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Списък на използваните съкращения
БВП

Брутен вътрешен продукт

БСК - СББ

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес

БТПП

Българска търговско-промишлена палата

ЗЗБУТ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

ЗУКТС

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

ИА “ГИТ”

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

КИД 2008

Класификация на икономическите дейности 2008

КРИБ

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

КСБ

Камара на строителите в България

КСО

Кодекс за социално осигуряване

КТ

Кодекс на труда

КТ „Подкрепа”

Конфедерация на труда „Подкрепа”

КТД

Колективен трудов договор

КТС

Колективен трудов спор

НСОРЗ

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

МОД

Минимален осигурителен доход

МОТВ

Минимално основно трудово възнаграждение

МРЗ

Минимална работна заплата

НИПА

Национален институт за помирение и арбитраж

НОИ

Национален осигурителен институт

НСИ

Национален статистически институт

ОКТД

Отраслов колективен трудов договор

ПМС

Постановление на Министерски съвет

СБКО

Социално-битово и културно обслужване

СОД

Среден осигурителен доход
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І. Въведение
Настоящият анализ е подготвен 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).1 Обект на анализа е
сключеният на 4 януари 2011 г. отраслов колективен трудов договор (ОКТД) в отрасъл
“Строителство”. Целта на анализа е да се съпоставят постигнатите договорености в
ОКТД за работещите в отрасъла с нормативната уредба, регламентираща законовата и
подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в Република България.
Основните задачи, заложени в анализа са:
–
–

съпоставяне на ОКТД 2008 г. и действащия ОКТД 2011 г.;
анализиране на постигнатите договорености в ОКТД 2011 г.

Използваните методи са:
–

–

сравнителен анализ на ОКТД (сключен на 18.12.2008 г.) и ОКТД,
действащ към настоящия момент (сключен на 04.01.2011 г.) по основните
параметри на договореностите в тях;
експертна оценка на постигнатите договорености в ОКТД 2011 от гледна
точка на тяхното съответствие с нормативните разпоредби.

Първичните източници на анализа са оригиналните текстове на отрасловите
колективни трудови договори за работещите в отрасъл “Строителство”, вписани в
специалния регистър на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ИА
„ГИТ"). Съгласно чл.53, ал.5 от Кодекса на труда, копия на сключените колективни
трудови договори (КТД) се предоставят от ИА „ГИТ” на НИПА.2
Допълнителни източници на информация са:
–
–

Доклад на тема "Състояние на строителния сектор в България през 2010
г." на Камара на строителите в България;
Доклад на тема “Индекси на строителната продукция през септември
2011 година” на Националния статистически институт (НСИ) и др.

В следващата част от настоящия анализ е представена общата икономическа и
социална ситуация в отрасъл “Строителство”. Специално внимание е отделено на
икономическата характеристика на отрасъла, като са използвани данни на НСИ за
динамиката на продажбите и заетите, както и основни икономически показатели за
сектор „Строителство” в контекста на икономическата криза и нейните последици,
както и данни на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2011 г. за дял на

1

виж Правилник за устройството и дейността на НИПА “Чл. 5. При осъществяване на основната си дейност институтът: 1. събира,
съхранява и анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори за: а) колективното трудово
договаряне;”
2
виж чл.53, ал. 5 от Кодекс на труда “Копия на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред,
определен от министъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и
поддържа информационна система за колективните трудови договори.”
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заетите в отрасъла по категории персонал. Представено е кратко описание на
социалното сътрудничество в отрасъла.
В основния анализ на постигнатите договорености в разглеждания ОКТД са
представени страните по договора. Направен е сравнителен анализ на предшестващ и
действащ ОКТД. Проследените предметни области в анализа не съвпадат напълно с
последователността на разделите от ОКТД и са, както следва:









Трудови възнаграждения;
Отпуски;
Работно време:
Трудова заетост;
Обезщетения;
Социален диалог и партньорство;
Здравословни и безопасни условия на труд;
Регламент за решаване на споровете във връзка с изпълнението на КТД.

В отделна част от настоящия анализ е разгледано уреждането на колективни
трудови спорове в три предприятия от отрасъла:
-

ДП „Строителство и възстановяване” – гр. София;
„Балканстрой" АД – гр. Разлог;
„Балкани – ЛК“ ЕООД – гр. Бургас.

