа енергия след 2013 г. отбелязват тенденция към
намаление в рамите на диапазон от 25%, докато при наетите лица за 2016 спрямо 2015 г.
има нарастване на обхвата с близо 1 000 души, независимо от факта, че действащите КТД
са с 2 по-малко. Като устойчива може да се определи динамиката на действащите КТД в
производството и разпределението на топлинна енергия за периода, и като нарастваща – в
управлението и обезвреждането на отпадъци. На Фигури 41а и 41б е показана динамиката
на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила, по отделните поддейности,
свързани с електрическата енергия, като доминиращи в сектор „Енергетика“.
Фиг.41а,41б
Динамика на действащите КТД и наетите лица по поддейности на сектор „Производство,
разпределение, пренос и търговия с електрическа енергия“ за периода 2011-2016 г.
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4.3. Структура и динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са
в сила, по планови райони.
На Фигури 42а и 42б е показана структурата на действащите КТД в сектор
„Енергетика“ и на наетите лица, за които те са в сила, по планови райони, средно за
периода 2011-2016 г.
Фиг.42а,42б
Структура на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила в
сектор „Енергетика“, средно за периода 2011-2016 г.
Действащи КТД
Югоизточен, 4,
15.3%

Южен централен,
3, 10.4%

Наети лица, за които действащите КТД са в сила

Северен централен, 1,
4.0%
Северозападен, 2,
6.0%

Югозападен, 10,
38.5%
Североизточен, 7,
25.9%

Югоизточен,
4259, 19.2%

Южен централен,
2125, 9.6%

Северен централен, 90,
0.4%
Северозападен,
3894, 17.6%

Югозападен, 9296,
42.0%

Североизточен,
2466, 11.1%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Данните за разпределението на КТД и наетите лица в сектор „Енергетика“ показват,
че най-голям дял заемат действащите КТД в предприятията от сектора с разположение в
Югозападния регион – средно за периода близо 40% от всички, следвани от действащите
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КТД в Североизточния район – средно над ¼ от всички, докато останалите 4 планови
района сумарно съставляват средно близо 1/3 от всички действащи КТД в сектора. Наетите
лица, за които са в сила действащите КТД в сектор „Енергетика“ са най-много – средно
42% от Югозападния район.
На Фигури 43а и 43б е показана динамиката на действащите КТД в сектор
„Енергетика“ и на наетите лица, за които те са в сила, по планови райони, по години за
изследвания период 2011-2016 г.
Фиг.43а,43б
Динамика на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила в
сектор „Енергетика“, по години за периода 2011-2016 г. (показаните
стойности на графиката са средно за периода)
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За периода 2011-2016 г. възходяща динамика отбелязват действащите КТД в сектор
„Енергетика“ в предприятията, териториално разположени в Северозападния и
Североизточния район, а по отношение на наетите лица, за които те са в сила – в
Югозападния район.
4.4. Структура и динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са
в сила, по форми на собственост.
На Фигури 44а и 44б е показана структурата на действащите КТД в сектор
„Енергетика“ и на наетите лица, за които те са в сила, по форми на собственост (сектори),
средно за изследвания период 2011-2016 г.
Фиг.44а,44б
Структура на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила в
сектор „Енергетика“, средно за периода 2011-2016 г.
Действащи КТД

Наети лица, за които действащите КТД са в сила
Обществен
сектор, 8,
32.2%

Частен сектор,
10508, 48.4%

Обществен
сектор, 11188,
51.6%

Частен сектор,
16, 67.8%
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Действащите КТД в сектор „Енергетика“ средно за периода 2011-2016 г. са
преимуществено в частния сектор – над 2/3 от всички, докато наетите лица, за които те са
в сила, са в съотношение средно за периода близо 50:50. Предвид високият дял на
действащите КТД от частния сектор, на Фигури 45а и 45б е показана и структурата на
действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила, съответно в предприятията,
чуждестранна собственост, и тези с национална собственост, в рамките на частния сектор.
Средно за периода близо 85% от действащите КТД в частния сектор на „Енергетика“ са в
предприятия чуждестранна собственост, а наетите лица, за които тези КТД са в сила,
формират средно относителен дял от над 90%.
Фиг.45а,45б
Структура на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила в
частния сектор от сектор „Енергетика“, средно за периода 2011-2016 г.
Действащи КТД

Наети лица, за които действащите КТД са в сила

Национална
собственост, 3,
15.5%

Национална
собственост,
863, 8.2%

чуждестранна
собственост,
14, 84.5%

чуждестранна
собственост,
9645, 91.8%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигури 46а и 46б е показана динамиката на действащите КТД и наетите лица,
за които те са в сила, по години на изследвания период 2011-2016 г.
Фиг.46а,46б
Динамика на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила, по
форми на собственост в сектор „Енергетика“ за периода 2011-2016 г.
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Данните показват, че след 2013-2014 г. се наблюдава спад както на действащите
КТД, така и на наетите лица в техния обхват, макар и с различен темп, като единствено
наетите лица в обществения сектор, за които действащите КТД са в сила, нараства към
края на 2016 г. в сравнение с предходния период. Тези тенденции са визуализирани и на
Фигури 47а-47г, показващи динамиката на действащите КТД в предприятията от
обществения и частния сектор в сектор „Енергетика“, както и на тези чуждестранна
собственост в рамките на частния сектор, съответно на наетите лица, за които те са в сила.
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Фиг.47а,47б,47в,47г
Динамика на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила, по
отделни форми на собственост в сектор „Енергетика“ за периода 2011-2016 г.
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигура 48 е показано съотношението между действащите КТД и наетите лица,
за които те са в сила, в сектор „Енергетика“, и тези общо за индустрията, по форми на
собственост.
Фиг.48
Относителен дял (%) на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила
в сектор „Енергетика“, от общия брой действащи КТД и наетите лица в техния
обхват в индустрията (средно за периода 2011-2016 г.)
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Действащите КТД в обществения сектор на сектор „Енергетика“ средно за периода
2011-2016 г. са 10.2% от тези в обществения сектор общо в индустрията, но наетите лица,
за които те са в сила, са близо 35% от наетите в обхвата на действащите КТД общо в
индустрията. Действащите КТД в частния сектор са средно за периода заемат практически
равен процент с тези от обществения сектор като дял от действащите КТД в индустрията,
но наетите лица в техния обхват са с близо 3 пъти по-малък относителен дял. Над 1/5 е
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относителният дял на действащите КТД в предприятия чуждестранна собственост в
сектор „Енергетика“ спрямо тези общо за индустрията, като наетите в тях, за които тези
КТД са в сила, съставляват над ¼ от наетите в предприятията чуждестранна собственост
общо в индустрията.
4.5. Структура и динамика на действащите КТД и наетите лица, за които те са
в сила, според големината на предприятията.
На Фигури 49а и 49б е показана структурата на действащите КТД в сектор
„Енергетика“ и на наетите лица, за които те са в сила, според големината на
предприятията, средно за изследвания период 2011-2016 г.
Фиг.49а,49б
Структура на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила, според
големината на предприятията в сектор „Енергетика“ средно за периода 2011-2016 г.
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

В сектор „Енергетика“ действащите КТД средно за периода 2011-2016 г. са
предимно в големите предприятия – близо 60%, около 30% са в средните по големина
предприятия, и 14% от действащите КТД с в малки предприятия. Действащите КТД в
големите предприятия са в сила за над 95% от наетите средно за периода, докато в
средните и малките техният дял е под 5%.
Фиг.50а,50б
Динамика на действащите КТД и на наетите лица, за които те са в сила, според
големината на предприятията в сектор „Енергетика“ по години в периода 2011-2016 г.
Действащи КТД
17

22000

15

21152
19820

20181

19394

20000

13

13

18000
16000

8
7

24017

24000

15

14

21453

26000

18

21

Наети лица, за които действащите КТД са в сила

9

14000

8

8
3

8000

4

4

голямо (над 250 наети)
малко (от 10 до 50 наети)
средно (от 50 до 250 наети)
31.12.2012

31.12.2013

6000
4000
2000

418

866

651

829

91

798 115

634
143

0

0
31.12.2011

10000

6

5

голямо (над 250 наети)
малко (от 10 до 50 наети)
средно (от 50 до 250 наети)

12000

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016
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Данните за динамиката на действащите КТД и наетите лица, за които те са в сила,
по години на изследвания период показват, че при КТД в големите и средните
предприятия се наблюдава спад за последните години, докато при малките се отбелязва
слаб ръст. При наетите лица в обхвата на действащите КТД се отчита нарастване за 2016
г. спрямо предходната година в големите предприятия, и устойчивост при средните и
малките предприятия.
1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg

с. 40/77

V.
Анализ на договореностите, постигнати в КТД по предприятия
в съпоставка с БКТД-2016 г. и нормативно установените
минимални стандарти
Настоящия раздел представя сравнителен анализ на постигнатите договорености в
БКТД и КТД по предприятия в обхвата на бранш „Енергетика“ за периода месец декември
2014 г. – месец декември 2016 г. в съпоставка с нормативно установените минимални
трудови стандарти. Изследвани са данни за характера и размера на договореностите в КТД
на предприятията от бранш „Енергетика“, като е отбелязано по-благоприятното равнище
на договорености. Направено е разграничение между постигнатите договорености на
равнище на договаряне „бранш“ и договаряне на равнище „предприятие“. Представени са
само по-често присъстващи договорености, както и тези от тях, които в базата данни на
НИПА отразяват по-важните аспекти на КТД.
Целта на анализа е представяне на договореностите в сключения през месец април
2016 г. браншов КТД и договорите по предприятия, както и съпоставка доколко
договореностите в браншовия КТД са намерили отражение в договореностите по
предприятия, съобразно с изискванията на чл. 50 КТ4. От изследваните действащи към 31
декември 2016 г. КТД на предприятия в обхвата на бранша при анализа са изключени три
предприятия, които не членуват в браншовата работодателска организация.
В графичен вид са представени съдържащите се в клаузите на КТД от бранш
„Енергетика“ договорености, като са разгледани обхват от показатели, групирани според
обичайното им място в разделите на КТД. При измерване на честотата на дадена клауза
под израза „100 % Браншов КТД“ се има предвид, че такава договореност присъства в
действащия браншов КТД за периода месец декември 2016 г. – месец декември 2018 г., а
относно КТД на предприятия е посочен съответния дял на договори, в които тя присъства.
За разлика от предходни анализи е предприет подход да се сравняват клаузите на
сключения БКТД със заварените КТД на предприятия, тъй като, както ще стане видно от
по-нататъшния анализ, промените в актуалния БКТД спрямо предходните са твърде
малко.
В настоящия раздел от анализа са изследвани следните въпроси:
1)
Общи положения - брой синдикати, страна по КТД; присъединяване към
КТД; изменения на КТД;
2)
Трудови възнаграждения - определяне на МРЗ; размер на МРЗ; условия по
чл.245 от КТ относно неизплатените в пълен размер работни заплати; допълнителни
трудови възнаграждения за стаж и професионален опит; за степен, за извънреден труд; за
нощен труд; за време на разположение; за резултати от труда;
3)
Трудова заетост - съкращения на персонал; срок за уведомяване преди
извършване на масови уволнения; критерии за извършване на подбор от страна на
работодателя; квалификация и преквалификация на персонала;
4)
Работно време, почивки и отпуски - гъвкава организация на работното
време; размер на основния платен годишен отпуск; допълнителен платен годишен отпуск
за условия на труд; други видове платени отпуски; отпуск за синдикални дейци;
4
Кодекс на труда „Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и
осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са понеблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е
обвързан.“
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5)
Обезщетения – при бедствие по чл.218 КТ, при прекратяване на трудовото
правоотношение на основание чл.222, ал.1 КТ; при прекратяване на трудовото
правоотношение по болест на основание чл.222, ал.2 КТ; при прекратяване на трудовото
правоотношение след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст; на основание чл.222, ал.3 КТ; при прекратяване на трудовото
правоотношение по инициатива на работодателя по чл. 331 КТ;
6)
Здраве и безопасност при работа - безплатна предпазна храна; тонизиращи
напитки; застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“;
7)
Социално–битово и културно обслужване - бюджет за фонд СБКО;
договорено финансиране на СБКО на основание чл.292 от КТ; допълнително осигуряване;
8)
Социален диалог и взаимоотношения между страните - социално
сътрудничество; сключване на КТД; уреждане на колективни трудови спорове.
5.1.

Общи положения
Брой синдикати, страна по КТД

Съгласно чл.51а КТ, колективен трудов договор в предприятието се сключва между
работодателя и синдикална организация. 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.
Както е показано от Фигура 51, страна по браншовият КТД са четири синдикални
организации. КТД, сключени в предприятията в бранш „Енергетика“, са подписани от помалко синдикални организации в общо ¾ от случаите, в останалата ¼ синдикатите на
равнище предприятие са с равен или по-голям брой от национално представителните.
Данните показват също, че 80% от КТД на предприятията в бранш „Енергетика“ са
сключени от повече от една синдикална организация.
Фиг.51
Брой синдикални организации, страна по КТД в бранш „Енергетика“
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Присъединяване към КТД
Съгласно чл.57, ал.2 КТ, работниците и служителите, които не членуват в
синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения
колективен трудов договор от техния работодател с писмено заявление до него или до
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ръководството на синдикалната организация, която е сключила договора, при условия и
по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на закона или да
го заобикалят, или да накърняват добрите нрави.
На Фигура 52 са представени данни относно договореностите, свързани с
присъединяването. В БКТД е договорена процедура за подаване на заявление от
желаещите да се присъединят към КТД, сключени в предприятията от бранша, до
работодателя. В предходни БКТД е определен размера на таксата за присъединяване, но в
актуалния договор такава липсва. Таксата в КТД на предприятия е в размер до 1% месечно
от брутното трудово възнаграждение. Определеният размер в предходни БКТД е не помалко от 40 лв. годишно. Общо в 65% от КТД на предприятията има посочена такса за
присъединяване. В 85% от КТД на предприятията има предвиден срок за присъединяване
(например – 1 месец от сключването на КТД).
Фиг.52
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Изменения на КТД
В нормативната уредба е предвидено, че изменение в КТД може да се прави по
всяко време по взаимно съгласие на страните по реда за неговото сключване – чл.56 КТ.
Както е показано на Фигура 53, анексите на КТД на предприятията съставляват 40% от
действащите КТД. Няма анекси към БКТД в Енергетиката. По-често договорените клаузи
с анекси към КТД на предприятията са: корекции в процедурата водене на преговори, нови
размери на допълнителните възнаграждения за резултати от труда, размера на
минималните работни заплати, както и размера на обезщетенията при пенсиониране.
Фиг.53
Договорени с Анекси изменения и допълнения на КТД
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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5.2.