В заключение са формулирани изводи на база постигнатите договорености в
ОКТД.
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ІІ. Обща икономическа и социална ситуация в отрасъл “Строителство”
1. Кратка икономическа характеристика
Строителният сектор има важно място в икономиката на Европейския съюз генерира 10% от Брутния вътрешен продукт (БВП) и осигурява 7% заетост. В България
строителството за периода 2004–2009 г. се развива с бързи темпове и обхваща както
строителната дейност – жилища, хотели, ваканционни селища, офиси, пътно
строителство и др., така и производствата, пряко свързани със строителството и
доставката на строителни материали и изделия, включително и изделия, косвено
свързани с отрасъла.
ФИГУРА 1:
ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО В БВП НА СТРАНАТА

На фиг. 1 са представени данни за относителния размер на сектора в
икономиката на Република България. Най-нисък относителен дял секторът бележи през
1997 г., в размер на близо 3% от БВП на страната, най-висок дял има през 2008 и 2009
г., който е в размер на приблизително 8% от БВП. През 2010 и 2011 г. има трайно
намаление на продукцията в строителния сектор, като за 2010 г. относителният дял е
малко над 6% от БВП.
ФИГУРА 2:
ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕМ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА
ПЕРИОДА ОТ 2000 г. ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 г. (2005 г. = 100)
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На фиг. 2 данните показват, че в периода на икономическата криза 2009-2011
г., нивата на строителната продукция са възстановени до размерите от 2005 г., което
представлява около 50% спад спрямо най-високите постигнати нива в отрасъла през
2008 г. От данните се вижда също, че сградното строителство, към което се отнасят
жилищно и нежилищно строителство, е с по-висок относителен спад от
гражданското/инженерно строителство. Гражданското/инженерно строителство е извън
обхвата на настоящият анализ, тъй като за него съществуват няколко отделни
браншови организации на работодателите.
2. Състояние на сектора
В сектор „Строителство” се наблюдава влошаване на икономическата
ситуация. Чуждестранните инвестиции, които са основна предпоставка за развитие на
сектора, намаляват значително по време на кризата. Други неблагоприятни фактори,
които оказват влияние за развитието на сектора са: ограничено инвестиционно търсене;
колебанията на икономическата среда; ограниченото кредитиране; високата
междуфирмена задлъжнялост; освобождаването на голяма част от работната сила.
В настоящия анализ са цитирани данни от НСИ за сектор „Строителство“
(съгласно КИД 2008) и данни от НОИ за отрасъл „Строителство“ (съгласно
ограниченият обхват на икономически дейности, определен в ОКТД).
Неблагоприятните икономически тенденции са в голяма степен валидни за всички
дейности в строителството. Икономически анализатори прогнозират, че предприятията
в областта на жилищното строителство ще се пренасочат към други дейности поради
трайно свиване на търсенето. В следствие на икономическата криза в световен план
обемът на изпълненото строителство се е свил с една трета от 21 млрд. лв. през 2008 г.
на 13 млрд. лв. през 2010 г. Още по-значително е намалението на сградното
строителство, което се е свило почти наполовина.
ТАБЛИЦА 1:
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО”
ПОКАЗАТЕЛИ
Брой предприятия - бр.

2008

2009

2010

Съотношение Съотношение

2009/2008

2010/2008

21,493

23,606

21,167

110%

-2%

20,220,076

19,190,753

13,687,760

95%

-32%

21,581,606

19,296,182

13,268,559

89%

-39%

4,868,684

4,354,276

2,621,207

89%

-46%

18,407,076

16,131,531

11,872,545

88%

-36%

Разходи за персонала - х.лв.

1,707,260

1,785,048

1,386,010

105%

-19%

Разходи за възнаграждения
- х.лв.

1,416,574

1,514,907

1,189,440

107%

-16%

259,589

237,452

183,368

91%

-29%

Оборот - х.лв.
Произведена продукция х.лв.
Добавена стойност по
факторни разходи - х.лв.
Покупки на стоки и услуги
- х.лв.

Заети лица - бр.
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От данните на НСИ, представени в табл. 1, които се отнасят до основните
икономически показатели на сектора е видно, че съществува намаляване на броя на
заетите в сектора с 29% за 2010 г. спрямо 2008 г., както и свиване с 46% на създадената
добавена стойност. Разходите за персонала са намалели с около 19%. Покупките на
стоки и услуги са намалени с 36%, което се изразява и в по-малки размери на покупката
на дълготрайни активи от предприятията. Стойността на реализирания оборот от
предприятията в сектора също е намаляла през 2010 г. спрямо 2008 г. с 32%. С 39% е
намален обема на произведената продукция.
ФИГУРА 3:
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО“

Данните на НСИ представени на фиг. 3 отразяват постигнатите резултати от
предприятията в сектора за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. като относителен дял по основни
икономически показатели. 2008 г. е приета за базова (=100%), при съпоставка с 2009 г.
и 2010 г. се наблюдава устойчиво намаление за всички показатели, с изключение на
показателя „брой предприятия“, при който има нарастване през 2009 г. спрямо 2008 г. и
свиване през 2010 г. спрямо 2009 г.
ФИГУРА 4:
ПРОИЗВЕДЕНА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В
ХИЛ. ЛВ. ЗА ПЕРИОДА 2002-2010 Г

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

Национален институт за помирение и арбитраж, София, декември 2011 г.

8

На фиг. 4 са представени графики, които отразяват тенденциите в обема на
произведената строителна продукция. За периода 2002 – 2008 г. в строителството се
наблюдава съществен ръст, а в резултат на икономическата криза за последните три
години е налице спад в произведената продукция. Данните на първата графика
отразяват строителната продукция по текущи цени, и по този начин спадът е по-малък
в относителен размер спрямо спада във физически обеми поради влиянието на
натрупаната инфлация. Така например, стойността на продукцията през 2010 г. спрямо
2005 г на първата графика е значително по-висока от същата на втората. Сградното
строителство като физически обем е на нивото от 2005 г. По-благоприятна е ситуацията
при гражданското строителство.
ТАБЛИЦА 2:
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЕКТОР „СТРОИТЕЛСТВО”
2010
НАИМЕНОВАНИЕ

ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА

ОБЩО
0-9

Брой предприятия - бр.
Оборот - хил. лв.
Добавена стойност по
факторни разходи - хил. лв.
Заети лица - бр.

21,167

17,608

10-19
1,707

20-49
1,173

50-249
620

250+
59

13,687,760 3,743,783 1,409,202 1,838,626 4,137,875 2,558,274
2,621,207

251,836

313,485

494,633

999,541

561,712

183,368

40,497

23,093

35,640

57,670

26,468

Източник на информация: НСИ

От данните на таблица 2 е видно, че преобладава броя на малките предприятия
(до 50 човека) в сектор “Строителство”, които са общо 20,488 или 97% от всички
предприятия в сектора. Заетите в малките предприятия представляват 54% от всички
заети в отрасъла. Добавената стойност по факторни разходи от малките предприятия в
сектора е едва 22% от общата добавена стойност за сектора.
3. Заетост
На табл. 3 са представени данни на НОИ за отрасъл „Строителство“.
Разпределението на заетите по категории персонал е съгласно Националната
класификация на професиите. Значителен е делът на висококвалифицирания персонал
от общо заетите в отрасъла, в т.ч. техническите специалисти - 8%, ръководния персонал
- 7% и аналитичните специалисти - 6%. Относителният дял на квалифицираните
производствени работници е 27%, а неквалифицираната работна сила – 30%. Данните
на НОИ показват, че общо заетите в отрасъла са приблизително 115 хил. към м. април
2011 г., а заетите в сектора по данни на НСИ за 2011 г. са около 169 хил. (виж табл. 4).
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ТАБЛИЦА 3:
БРОЙ ЗАЕТИ ПО КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ В ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО ЗА
ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2011 Г.
КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ

БРОЙ ЗАЕТИ

ОТНОСИТЕЛЕН
ДЯЛ

Ръководен персонал

8,196

7.12%

Аналитични специалисти

7,073

6.14%

Технически специалисти

9,263

8.05%

Административен персонал

9,014

7.83%

Персонал зает с услуги

4,728

4.11%

Квалифицирани производствени работници

30,676

26.64%

Оператори на машини

11,777

10.23%

Персонал без специална квалификация

34,402

29.88%

ОБЩО

115,129
Източник на информация: НОИ

ТАБЛИЦА 4:
БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА В СЕКТОР “СТРОИТЕЛСТВО” ПО ГОДИНИ
ГОДИНИ

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ЗАЕТИ ЛИЦА

ИЗМЕНЕНИЕ
СПРЯМО
ПРЕДХОДНАТА
ГОДИНА

117,913
133,710
134,962
157,618
185,279
221,176
259,589
237,452
183,368
168,900

13.40%
0.94%
16.79%
17.55%
19.37%
17.37%
-8.53%
-22.78%
-7.89%
Източник на информация: НСИ