Трудови възнаграждения
Определяне на МРЗ

В БКТД и в 100% от КТД на предприятията е договорен размера на минималната
работна заплата (МРЗ). Данните, свързани с определянето на МРЗ са визуализирани на
Фигура 54. В БКТД присъстват няколко важни допълнителни условия, свързани с
определянето на МРЗ в отделните предприятия, в т.ч.:
До края на първото тримесечие на текущата година се договарят заплатите
за календарната година, като се отчита годишната инфлация и финансово-икономическото
състояние на дружеството;
Размерите на индивидуалните брутни месечни трудови възнаграждения на
работниците и служителите не могат да бъдат по-малки от размерите на минималните
осигурителни доходи по дейности и категории персонал;
Относителният дял на основните месечни трудови възнаграждения спрямо
масата на средствата за работна заплата в дружествата не може да бъде по- малък от 60%
Работодателите, ако нямат приети вътрешни правила за работната заплата в
съответното дружество, в срок до три месеца от подписване на КТД разработват или
актуализират при необходимост действащите правила по предходната алинея, след
съгласуване със синдикатите.
С посочените условия се постига устойчива практика на определяне на работните
заплати в предприятията чрез консултации и съгласуване със синдикатите, като например
в БКТД присъстват клаузи относно това, че ВПРЗ стават приложение към КТД. На
практика, приложени ВПРЗ съпътстват 10% от постъпилите в НИПА КТД на
предприятията. Друг положителен момент е, че има предвидена процедура за ежегодно
повишаване на заплатите, както в БКТД, така и в 70% от КТД на предприятията. Относно
механизма на определяне на минималните работните заплати по категории персонал,
съобразно договорените МОД, в бранша се наблюдава съществена разлика в равнищата
на трудови възнаграждения за дейностите „производство на електрическа енергия“ и
„производство и разпределение на топлинна енергия“, като вторите са няколко пъти пониски. От друга страна, социалните партньори определят много по-предпазливо размерите
на МОД в дейностите, свързани с топлинна енергия, като съотношението на СОД към
МОД е по-високо отколкото в дейностите, свързани с електрическа енергия.
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Размер на МРЗ
В БКТД е определено, че МРЗ е по-висока с 20% от МРЗ за страната. МРЗ в бранша
е най-ниска за категориите персонал без специална квалификация, и с 50% по-висока от
МРЗ за страната за останалите категории, за които се изисква притежаването на
квалификация съгласно Националния класификатор на професиите. На Фигура 55 е
показано разпределението на КТД на предприятията, по размер на договорената МРЗ.
Фиг.55
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С КТД на предприятията - 60% от случаите, е в действие размер на МРЗ на
равнището на определената за бранша - 504 лв., в т.ч. няма КТД, които да не съдържат
изрична договореност за размера на МРЗ. Около 20% са договорили между 30 и 50% над
определената за бранша - 630-650 лв., а 20% от КТД имат договорен размер на МРЗ над
60% от определената за бранша – над 750 лв. В почти всички КТД (95%) размера на МРЗ
е определен като коефициент към МРЗ за страната. С всички КТД на предприятия е
уговорена МРЗ, която е равна или по-висока от определената в БКТД.
Условия по чл. 245 от КТ относно неизплатените в пълен размер работни
заплати
В законовата уредба няма посочен срок за изплащането им в пълен размер, а само
минимално гарантирано възнаграждение в размер на 60% от брутното, в случай на
икономически затруднения на работодателя, но не по-малко от МРЗ за страната. Както е
показано на Фигура 56, в КТД на предприятия е договорен срок от 3 месеца, след изтичане
на който страните провеждат преговори относно забавянето на изплащането на
възнагражденията. В 25% от КТД на предприятията е определен по-висок размер на долна
граница – МРЗ за предприятието или МРЗ за бранша.
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Като други условия в БКТД има договореност, че работодателят осигурява при
поискване информация за дължимите суми за всеки работник/служител, както и за
неизплатените осигурителни и здравни вноски. Същата договореност присъства в 15% от
КТД на предприятия.
ДТВ за стаж и професионален опит
В чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
посочено, че работодателят изплаща допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за
трудов стаж и професионален опит на работника за стажа в същото предприятие или
придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа,
длъжност или професия. С Постановление № 147 от 29.06.2007 г. е определен минимален
размер от 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.
В БКТД е постигната договореност за 1% за всяка година трудов стаж и
професионален опит, което е по-благоприятно от нормативния минимум от 0,6%. В КТД
на предприятията 80% са постигнали договорености на нивото на БКТД, а останалите 20%
от действащите КТД няма изрична договореност, следователно е валиден договорения с
БКТД размер. На Фигура 56 е показано разпределението на договореностите относно ДТВ
за трудов стаж и професионален опит.
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ДТВ за извънреден труд
В чл.262 КТ е определено, че положеният извънреден труд се заплаща с
увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко
от:
1. 50 на сто - за работа през работните дни;
2. 75 на сто - за работа през почивните дни;
3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;
4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.
Както е показано на Фигура 57, в БКТД предвиденият размер е по-висок от
нормативния минимум за полагане на извънреден труд през официални празници и при
сумарно изчисляване на работното време. В КТД на предприятията за същите два случая
съответно 50 и 65% са на равнището на БКТД. По-благоприятен размер има установен в
около 15% от случаите.
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В около 40% от КТД на предприятията е договорен по-висок размер на ДТВ за
работа през почивните и работни дни. Страните с КТД на предприятията много често (в
95% от случаите) са уговаряли условия относно извънредния труд при сумирано работно
време и през официални празници, поради специфичния характер на работата в бранша и
производствена необходимост.
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ДТВ за образователна и научна степен
В чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
посочено, че за образователна и научна степен "доктор" или за научна степен "доктор на
науките", свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, се изплаща
допълнително месечно възнаграждение в размер не по-малък от:
1. петнадесет лева - за "доктор";
2. петдесет лева - за "доктор на науките", като при наличие на повече от едно от
основанията по ал.1 лицето има право на допълнителното възнаграждение с поблагоприятен размер.
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Както е показано на Фигура 58, в БКТД е определен размер от 50 лв. за "доктор"
и от 80 лв. за "доктор на науките", т.е. налице е увеличение с 233% и 60% съответно над
нормативния минимум. Същото важи за 65 и 45% от КТД на предприятия и присъства в
35 и 20% от тях. С КТД на предприятия е договорен по-нисък размер спрямо определеното
в БКТД 2016 г. в 35% от случаите, основно поради това, че тази договореност е нова, а
КТД на предприятията са съобразени с определеното в предходния БКТД от 2013 г. С КТД
на предприятия също страните често (70% от КТД) са договорили условия относно ДТВ
за образователна и научна степен.
ДТВ за нощен труд
В чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
посочено, че за всеки отработен нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. на
работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен
труд в размер не по-малък от 0,25 лв. В БКТД е определен минимален размер на това ДТВ
от 0.50 лв. на час, т.е. налице е по-висока с 50% договореност над нормативния минимум.
Същото важи за 10% от КТД на предприятия. С КТД на предприятия е уговарян поблагоприятен размер в 90% от КТД. Размерите на договорените по-високи стойности на
ДТВ за нощен труд са показани на Фигура 59.
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ДТВ време на разположение
В чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
посочено, че за времето, през което работникът или служителят е на разположение на
работодателя и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между
тях, се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в
размер не по-малък от 0,10 лв.
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Както е показано на Фигура 60, в БКТД е определен минимален размер от 0.40 лв.
на час, което представлява 3 пъти над нормативния минимум. Същото важи за 25% от КТД
на предприятията. По-благоприятен размер спрямо БКТД има установен в 75% от
случаите.
ДТВ за резултати от труда
В чл.13 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
посочено, че с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата и/или
с индивидуален трудов договор могат да се определят и други допълнителни трудови
възнаграждения за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг период.
От Фигура 61 личи, че малък дял от КТД на предприятията са договорени
механизми за обвързване на трудовите възнаграждения с постигнатите резултати - в 5%
от случаите. Под „други“ в случая е отчетено, че са предвидени максимални размери на
ДТВ като дял от брутното трудово възнаграждение за месеца, както и максимален размер
на целевите награди за цялата година.
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5.3.

Трудова заетост
Съкращения на персонал

Значително място сред договореностите в КТД е отредено на договорените
процедури за съкращение на персонала. С БКТД и КТД на предприятия в бранша са
конкретизирани задълженията за информиране и консултиране от страна на работодателя
на работниците и служителите относно икономическото и финансово състояние на
работодателя, съгласно чл.130-130г КТ. В БКТД и КТД на предприятията са предвидени
по-благоприятни условия за започване на преговори чрез изискване за становище на
синдикатите относно предстоящите структурни промени в заетостта в срок от 10 дни от
поискването му. Предвидено е също, че работодателят и синдикатите разработват
програми за запазване на персонала, неговото преквалифициране и пренасочване.
В БКТД се посочва, че синдикатите в предприятието дават мотивирано становище
за всеки отделен синдикален член, съгласно чл.333, ал.4 в срок от 7 работни дни. В БКТД
и КТД на предприятията е включена и забрана за приемане на нови работници по време
на провеждани съкращения на персонала. Това е клауза, която не съществува в
нормативната уредба, но може да се разглежда като мярка, приета от социалните
партньори за запазване на заетостта. Неин аналог се среща единствено по отношение
забраната за наемане на нови работници в случай на стачка (чл.21 Закон за уреждане на
колективните трудови спорове). На Фигура 62 е показано съотношението на предвидените
клаузи в БКТД и КТД на предприятия по отношение на съкращенията на персонал.
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В над 95% от КТД на предприятия присъстват договорености относно осигуряване
на преквалификация за персонала и предоставяне на становище на синдикатите във връзка
с предстоящите структурни промени. По-рядко, в около половината КТД на предприятия
са пренесени клаузите на БКТД относно забраната за приемане на нови работници, както
и клаузите относно предоставянето на закрила от уволнения по чл.333, ал.4.
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Срок за уведомяване преди извършване на масови уволнения
Обект на договаряне в КТД е и срокът за информиране и консултиране преди
масово уволнение. В случай, че работодателят вземе решение за закриване на дейности,
частична ликвидация, намаляване на обема на работа или други структурни промени,
водещи до „масови уволнения“ по смисъла на пар.1, т.9 от Допълнителните разпоредби на
КТ, законът определя нормативен минимум от 45 дни за започване на консултации с
представителите на синдикалните организации преди извършването на масовите
уволнения. Целта е работодателят да положи усилия за постигане на споразумение с тях,
за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.
Както е показано на Фигура 62, в БКТД и преобладаващия дял КТД на предприятия
е постигнат по-благоприятен срок от нормативно установения минимум от 45 дни преди
извършване на масови уволнения от 60 и 150 дни, или съответно с 25% и 233% по-дълъг
срок. Предвиденият срок е 60 дни в БКТД и в 70% от КТД на предприятия в сектора, както
и 150 дни в 5% от КТД.
Фиг.62
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Критерии за извършване на подбор от страна на работодателя
В нормативната уредба има определени два основни критерия, съгласно чл. 329 КТ
– квалификация и оценка на изпълнението. Както е показано на Фигура 63, в БКТД освен
задължителните критерии, присъстват още критериите – образование, защита от
уволнение на хора, на които им предстои пенсиониране, трудов стаж, придобито право на
пенсия и други като обсъждане на гъвкави форми на заетост с оглед запазване на
работните места.
С КТД на предприятията са договорени следните критерии: квалификация – 100%,
образование – 90%, защита от уволнение на хора, на които им предстои пенсиониране –
90%, оценка на изпълнението- 85%, стаж - 85%, придобито право на пенсия – 70%, други
- 40%, семейно положение – 15%, здравословно състояние – 10%. В над ⅔ от КТД на
предприятията е посочен същия списък от критерии за подбор, както в БКТД, както и са
включени някои допълнителни критерии като семейно положение и здравословно
състояние.
Фиг.63
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Квалификация и преквалификация на персонала
В БКТД са конкретизирани задълженията и правата по чл.228а КТ на работодателя
за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и
служителите, като се посочва, че работодателят организира обучения на персонала в
случаите на закриване/разкриване на работни места, производства и дейности, както и
когато се променя технологията на работа в съответното дружество. Посочено е също, че
синдикатите също могат да инициират курсове и обучения, свързани с трудовото
законодателство, безопасността на труда и др.
Както е показано на Фигура 64, с БКТД са договорени форми на обучение и
професионална квалификация за настоящи и нови работници и служители. В около 95%
от КТД на предприятия са пренесени клаузите на БКТД, свързани с формите на обучение
и професионална квалификация. С КТД на предприятия в сектора е договорен бюджет за
квалификация, преквалификация и обучение (15%).
От данните става видно, че в БКТД и в преобладаващия дял от КТД на предприятия
са предвидени условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на
работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото
правоотношение.
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Фиг.64
Осигуряване на квалификация за персонала
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5.4.

Работно време, почивки и отпуски
Гъвкава организация на работното време

С посочените форми на организация на работното време в бранша се осигурява повисока степен на гъвкавост по производствени причини, като се съблюдават изискванията
на нормативната уредба за предварителни консултации с представителите на
синдикалните организации – чл. 136-138 от КТ. В БКТД е посочено, че след предварителна
консултация със синдикатите, може да се въвежда сумирано отчитане на работното време
или да се удължава работното време по производствени причини или да се въвежда
намалено и непълно работно време за запазване на заетостта. Гъвкавите форми на
организация на работното време в БКТД не предвиждат работата от разстояние.
Както е показано на Фигура 65, с КТД на предприятия е договорено въвеждане на:
непълно работно време (80%); сумирано отчитане на работното време (70%); удължено
работно време (65%); намалено работно време (45%), и работа от разстояние (20%), след
информиране и консултации с работниците и служителите.
В над половината КТД на предприятия от бранша са договорени непълно, сумирано
и удължено работно време, а по-рядко прилагани са намаленото работно време и работата
от разстояние. Като цяло в БКТД и КТД на предприятията се наблюдава тенденция на
широко прилагане на гъвкавата организация на работното време.
Фиг.65
Гъвкави форми на организация на работното време
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Размер на основния платен годишен отпуск (ОПГО)
Съгласно чл.155 КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко
от 20 работни дни за всички категории работници и служители. Както е показано на
Фигура 66, минималният размер е 21 работни дни в 40% от КТД на предприятията, което
е с 5% по-висок размер от нормативния минимум. Допълнителният анализ показва, че е
предвиден 1 ден допълнителен отпуск в зависимост от наличието на стаж от 10, 15 и 20
години, както в БКТД, така и във всички КТД на предприятия.
Фиг.66
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Допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за условия на труд
Съгласно чл.156 КТ работникът или служителят има право на ДПГО за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,
ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни
дни, както и за работа при ненормиран работен ден - не по-малко от 5 работни дни.
Както е показано на Фигура 67, по чл.156, ал.1, т.1 КТ в БКТД са определени
размери на отпуска от 6 работни дни, т.е. увеличение с 20% над нормативния минимум.
Същото важи за 85% от КТД на предприятията за отпуска по чл.156, ал. 1, т.1, присъства
в 70% от тях, а по-благоприятен размер има установен в 15% от случаите.
Фиг.67
Размер на ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето
по чб.156, ал.1, т.1 КТ
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В 30% от КТД на предприятията в бранш „Енергетика“ е договорен поблагоприятен размер от 6 дни на отпуска за ненормиран работен ден по чл.156, ал1, т.2
1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg

с. 53/77

КТ, което представлява 20% над нормативния минимум. В БКТД размерът на този отпуск
е определен на равнището на нормативния минимум.
Допълнителен платен годишен отпуск за изпълнение на граждански
задължения
В БКТД и КТД на предприятията са постигнати договорености относно платени
отпуски за изпълнение на граждански задължения по чл.157, ал.1, т.т. 1-3 КТ – 78% от
КТД, които са на равнището на нормативния минимум от 2 дни, в т.ч. – отпуск за
сключване на граждански брак, отпуск при кръводаряване и отпуск при смърт в
семейството.
Отпуск за синдикални дейци
Съгласно чл.159 КТ, за осъществяване на синдикална дейност нещатните членове
на централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както
и нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията имат право на
платен отпуск в размери, установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 25
часа за една календарна година. Както е показано на Фигура 68, по чл.159 КТ в БКТД са
определени минимални размери на отпуска от 48 часа, с близо 100% над нормативния
минимум. Същото важи за 80% от КТД на предприятията, а по-благоприятен размер има
установен в 20% от случаите. В БКТД и всички КТД на предприятия (100%) е постигнат
по-благоприятен размер спрямо нормативния минимум от 25 часа.
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Допълнителен платен годишен отпуск за майки с деца до 18 годишна
възраст
Съгласно чл.168, ал.1 КТ, ако е уговорено в колективен трудов договор работничка
или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни, а
работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4
работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато
работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично
обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.
Както е показано на Фигура 69, по чл.168, ал.1 КТ в БКТД са определени размери
на отпуска от 2 и 4 дни, за 2 деца и 3 и повече деца съответно. Същият размер важи за 85%
от КТД на предприятия, присъства в 70% от тях. В 15% от КТД е уговорен поблагоприятен размер спрямо БКТД за посочените в КТ случаи, а именно 3 дни за деца,
което е завишение от 50%, както и 5 дни за 3 и повече деца, или завишение от 25% на
отпуска. Като допълнителен отпуск в 20% от КТД на предприятията присъства отпуск за
едно дете, което е по-благоприятна клауза спрямо БКТД и нормативната уредба.
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Фиг.69
ДПГО за майки с деца до 18 годишна възраст по чл.168, ал.1 КТ
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Допълнителен платен годишен отпуск за обучение
В чл.169, ал.1 КТ е предвидено, че работник или служител, който учи в средно или
висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има
право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Съгласно чл.169,
ал.3 КТ учащите се имат право на отпуск от 30 дни за подготовка и явяване на зрелостен
или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа,
дипломен проект или дисертация. Други отпуски, свързани с обучение, са предвидени в
чл.170, ал.1 КТ - когато със съгласието на работодателя работникът или служителят
кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят
има право на платен отпуск: при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни; при
кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни.
БКТД и КТД на предприятията не съдържат по-благоприятни от нормативния
минимум размери на отпуските по чл.169, ал.1 и 3, както и по чл.170, ал.1, т.1. и т.2.
Допълнителен платен годишен отпуск за намалена работоспособност
Съгласно чл.319 КТ, работниците и служителите с трайно намалена
работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в
размер не по-малко от 26 работни дни. В БКТД не присъства по-благоприятен размер на
този отпуск. Както е показано на Фигура 70, по чл.319 КТ в КТД на предприятия са
определени допълнителни размери на отпуска от 4 и 5 дни, или увеличението е с15 и 19%
съответно. По-благоприятен размер по чл. 319 е договорен с КТД на предприятията - в
общо 70% от КТД.
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Други клаузи за платения годишен отпуск
В КТД на предприятия се срещат и други условия относно платения отпуск, като
например: правото на отпуск по чл.168 за майки с деца да може да се ползва от лицето,
полагащо грижи за деца до 18 годишна възраст; при решение на Общото събрание на
пълномощниците, работодателят осигурява средства за: времето на разрешен неплатен
отпуск с продължителност един месец и повече от един месец и др. Посочените клаузи
могат да се разглеждат като примери за добра практика, които установяват допълнителни
права за работниците и служителите в конкретните предприятия.
На Фигура 71 е показано наличието на други клаузи за платения годишен отпуск в
БКТД и в КТД на предприятията.
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5.5.

Обезщетения
Обезщетение при бедствие на основание чл. 218, ал.1 КТ

Съгласно чл.218, ал.1 КТ, когато при бедствие работникът или служителят е
възпрепятстван да се яви на работа, заплаща му се обезщетение в размер 50 на сто от
брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятстван да
работи, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за
страната.
Както е показано на Фигура 72, с КТД на предприятията е договорен поблагоприятен размер на обезщетението, като в 10% от КТД то е 75 на сто от брутната
работна заплата (БРЗ), а в други 5% от КТД този размер е определен да бъде 80 и 100% от
БРЗ. Общо в 20% от КТД се съдържат по-благоприятни клаузи за обезщетението при
бедствие. В БКТД тази договореност е на равнището на нормативния минимум от 50% от
брутното трудово възнаграждение.
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Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на
основание чл. 222, ал. 1 КТ
В КТ е предвидено, че при уволнение поради закриване на предприятието или на
част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за
повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва
предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго
населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност
трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или
служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на
обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово
възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С
акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да
се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.
Както е показано на Фигура 73, относно размера на обезщетението по чл.222, ал.1
КТ, по-благоприятни са договореностите в 10 и 15% от КТД на предприятията, като
увеличеният размер е 100 и 200% съответно, или 2 и 3 БРЗ. В БКТД присъства поблагоприятен размер от 2 БРЗ при трудов стаж над 5 години. Тази договореност не е
отчетена на фигурата, тъй като не се отнася до всички работници и служители и по този
начин не може да бъде пряко сравнявана с нормативния минимум от 1 БРЗ.
Фиг.73
Размер на обезщетението при прекратяване на ТПО на основание чл.222, ал.1 КТ
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Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по болест на
основание чл.222, ал.2 КТ
В КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение поради
болест (чл.325, ал.1, т.9 и чл.327, ал.1, т.1) работникът или служителят има право на
обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от
2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж
не е получил обезщетение на същото основание. Както е показано на Фигура 74, относно
размера на обезщетението по чл.222, ал.1 КТ, в БКТД присъства по-благоприятен размер
от 4 БРЗ или 100% увеличение спрямо нормативния минимум. Същият размер е валиден
за 85% от КТД, и присъства в 15% от тях. Има отделни случаи когато определения в КТД
на предприятия е по-нисък от БКТД, което отново се дължи на факта, че това е нова
договореност за по-висок размер на обезщетението в БКТД 2016 спрямо предходни
години. По-благоприятни от БКТД са договореностите в 10 и 5% от КТД на
предприятията, като увеличеният размер е 150 и 250% съответно, или 5 и 7 БРЗ.
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Фиг.74
Размер на обезщетението при прекратяване на ТПО по болест на основание чл.222,
ал.2 КТ
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след като
работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст на основание чл.222, ал.3 КТ
В КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като
работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от
работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца и 6
месеца за трудов при същия работодател стаж съответно до 10 години и над този срок.
Както е показано на Фигура 75, по чл.222, ал.3 КТ в БКТД са определени размери
на обезщетението по-високо от нормативния минимум само в случай, че работникът не е
придобил право на максималното обезщетение и е работил над 10 години в Енергетиката.
За трудов стаж в същото предприятие по-малко от 10 години, по-благоприятни са
договореностите в БКТД и в 60% от КТД на предприятията с 100 и 200% или 4 и 6 БРЗ.
По-благоприятни са договореностите в 50% от КТД на предприятията за трудов стаж в
същото предприятие над 10 години.
Фиг.75
Размер на обезщетението при прекратяване на ТПО след придобиване право на
пенсия на основание чл.222, ал.2 КТ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

КТД на предприятия
100%

Браншов КТД

55%

25%
5%

5%

4 БРЗ

6 БРЗ

за трудов стаж до 10 г.