Данните на табл. 4 показват, че броят на заетите в строителството е намалял с
близо 90 хил. при съпоставяне на 2008 г. спрямо 2011 г.
От графиките на фигура 5 е видно, че динамиката на заетостта следва общите
тенденции в сектора – най-високи нива на ръст се наблюдава в периода 2004 - 2008 г., а
в периода 2009 - 2011 г. тенденцията е на намаляване на броя на заетите в сектора с
приблизително 35%.
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ФИГУРА 5:
ЗАЕТИ ЛИЦА В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО ЗА
ПЕРИОДА 2002 – 2011 Г.

КВАЛИФИКАЦИОННИ ГРУПИ ПРОФЕСИИ
В ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО, ЗА ПЕРИОДА
ЯНУАРИ - АПРИЛ 2011 Г.

4. Социално сътрудничество в отрасъла
Камарата на строителите в България (КСБ) е най-голямата представителна
браншова организация в България. Камарата е член на FIEC (Европейската федерация
на строителната индустрия), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ), Българската стопанска камара – Съюз на българския бизнес (БСК СББ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). КСБ е независимо,
доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в
България. Обхваща над 2,036 членове в 27 областни представителства в страната.
Браншовите синдикални организации са основани през 1990 г. Федерация
„Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа“ и „Федерация на
Независимите строителни синдикати“ към КНСБ са представителни организации на
работниците и служителите както за отрасъл „Строителство“, така и браншовете:
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ и „Пътища“. Двата синдиката,
страни по анализирания ОКТД, членуват в Европейската федерация на синдикатите в
строителството и дърводобива.
Част от 60-те антикризисни мерки, приети през октомври 2010 г. от
Националния съвет за тристранно сътрудничество, са насочени към развитие на
отрасъл „Строителство” и са по предложение на социалните партньори от бранша, като
сред тях са увеличението на публичните инвестиции в инфраструктурни проекти, както
и насърчаване на частните инвестиции за саниране на сгради.
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ІІІ. Анализ на Отрасловия колективен трудов договор (ОКТД) в
отрасъл “Строителство”
1.

Страни в Отрасловия колективен трудов договор са:

От страна на работодателите:
 Камара на строителите в България;
От страна на синдикатите:
 Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ
„Подкрепа”;
 Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ.
2.

Действие на ОКТД – спрямо работниците/служителите и срок

Отрасловият колективен трудов договор за работещите в отрасъл
„Строителство“ е подписан на 4 януари 2011 г., влиза в сила от датата на подписването
му и е със срок на действие две години.
От представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите в строителния отрасъл до министъра на труда и социалната политика
през м. ноември 2011 г. е отправено искане по реда чл. 51б, ал. 4 от Кодекса на труда за
разпростиране прилагането на Отрасловия колективен трудов договор в
“Строителството”. На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс е
открито производство по издаване на заповед за разпростиране на Отраслов колективен
трудов договор за търговските дружества, фирми и предприятия в дейностите на
строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и
инвестирането във всички предприятия от отрасъла.
При разпростиране на ОКТД ще бъдат обхванати следните икономически
дейности, съгласно КИД – 2008:
F 41
F 41.1
F 41.20
F 42
F 42.1
F 42.12
F 42.13
F 42.2
F 42.21
F 42.9
F 42.91
F 42.99
F 43

„Строителство на сгради”;
„Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради”;
„Строителство на жилищни и нежилищни сгради“;
„Строителство на съоръжения”;
„Строителство на пътища, включително релсови“;
„Строителство на подземни и надземни релсови пътища“;
„Строителство на мостове и тунели“;
„Строителство на преносни и разпределителни проводи мрежи;
„Строителство на преноси и разпределителни тръбопроводи“;
„Строителство на други съоръжения“;
„Строителство на хидротехнически съоръжения“;
„Строителство на други съоръжения некласифицирани другаде“;
„Специализирани строителни дейности”.
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С изключение на следните икономически дейности:
F 42.11
F 42.22

„Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти”;
„Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи”.