20%

7 БРЗ

8 БРЗ

10 БРЗ

за трудов стаж над 10 г.

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

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

с. 58/77

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение
инициатива на работодателя по чл. 331 КТ

по

Съгласно чл.331 КТ, работодателят може да предложи по своя инициатива на
работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако
работникът или служителят приеме предложението по ал.1, работодателят му дължи
обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено
месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям
размер на обезщетението.
Както е показано на Фигура 76, по чл.331 КТ по-благоприятен размер има
постигнат в 10% от КТД на предприятията. Определени са размери на обезщетението за 5
и 10 месечни работни заплати, което е по-висок размер от нормативния минимум с 25 и
150%.
Фиг.76
Размер на обезщетението при прекратяване на ТПО по инициатива на
работодателя на основание чл.222, ал.2 КТ
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

5.6.

Здраве и безопасност при работа
Безплатна предпазна храна

Съгласно чл.3 от Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на
безплатна храна и/или добавки, по време на нощни смени или при полагане на нощен труд
на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки. В
чл.5, ал.1 от Наредбата се определя, че стойността на безплатна храна и/или добавки към
нея по тази Наредба не може да бъде по-малко от два лева на ден за работник или
служител.
В БКТД са договорени суми за предпазна храна в размер на 4 лв. на ден, което е
100% над нормативния минимум от 2.00 лв. Същите суми са в сила за 50% от КТД на
предприятията, присъства в 5% от тях. В 40% от КТД договорената надбавка за храна е
по-ниска от определеното с БКТД, което се дължи на обстоятелството, че това е нова повисока сума, спрямо договорената сума от 3 лв. в предходния БКТД. По-благоприятен
размер има установен в 50% от случаите. Договорен е по-благоприятен размер от
нормативния минимум в БКТД и в 95% от КТД на предприятията. Данните относно тази
договореност са представени на Фигура 77.
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Фиг.77
Сума в лева на договорената безплатна храна за работа при специфични условия на
труд
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Тонизиращи напитки
Съгласно чл.3 от Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на
безплатна храна и/или добавки по време на нощни смени или при полагане на нощен труд
на работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки. В
чл.5, ал.2 се определя, че стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е 1 лв. на
смяна.
В БКТД са договорени суми за тонизиращи напитки в размер на 1лв. на ден, което
съответства на нормативния минимум. По-благоприятен размер от 2 лв. на ден или 100%
по-висока стойност от нормативния минимум има договорен в 15% от КТД на
предприятията.
Застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“
Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска от трудова злополука, на задължително застраховане подлежат
работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната
дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм,
равен или по-висок от средния за страната.
Това изискване на нормативната уредба при определени норми на трудов
травматизъм е включено в БКТД и в 85% от КТД на предприятия.
5.7.

Социално–битово и културно обслужване
Бюджет за фонд СБКО

Няма нормативно установен минимален размер на фонд СБКО. Финансирането на
СБКО често се договаря от страните като конкретен процент от фонда за работни заплати.
В БКТД е договорен размер от 10%. Същият размер е договорен в 55% от КТД на
предприятията. По-благоприятен размер спрямо БКТД има установен в 45% от случаите.
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Фиг.78
Договорен процент от фонд „Работна заплата“ като бюджет за фонд СБКО
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Видове договорено финансиране на СБКО на основание чл. 292 от КТ
В чл.292 от КТ е предвидено, че фонд СБКО се финансира със средства от
работодателя и от други източници. В настоящия анализ е изследвано наличието на такава
договореност, която задължава работодателя да осигури парични средства за различни
видове социални разходи в рамките на годината. Нормативната уредба предвижда, че
работодателя съобразява социалните разходи с финансово-икономическите възможности
в предприятието.
В БКТД са предвидени социални разходи като осигуряването на транспорт,
еднократни помощи и други социално-битови и културни потребности по чл.294 и 296 КТ.
Такива договорености присъстват и в 25-50% от КТД на предприятията. В КТД на
предприятия присъстват договорености за осигуряването на работниците и служителите
на работно или униформено облекло по чл.296 КТ - 95%, осигуряване на жилища и
общежития по чл.297 КТ - 20%, социални разходи за семействата по чл.299 – 25% и
социални разходи за пенсионирани служители по чл. 300 – 10%. Видовете договорености
относно СБКО са показани на Фигура 79.
Фиг.79
Договорен процент от фонд „Работна заплата“ като бюджет за фонд СБКО
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Допълнително осигуряване
Съгласно Кодекса за социално осигуряване, работниците и служителите могат да
избират пенсионни осигурителни фондове за допълнително пенсионно осигуряване, в т.ч.
– задължително в определен размер и доброволно над този размер. С КТД социалните
партньори в предприятията договарят съдействие и/или финансиране от работодателя за
осигуряване на допълнително пенсионно и/или здравно осигуряване.
В БКТД и КТД на предприятия има договорено допълнително пенсионно (65%) и
здравно (60%) осигуряване – Фигура 80. Договореностите са за съдействие и/или
финансиране от работодателя за осигуряване на допълнително пенсионно и здравно
осигуряване.
Фиг.80
Договорено допълнително осигуряване
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5.8.

Социален диалог и взаимоотношения между страните
Социално сътрудничество

Социалното сътрудничество в бранша се осъществява от браншовите структури на
социалните партньори, които обсъждат въпроси свързани с трудовите и осигурителните
отношения в предприятията от дейностите производство и разпределение на електрическа
и топлинна енергия.
Страни по БКТД за последните 10 години са:
От страна на представителните работодателски организации в бранша:
 Българска браншова камара на енергетиците /ББКЕ/;
От страна на представителните синдикати на браншово равнище:





Национална федерация на енергетиците – КНСБ;
Федерация "Енергетика" към КТ Подкрепа;
Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ;
Федерация "Атомна енергетика" към КТ "Подкрепа".

Обхватът от икономически дейности за бранш Енергетика, така както е определен
от социалните партньори е: атомна енергетика, третиране на радиоактивни отпадъци,
енерго-производство, НЕК ЕАД, водно електрически централи, Електроенергиен
системен оператор, електро-разпределение и продажба на електрическа енергия,
топлофикация, електро-изграждане, ремонт и модернизация, ефективно използване на
енергийните ресурси. На първо място, от тази дефиниция се вижда, че дейностите,
свързани с производството, разпределението и търговията с газообразни горива са
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изключени от този обхват. На второ място, липсата на точно определен обхват от
икономически дейности в БКТД, съгласно класификацията на националната статистика
затруднява оценката за принадлежност на предприятията към бранша.
Предвид липсата на изчерпателни данни за предприятията, членуващи в Българска
браншова камара на енергетиците, може да се направи само приблизителна оценка на
базата на различни източници относно покритието на БКТД спрямо всички наети лица в
бранша. Покритието на БКТД се отнася до 70% от наетите, което показва едно високо
равнище на покритие спрямо средното за страната (около 15%). В бранша съществува
дългогодишното сътрудничество на социалните партньори.
ББКЕ е представител на работодателите в браншовия тристранен съвет за
сътрудничество и обединява дружества в енергетиката с участието на национално
представителните синдикати и държавата, в лицето на Министерство на енергетиката.
Синдикалните организации в бранш „Енергетика“ от своя страна членуват в Европейската
федерация на профсъюзите на обществените услуги /ЕПСУ/. Най-често дискутираните
проблеми в последните години са свързани с желанието за намаляване и забавяне ръста на
заплатите в предприятията от бранша, особено в приватизираните топлофикационни
дружества. Други важни въпроси са свързани с поддържането на професионалната
квалификация на персонала, законодателните инициативи за изпълнение на
стратегическите приоритети в сектора, както и организирането на социалния диалог в
отделните предприятия чрез изграждане на комисии за социално сътрудничество.
Примери за добра практика могат да бъдат открити в дългогодишното прилагане
на клаузи от БКТД, които в значителна степен противодействат на протичащите
постоянни промени в енергийния сектор и по този начин се осигурява по-висока сигурност
на работните места, в т.ч:






Страните изискват от Министерството информация за изготвяне на свое становище
и участват в предварителното обсъждане на програмите за преструктуриране,
приватизация и ликвидация на енергийни дружества;
Относителният дял на основните месечни трудови възнаграждения спрямо масата
на средствата за работна заплата не може да бъде по-малък от 60 %;
В срок до 3 месеца от подписване на КТД в дружествата работодателите
разработват и съгласуват със синдикалните организации вътрешните правила за
организация на работната заплата;
Синдикалните организации в дружествата имат право на информация за
полагането, отчитането и изплащането на извънредния труд;
Синдикалните организации могат да бъдат инициатори за провеждането на курсове
и други форми на обучение в страната и в чужбина, свързани с трудовото и
осигурително законодателство, ЗБУТ и други права на членовете им.

В БКТД е предвидено осигуряването на помещения, оборудване и средства за
синдикатите в предприятието. Такива договорености присъстват и в 100% от КТД на
предприятията. В БКТД и с КТД на предприятия е договорено сформирането на постоянно
действащ орган за социално сътрудничество в 80% от случаите. Тези клаузи се отнасят до
конкретния КТД и страните по него. В БКТД и в 15% от КТД на предприятията се посочва,
че работата на Браншовия съвет за социално сътрудничество и комисиите по предприятия
се осъществява съгласно Рамково споразумение или Правилник. В БКТД е посочено също,
че страните по договора участват в предварителното обсъждане на програмите на
Министерство на енергетиката за преструктуриране, приватизация и ликвидация на
енергийни дружества. На Фигура 81 са показани някои от постигнатите договорености в
раздел „социалното сътрудничество“ на БКТД и КТД в предприятията.
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Фиг.81
Социално сътрудничество
Браншов КТД
КТД на предприятия
100%
Наличие на правилник на органа
за социално сътрудничество

15%
100%

Сформиран орган за социално
сътрудничество

80%
100%

Помещения/оборудване/средства
за синдикатите в предприятието

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Сключване на КТД
В чл.52 КТ е заложено изискване на нормативната уредба за водене на преговори
за сключване на КТД. В БКТД е предвиден срок от 15 дни за започване на преговори по
покана на една от страните, същите договорености са пренесени в 100% от КТД на
предприятия. В БКТД е предвидено също, че страните по него дават тълкувания относно
текста на договора в писмен вид, запознават членовете си с неговото съдържание в 15
дневен срок след подписването му, контролът по спазването на КТД се осъществява от
страните. В БКТД са посочени също срокове за започване (15 дни след подписване на
БКТД) и приключване (60 дни) на преговорите по предприятия за изменение на техните
КТД в съответствие с приетите в БКТД договорености на браншово равнище на
договаряне.
В БКТД и преобладаващия дял от КТД на предприятията също е включен контрол
от страните по него в 80% от случаите. В БКТД и в преобладаващия брой КТД на
предприятия присъстват клаузи, във връзка със сключването на КТД, които са резултат от
доброто социално сътрудничество в бранша, и са по-благоприятни от установените
параметри в нормативната уредба. Данните са представени на Фигура 81.
Фиг.81
Сключване на КТД
Браншов КТД
КТД на предприятия
100%
Периодични
проверки/контрол на
изпълнението на КТД

80%

100%
Процедура за водене на
преговори по сключване
на КТД или анекси към тях

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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Уреждане на колективни трудови спорове
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗУКТС колективните трудови спорове се уреждат чрез
непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните
представители по свободно определена от тях процедура.
В БКТД и в КТД на предприятия има договорености по отношение спазването на
процедура за уреждане на КТС. В БКТД е посочен 15-дневен срок за провеждане на
непосредствени преговори. В КТД на предприятия е договорен същия или по-дълъг срок
за непосредствени преговори в 55% от случаите.
Както е показано на Фигура 82, в БКТД се съдържа договореност за съдействие от
висшестояща организация в случай на възникнал колективен трудов спор, като например,
невъзможност да се изпълняват клаузите на БКТД при трайно влошаване на
икономическото състояние в дружествата. С КТД на предприятия (60%) е договорено
търсенето на съдействие за уреждане на спора от висшестояща организация на социалните
партньори. Няма случаи в КТД на предприятия в сектора да е включена клауза за
посредничество или арбитраж от НИПА за уреждане на спора.
Фиг.82
Договорени процедури за уреждане на КТС
Браншов КТД
КТД на предприятия
100%
Съдействие на висшестояща
организация

60%

100%
Срок за уреждане на КТС чрез
непосредствени преговори

55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Изводи:
1. Анализът показва, че почти всички договорени клаузи в БКТД, които са и поблагоприятни по своя характер от нормативната уредба, са пренесени в КТД на
предприятията от бранша, което личи от обобщените данни в представената по-долу
таблица.
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№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

КЛАУЗИ, ПРИСЪСТВАЩИ В БКТД, ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Договорена процедура за присъединяване
Договорен размер на МРЗ
ДТВ за нощен труд
Осигуряване на преквалификация
Критерии за извършване на подбор от страна на работодателя
По-голям размер на ОПГО в зависимост от трудовия стаж
Отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ
Бюджет за фонд СБКО
Помещения/оборудване/средства за синдикатите в предприятието
Процедура за водене на преговори по сключване на КТД или анекси към тях
Становище на синдикатите относно предстоящите структурни промени в
заетостта
Осигуряване на квалификация за персонала
Безплатна храна за работа при специфични условия на труд
ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето по
чл.156, ал.1, т.1 КТ
ДПГО за майки с деца до 18 годишна възраст по чл.168, ал.1 КТ
Застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“
ДТВ за трудов стаж
Гъвкави форми на организация на работното време
Сформиран орган за социално сътрудничество
Периодични проверки/контрол на изпълнението на КТД
ДТВ за време на разположение
Процедура за повишаване
ДТВ за образователна и научна степен
ДТВ за извънреден труд
Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след придобиване
право на пенсия на основание чл.222, ал.3 КТ
Съдействие на висшестояща организация
Еднократни помощи и други по чл.294 от КТ
Срок за уреждане на КТС чрез непосредствени преговори
Договореност за закрила при уволнения по чл.333, ал.4 от КТ
Забрана за приемане на нови работници
Информация и преговори за неизплатени заплати
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по болест на
основание чл.222, ал.2 КТ
Транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно по
чл.294 от КТ
Социални разходи за семействата на работниците и служителите по чл.299 от КТ
Наличие на правилник на органа за социално сътрудничество
Приложени ВПРЗ към КТД на предприятие
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Дял на КТД
на равнище
„предприятие“, в
които се
срещат
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
75%
70%
70%
65%
65%
60%
60%
55%
55%
50%
50%
30%
30%
30%
25%
15%
10%
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2. В бранш „Енергетика“ са договорени по-благоприятни условия, присъстващи
само в КТД на предприятия, както е показано в таблицата:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КЛАУЗИ, ПРИСЪСТВАЩИ САМО В КТД НА
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ
НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Анекси за изменение
ДТВ за резултати от труда
Срок за уведомяване на синдикатите преди масови уволнения
ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1, т.2 КТ
ДПГО за намалена работоспособност по чл.319 КТ
Обезщетение при бедствие по чл.218 КТ
Обезщетение при съкращения по чл.222, ал. 1
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по
инициатива на работодателя на основание чл.331 КТ
Тонизиращи напитки за работа при специфични условия на труд
Работно и униформено облекло по чл.296 от КТ
Жилища и общежития по чл.297 от КТ

Дял на КТД на
равнище
„предприятие“, в
които се срещат
40%
10%
75%
30%
80%
20%
25%
10%
15%
95%
20%

3. Сравнително по-често, КТД на равнище предприятие съдържа поблагоприятни клаузи от БКТД, както е показано в таблицата:
№
по
ред

КЛАУЗИ, ПРИСЪСТВАЩИ В КТД НА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ОТ БКТД

1 ДТВ за нощен труд
2 ДТВ за време на разположение

Дял на КТД на
равнище
„предприятие“,
в които се
срещат
100%
75%

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение след

3 придобиване право на пенсия на основание чл. 222, ал.3 КТ
4 Безплатна храна за работа при специфични условия на труд
5 Бюджет за фонд СБКО
6 Информация и преговори за неизплатени заплати
7 ДТВ за извънреден труд
8 ДТВ за образователна и научна степен
9 Отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ

ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и

10 здравето по чл.156, ал.1, т.1 КТ
11 ДПГО за майки с деца до 18 годишна възраст по чл.168, ал.1 КТ
Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение по
12 болест на основание чл.222, ал.2 КТ
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50%
50%
45%
30%
20%
20%
20%
15%
15%
15%
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VI.
Колективни трудови спорове в бранш „Енергетика“
в периода 2010-2016 г.
В настоящия анализ са представени данни за възникнали колективни трудови
спорове (КТС) в бранш Енергетика за периода м. януари 2010 г. – м. декември 2016 г.,
както следва:
1. ТЕЦ – Бобов дол
В базата данни на НИПА спорът датира от 2012 г. и е свързан с преструктуриране
на предприятието и съкращение на персонала, намаление на основни възнаграждения,
неизплатени заплати. Заради забавянето в инсталацията на сероочистващи системи в ТЕЦ
"Бобов дол" е спрян втори енергоблок, след като един от трите енергоблока на
дружеството е спрян през 2009 г. Синдикалните организации предявяват искания да се
преразгледа решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което е
спряна експлоатацията. Техните аргументи са, че намаленото производство на
електроенергия ще доведе до 50% намаление на добива на въглища и до 50-процентно
съкращение на миньори от мините в Бобов дол, както и от другите засегнати въгледобивни
дружества – „Открит въгледобив – Перник”, „Станянци”, „Бели брег” и „Чукурово”.
Постигнато е съгласие за нормализиране на работата на централата и на въгледобивните
предприятия в региона. Друга причина за недоволство на работниците и служителите, е
нередовното изплащане на произведената електрическа енергия от страна на НЕК, както
и намалената изкупна цена на тока с над 12%, чрез въвеждане на балансиращ пазар и
ограничаване на производството на електрическа енергия. През месец септември 2014 г.,
е проведен протест, който е подкрепен от работници на топлофикационните дружества в
Русе, Плевен и Сливен. Исканията на протестиращите от топлофикационните дружества
са за запазване на работните места на работещите в дружествата в сектор „Енергетика“,
редовно изплащане на заплатите, нова ценова политика, спиране ограничението за
произведени количества от дружествата. Проведен е и още един протест за неизплатени
заплати през месец юни 2015 г., заедно с искания за изплащане на ваучери за храна,
осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства, сключване на КТД. Въпреки
намесата на ИА „ГИТ“ заплатите са системно забавяни в периода 2015-2016 г.
2. ТЕЦ-Варна
От началото на 2014 г. са проведени няколко протеста, включително в столицата,
пред сградата на Министерство на Енергетиката и централата на ЧЕЗ, собственик на
дружеството. ЧЕЗ е една от трите електроразпределителни компании в страната, които
освен, че притежават лиценз за търговия с електрическа енергия са и основен доставчик
за битови нужди на населението. Синдикалните организации предупреждават че ТЕЦВарна може да затвори в края на годината, тъй като не са изградени сероочистващи
системи и дружеството има нужда от модернизация, за да отговори на екологичните
норми. В протестите участват са над 300 работници и служители. От началото на 2015
година мощностите са затворени, тъй като блоковете не отговарят на екологичните
изисквания. Приблизително 2/3 от персонала на дружеството е съкратен. Работата на
централата не е възобновена до края на 2016 г., водят се преговори да не бъде отнеман
лиценза на централата, предвид възможности за осигуряване на средства за изграждане на
необходимите съоръжения.
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3. ТЕЦ–Сливен
Проблемите с ТЕЦ Сливен са сходни на описаните по-горе случаи на протести
заради неизплатени заплати и заплаха за загуба на работни места. Дружеството е засегнато
от затварянето на Мини Черно море като основен доставчик на въглища. През 2014 и 2015
г. са проведени няколко протеста на работници и служители в предприятието.
Недоволството е заради неизплатени заплати. Заплатите са изплатени и за разлика от
предходните години през 2016 г. няма постъпили данни за КТС в предприятието.
4. Топлофикация–Перник
През септември 2014 г. има проведени няколко протеста във връзка с неизплатени
заплати. По-късно през същата година, протестите продължават. След разплащането на
НЕК, заплатите са изплатени, в следващите две години НИПА не разполага с данни за
КТС поради забавяне на заплатите.
5. Топлофикация–Шумен
Данни за неизплатени възнаграждения и срещи с участието на общината като
собственик на предприятието. През 2013 г. дружеството първоначално е обявено в
несъстоятелност, а после продадено. След неуспех на оздравителния план през 2015 г.
предприятието е закрито и повторно обявено в несъстоятелност.
6. ТЕЦ Марица 3 - Димитровград
През месец април 2015 г. дружеството изпитва финансови трудности и забавя
заплатите. Проведени са няколко срещи на синдикалните организации и ръководството.
Предявени са искания за сключване на колективен трудов договор, изпълнение на
разпоредбите на браншовия колективен трудов договор, действащ към момента,
определяне на конкретна дата за изплащане на заплати и спазването й и изплащане на
старите задължения за безплатна храна. Обявена е символична стачка, като се събира
подписка и за ефективна стачка, но няма данни такава да е проведена, както и дали
исканията на синдикалните организации са били удовлетворени.
Както е показано на Фигура 83, възникналите КТС в бранш „Енергетика“ са с
предмет: неизплатени възнаграждения, съкращения на персонал, подобряване на
условията на труд, изменение на възнагражденията, забавяне в преговорите за сключване
на КТД, изпълнение на БКТД. Това са и сред 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 бранш „Енергетика“ е равен делът на
споровете за права и интереси, като във всички 6 предприятията е налице колективен
трудов спор, който е както за права, така и за интереси. Споровете за права включват
неизплатени възнаграждения и искания за подобряване на условията на труд, изпълнение
на БКТД, 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. Най-често, предметът на колективните трудови спорове в последните
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няколко години, както в бранш „Енергетика“, така и в цялата страна, е свързан
неизплатени заплати и съкращения на работни места.
Фиг.83
Разпределение на КТС в бранш Енергетика според предмета на спора по
предприятия
ТЕЦ Марица -3 - Димитровград
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

От Фигура 84 се вижда, че предприетите действия за уреждане на КТС по-често
включват преговори за постигане на исканията, декларация до орган на публичната власт,
участие в протест (съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите). Порядко работните и служителите са участвали в символична стачка, както и са представяли
искания пред съд. Данните показват също, че в бранш „Енергетика“, както и в цялата
страна, работниците и служителите рядко предприемат ефективна стачка за
удовлетворяване на техните искания.
Фиг.84
Разпределение на КТС в бранш Енергетика според предприетите действия за
уреждане на спора по предприятия
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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Както е показано на Фигура 85, по-често причините за възникването на спора са
свързани с непостигането на споразумение между страните, и по-рядко причината е отказ
от преговори. В бранш „Енергетика“ няма случай на КТС, който е по причина
неизпълнение на споразумение, каквито случаи има регистрирани на национално ниво.
Разграничението на причините за спора е извлечено по косвен път от текста на
нормативната уредба – чл.3-4 ЗУКТС. Данните показват, че макар и по-рядко,
представителите на работниците и служителите получават отказ за провеждане на
преговори, в т.ч. за сключване на колективен трудов договор.
Фиг.85
Разпределение на КТС в бранш Енергетика според причините за тяхното възникване
по предприятия
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

На Фигура 86 са показани данни за разпределението на КТС в бранш „Енергетика“
според начините за тяхното уреждане по предприятия. От данните се вижда, че основните
начини са: непосредствени преговори между страните, потърсено съдействие от
синдикални и работодателски организации, отнасяне за решаване в съда. Данните
показват, че сред възникналите КТС няма случаи страните да са предприели действия за
доброволно уреждане на спора чрез посредничество по чл.4 ЗУКТС или арбитраж по чл.58 ЗУКТС.
Фиг.86
Разпределение на КТС в бранш Енергетика според начините за тяхното уреждане
по предприятия
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА
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От Фигура 87 се вижда, че резултата от уреждането на КТС по предприятия е
постигнато частично споразумение (17% от КТС), споразумение (33% от КТС) и няма
данни в НИПА спорът да е уреден (50% от КТС). Това разпределение на крайния изход от
спора в предприятията от бранш „Енергетика“ е сравнително същото, както ситуацията за
цялата страна. Около 54% КТС за 2015 г. в страната са неуредени, което още веднъж
поставя предизвикателство пред мерките за насърчаване използването на доброволните
извънсъдебни способи за уреждане на КТС.
Фиг.87
Разпределение на КТС в бранш „Енергетика“ според резултата от тяхното
уреждане по предприятия
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Източник: База данни за КТД и КТС на НИПА