ОКТД обхваща работодателите от отрасъла, членове на Камарата на
строителите в България и синдикалните секции и организации в предприятията, които
са редовни членове на федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ
„Подкрепа” и Федерация на независимите строителни синдикати към КНСБ. Страните
са договорили, че в предприятия от отрасъла, където няма сключени колективни
трудови договори, ще се прилага ОКТД.
Това е достатъчно основание на база договореностите между страните и във
връзка с разпоредбите на чл. 57 от КТ да се направи извода, че въпреки икономическата
обстановка в страната, се дава възможност на по-голям кръг от заинтересовани страни
от отрасъл „Строителство“ да се възползват от обхвата на ОКТД.
И в двата ОКТД от 2008 г. и 2011 г. са запазени условията за присъединяване
на работници и служители, които не членуват в представителни синдикални
организации, а именно чрез внасяне на еднократна възмездна годишна вноска за СБКО
в размер на не по малко от 80.00 лв. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 57, ал. 2
от КТ работници и служители, които не са членове на синдикална организация страна
по КТД на ниво предприятие могат да се присъединят към него. Българското
законодателство не предвижда присъединяване към ОКТД.
3.

Сравнителен анализ на действащия ОКТД с предшестващия

Подписването на нов ОКТД в отрасъл „Строителство“ е потвърждение на
дългогодишното партньорство между представителните синдикални и работодателски
организации от отрасъла. ОКТД от 2011 г. влиза в сила непосредствено след изтичане
срока на действие ОКТД от 2008 г., тъй като предварително в чл. 11, ал. 2 е уговорено,
че страните се задължават до изтичане на срока на действие на ОКТД да подпишат нов.
Страните предвиждат възможност за преподписване на действащия КТД за срок не по
дълъг от три месеца в случай, че не се споразумеят за сключване на нов. Посоченият
текст цели осигуряване на непрекъснатост на действието на КТД в периода на водене
на преговорите.
След направена съпоставка на действащия и предшестващия ОКТД се
констатира, че са запазени условията на социално сътрудничество между
представителните органи на синдикалните и работодателските организации в
строителния отрасъл. Между анализираните колективни трудови договори се
наблюдава припокриване на договорените клаузи, като текстовете са запазени без
изменение.
В двата анализирани ОКТД са обхванати важни за интересите на работниците
и служителите въпроси като: трудови и осигурителни отношения и заетост; отпуски;
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заплащане на труда; безопасни и здравословни условия на труд; социално-битово и
културно обслужване (СБКО).
В ОКТД 2011 г. и ОКТД 2008 г., са характерни следните особености по
отношение на договореностите между страните в него:
4.


Анализ на постигнатите договорености в ОКТД за 2011 г.

Трудови възнаграждения:

В чл. 12 от ОКТД 2011 е предвидено, че минималното основно трудово
възнаграждение (МОТВ) за отрасъл „Строителство” се формира като минималната
работна заплата (МРЗ) за страната се умножи с коефициент от 1.25, което се равнява
на 337.50 лв. В ОКТД 2008 г. МОТВ за отрасъла се е формирало на същия принцип.
Към момента на подписване на ОКТД „Строителство“ – 04.01.2011 г. МРЗ за страната е
240 лв., съобразно Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 326/30.12.2009 г.
След преизчисления се установява, че за периода януари – август 2011 г. МОТВ за
отрасъла е 300 лв.
Следва да се има предвид, че с ПМС № 180/30.06.2011 г., МРЗ за страната от
01.09.2011 г. възлиза на 270 лв. в резултат на което договорения размер на МОТВ за
отрасъла от м. септември 2011 г. е по-висок с 12.5%.
В чл. 13 от ОКТД е договорено минимално месечно основно трудово
възнаграждение по квалификационни групи професии, коригирано с коефициент (К=)
към МОТВ за отрасъла (Приложение № 1 към ОКТД).
ТАБЛИЦА 5:
ПОКАЗАТЕЛИ– МОД, СОД И МОТВ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ В
ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО
Показатели за
отрасъл
Строителство

Ръководен Аналитични Технически Административен
персонал специалисти специалисти
персонал

Персонал Квалифицирани Оператори Персонал без
зает с
производствени
на
специална
услуги
работници
машини
квалификация