Националният институт за помирение и арбитраж в рамките на своите правомощия,
предвидени в ЗУКТС, може да съдейства за доброволно уреждане на колективни трудови
спорове в предприятия чрез процедури по посредничество и/ или арбитраж. Това може да
се осъществи само при условие, че страните по спора са се обърнали с искане към НИПА.
Освен основната дейност по осъществяване на посредничество и арбитраж, НИПА
изпълнява и информационно-аналитични функции. Съгласно Правилника за устройството
и дейността на НИПА институтът събира, съхранява и анализира самостоятелно и в
сътрудничество със социалните партньори данни освен за колективното трудово
договаряне и за възникналите колективни трудови спорове, както и за причините за
тяхното възникване, способите и сроковете за уреждането им.
В рамките на компонент "Разрешаване на спорове" от проект „Насърчаване на
социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“,
изпълняван от МТСП по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за
намаляване на различията в рамките на разширения ЕС, НИПА разработи две онлайн
форми за информиране за актуален колективен трудов спор. Първата е за ранно
информиране
на
НИПА
за
възникнал
колективен
трудов
спор
http://www.nipa.bg/?q=bg/node/526, а втората е въпросник, по който НИПА да има
възможност да проследява възникването и развитието на КТС, както и да получава поподробна и важна информация за него от страните - http://www.nipa.bg/?q=bg/node/527.
Практиката по уреждане на КТС в страната показва, че е необходимо да се подобри
сътрудничеството на социалните партньори в осигуряването на данни и разработването на
мерки и политики за предотвратяване и ограничаване на колективните трудови
конфликти, разрешаване на колективните трудови спорове и усъвършенстване на
колективното трудово договаряне.
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VII.
Заключение
В настоящия анализ на колективното трудово договаряне в бранш „Енергетика“ за
втори път са представени статистически данни за постигнатите договорености в
съпоставка с нормативната уредба. Първият анализ от този вид се отнасяше за бранш
„Водоснабдяване“ и беше публикуван през месец април 2016 г.
Основен инструмент за анализа е създадената интегрирана база данни за КТД и
КТС, поддържана от НИПА, въз основа на нормативни изисквания. В базата данни се
съдържа изчерпателна информация относно сключените КТД и анекси към тях, на всички
равнища на договаряне в страната от началото на 2010 г. до момента, което позволява да
бъдат направени изводи и констатации относно установени тенденции и дялово
разпределение на КТД. Количественият анализ на представените данни, генерирани от
информационната система на НИПА за КТД 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 анализ на колективното трудово договаряне в бранш „Енергетика“
могат да бъдат откроени следните основни изводи:
1. Структурата на сектор Енергетика включва предприятия от дейностите:
производство, търговия и разпределение с електрическа енергия, топлинна енергия и
природен газ. От обхвата на бранш Енергетика са изключени дейностите, осъществявани
от газо- разпределителните дружества в страната, а са включени дейности от сектор
Доставяне на води – Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци и от сектор
Строителство - Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи, както и отделни предприятия от сектора Професионални
дейности, осъществяващи дейност, свързана с някои от предприятията в бранша.
2. Разгледаните икономически показатели за състоянието на сектор Енергетика
показват, че са настъпили сериозни промени за последните 10 години, в т.ч. - нарастване
броя на предприятията – около 7 пъти, намаление в броя на наетите лица – с около 18%,
влошаване на финансови показатели като Брутна печалба, Бруто инвестиции в машини и
оборудване, Производителност на разходите за възнаграждения, Дял на добавената
стойност по факторни цени в стойността на продукцията, Дял на разходите за
възнаграждения в разходите за покупка на стоки и услуги и др. Данните показват също,
че в сектора няма устойчива тенденция на намаление или увеличение на
производителността. Направеното сравнение с производителността в останалите страни
от ЕС показва, че в 2/3 от тях данните за производителността се колебаят в сходни
граници. Като цяло намаляването на продукцията, инвестициите в пречистващи
инсталации, появата на много нови предприятия като ВЕИ, заводски централи и др.
довежда до намаляване на икономическата стабилност в сектора.
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3. Данните показват, че с най-голям дял на наетите лица в сектор Енергетика е
дейност: Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия - близо 80%,
следвано от дейност: Производство и разпределение на топлинна енергия с дял над 15%.
С най-малък дял в сектор е дейност: Производство и разпределение на газообразни горива
по газо- разпределителните мрежи – под 6%. Отбелязан е ръст от близо 8% в броя на
наетите през 2015 г. спрямо 2011 г. за дейностите електрическа енергия, както и спад в
броя на наетите за дейност топлофикационни услуги – около 13%. За дейностите газоразпределение се наблюдава съществен ръст от 15%. В сектора и неговите поддейности
две категории персонал имат по-висок дял от средния за страната – техници и машинни
оператори.
4. Данните за средните осигурителни доходи в бранша показват, че за 2015 г. в
дейност Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, те са с около
118% по-високи от средните за страната, а за дейност: Производство и разпределение на
топлинна енергия те са с около 32 по-високи от средните за страната, което означава, че в
топлофикационните дружества с 15% от наетите лица в бранша попадат работните заплати
са по-ниски от тези в електрическата енергия. Това обстоятелство принуждава някои от
закъсалите предприятия да прекратят членството си в браншовата работодателска
организация, тъй като то обвързва работодателя с подписания КТД на браншово равнище
на договаряне.
5. В сектор „Енергетика“ към 31.12.2016 г. на равнище „предприятие“ 34 субекта
(предприятия) са сключили КТД. За изследваният период в тези 34 предприятия в сектора
са сключени общо 176 КТД и анекси, от които 107 КТД и 69 анекси. Въпреки, че през
последните няколко години в страната се наблюдава тенденция към сключване на помалко КТД на равнище „предприятие“, общият брой сключени през 2016 г. в сектор
„Енергетика“ КТД и анекси е по-висок в сравнение с предходната година. Спрямо 2014 и
2015 г. сключените анекси към КТД нарастват с 15.4%. За седемгодишния период на
анализ, сключените в сектор „Енергетика“ КТД и Анекси към тях формират средно 11.6%
дял в рамките на индустрията, като за последните три години този дял е средно с 13.8
процентни пункта по-висок в сравнение с предходните години.
6. За последните 5 години, броят на действащите КТД е над 22, както и наетите, за
които се отнасят, са над 21 хил. души или приблизително 70% от всички наети в бранша,
което показва едно добро равнище на покритие. Делът на КТД в бранша спрямо сектор
„Индустрия“ е приблизително 10%, а на наетите лица, обхванати от КТД е около 19% в
края на периода. В бранш „Енергетика“ най-голямо изменение е отчетено в дейност
„Производство на електрическа енергия“, като спадът е с 20% в структурата на
действащите КТД и обхванатите наети лица в бранша. Увеличение има отчетено в дейност
„Разпределение на електрическа енергия“ (около 10%) и в дейност „Търговия с
електрическа енергия“ - около 7%. В дейностите - Производство и разпределение на
топлинна енергия, Пренос на електрическа енергия, Обработване и обезвреждане на
опасни отпадъци и Консултантска дейност по стопанско и друго управление се наблюдава
значителна устойчивост в обхвата на КТД. Данните показват, че в бранш „Енергетика“ 2/3
от КТД са частни предприятия, като в последните две години те са изцяло чуждестранна
собственост. По отношение на наетите лица, обхванати от КТД е налице обратната
пропорция - преобладава делът на наетите лица в предприятия от обществения сектор –
около 60%. В бранш „Енергетика“ преобладават големите предприятия, които заемат дял
от около 57% от КТД и около 97% от наетите лица обхванати от КТД. В сектор Индустрия
също преобладават големите предприятия, които заемат дял от около 55% от КТД и 90%
от наетите лица обхванати от КТД. Данните за разпределението на КТД и наетите лица в
бранш „Енергетика“ показват, че най-голям дял заемат предприятията от Югозападния
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регион, които са близо половината от всички КТД и обхванати от тях наети лица. С наймалък дял са КТД в Северен централен регион. В сектор Индустрия също близо
половината от предприятията са отчетени в Югозападния регион, който заедно с
Югоизточния и Южния централен регион заемат над 80% от КТД и наетите лица,
обхванати от тях.
7. Социалното сътрудничество в бранша се осъществява от браншовите структури
на социалните партньори. В анализа са разгледани кои са страните по БКТД, обхватът от
икономически дейности за бранш Енергетика, актуални въпроси, които се обсъждат от
органите за социално сътрудничество, примери за клаузи в БКТД, свързани с консултации
върху възнагражденията, условията на труд, които осигуряват по-висока сигурност на
работните места.
8. От извършения анализ на договорите по предприятия в съпоставка с БКТД,
сключен 2016 г. и нормативно установените минимални стандарти на първо място е
направен извода, че почти всички договорени клаузи в БКТД, които са и по-благоприятни
по своя характер от нормативната уредба са пренесени в КТД на предприятията от бранша
(изведени са 37 договорености, като част от тях се срещат значително по-често в КТД на
предприятията от бранша и това е ясно илюстрирано, чрез посочването на дела на КТД,
които съдържат определените договорености). На второ място е констатирано, че са
установени по-благоприятни условия за редица договорености, присъстващи само в КТД
на предприятия (11 договорености). На трето място, КТД на равнище предприятие
съдържа по-благоприятни клаузи от БКТД (12 договорености).
9. В края на настоящия анализ са разгледани възникналите колективни трудови
спорове в предприятия от бранша за периода 2010-2016 г. Данните обхващат 6
предприятия, за които е приложен разработения инструментариум за събиране на
информация и проследяване на спорове. Данните показват, че в бранш „Енергетика“ в
изследвания период всички възникнали спорове се отнасят до два основни проблема –
неизплатени възнаграждения и съкращения на персонал. Най-често предприетите
действия за уреждане на спора са непосредствени преговори, и протести. Няма отчетени
ефективни стачни действия в разгледания 6 годишен период. Според резултата от спора е
отчетено, че има постигнато частично или пълно споразумение в половината от
възникналите КТС, а в останалите 50% НИПА не разполага с данни относно резултата от
спора. Същата пропорция се наблюдава и на национално равнище.
Разработената база данни за КТД е интегрирана със системата за проследяване на
спорове. Целта на създадената информационна система 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 се подчертае, че осъщественото сътрудничество между
НИПА и социалните партньори в бранш Енергетика спомогна да бъде извършен анализ на
процесите на колективно трудово договаряне в бранша и да бъде разпространен
натрупания опит в публикуваните от НИПА анализи и доклади.
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VIII.
Източници на информация.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Кодекс на труда;
Наредба за структурата и организацията на работната заплата;
Наредба за работното време, почивките и отпуските;
Закон за уреждане на колективните трудови спорове;
Закон за енергетиката;
Браншов колективен трудов договор в дейностите по КИД за 2008 г. D35 „ Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", подписан на
12.04.2016 г.;
Браншов колективен трудов договор в дейностите по КИД за 2008 г. - D35 „ Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", подписан на
19.11.2013 г.;
Браншов колективен трудов договор в дейностите по КИД за 2008 г. - D35 „ Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", подписан на
21.12.2011 г.;
Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., юни 2011 г.;
Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. МИЕ, София, юли 2014;
Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г.;
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Република България, април 2016 г.;
Отчет за изпълнение на приоритети в областта на сектор "Енергетика" за периода ноември 2014
г. – ноември 2016 г.;
Интегриране на производителите на електроенергия с дългосрочни договори на пазара, Калоян
Стайков, 23.06.2016 г., Институт за пазарна икономика;
Пазарен анализ на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни
източници в България, ВЕИ секторът в цифри 3/1/2016 г., Сдружение „Хидроенергия Асоциация на стратегическите инвеститори в производството на енергия от водноелектрически
централи в България“;
Българските енергийни стратегии - анализ и оценка на ефектите, гл. ас. д-р Виктор Аврамов,
София, август 2015, Нов български университет;
Национален доклад Енергетиката в България - състояние и перспективи, доц. д-р Иван Иванов,
София, септември 2013, Фондация Конрад Аденауер;
Превантивен план за действие, Министерство на енергетиката, ноември 2016 г.;
Интегрирана база данни на НИПА за КТД и КТС.
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