МОД 2011

700

580

550

350

280

530

530

310

СОД 2011

1 014

763

633

435

300

564

572

280

45%

32%

15%

24%

7%

6%

8%

-10%

2.5

2.1

2

1.4

1

1.9

1.9

1.2

750

630

600

420

300

570

570

360

843.75

708.75

675

472.5

337.5

641.25

641.25

405

7%

9%

9%

20%

7%

8%

8%

16%

21%

22%

23%

35%

21%

21%

21%

31%

Съпоставка на
СОД спрямо
МОД
Коефициенти за
корекция спрямо
МОТВ за
отрасъла *
МОТВ по групи
персонал (при
МРЗ = 240 лв.)
МОТВ по групи
персонал (при
МРЗ = 270 лв.)
Съотношение
между МОТВ
(при МРЗ = 240
лв.) и МОД
Съотношение
между МОТВ
(при МРЗ = 270
лв.) и МОД
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Съотношение
между МОТВ
(при МРЗ = 270
лв.) и СОД

-17%

-7%

7%

9%

13%

14%

12%

45%

*съгласно Приложение № 1 към ОКТД

В табл.5 са представени данни за равнището на минималните осигурителни
доходи (МОД) по категории персонал в отрасъла за 2011 г., съгласно Приложение 1
към чл. 8 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. В
таблицата е представена и информация на НОИ относно средният осигурителен доход
(СОД) в отрасъл „Строителство“ за периода м. януари - април 2011 г. Данните са
съпоставени с договорения в ОКТД размер на МОТВ за осем категории персонал.
При съпоставката на СОД и МОД като процентно отношение е видно, че найвисоко процентно увеличение се наблюдава съответно при: ръководен персонал– 45%;
аналитични специалисти - 32%; административен персонал – 24% и технически
специалисти - 15%.
СОД за повечето категории персонал е по-нисък от договорените в ОКТД
МОТВ (при МРЗ = 270 лв.) за отрасъла. В табл. 4 тези разлики са представени като
процентно съотношение и варират между -17% и 45%. Така например най-значително е
процентното нарастване на МОТВ спрямо СОД за категорията „персонал без специална
квалификация“ - 45%. От таблицата се вижда също така, че е при съпоставка на МОТВ
(при МРЗ = 240 лв.) спрямо МОД процентното повишение е по-малко и варира между 7
и 20%, в сравнение със съотношението на МОТВ (при МРЗ = 270 лв.) спрямо МОД,
където повишението е между 21 и 35%.
Данните са представени и под формата на графика на фиг. 6. От
горепосочената съпоставка може да се направи извода, че се запазва тенденцията за
договаряне на по-високи нива на основните трудови възнаграждения на заетите в
строителството над минималните осигурителни доходи за отрасъла.
ФИГУРА 6:
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОТРАСЪЛ СТРОИТЕЛСТВО – МОД, СОД и МОТВ ЗА
РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ

Персонал без специална квалификация
Оператори на машини
Квалифицирани произ водствени работници
Персонал з ает с у слу ги
Административен персонал
Т ехнически специалисти
Аналитични специалисти
Ръководен персонал
0

М ОД 2011

СОД 2011

200

400

600

800

1000

1200

М ОT В , д о г о в о р е н и с ОКТ Д
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Договорените допълнителни
“Строителство” са както следва:

трудови

възнаграждения

в

отрасъл

- за нощен труд - не по-малко от 50% от минималната часова заплата за
отрасъла, което след изчисления се равнява на 1 лв./час. (50% от минималната часова
ставка за отрасъла, която е в размер на 2 лв./час). При съпоставка с нормативно
установеното - 0.25 лв./час съгласно Наредба за структурата и организация на
работната заплата се установява, че е договорено със 75% по-високо допълнително
трудово възнаграждение за нощен труд;
- за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка
година трудов стаж, което е над нормативно определеното (0.6%) и представлява 40%
увеличение над нормативната база;
- за работа на официални празници увеличение със 100% спрямо
определеното с трудовия договор почасово възнаграждение, което е на нивото на
предвиденото в чл.264 от КТ;
- в ОКТД на основание чл.13, ал.1, т.2 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата е договорено специфично допълнително трудово
възнаграждение в размер не по-малко от 5% от основното трудово възнаграждение за
промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително
нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника.
В Наредбата няма посочен минимален размер на този вид възнаграждения.
- за работа на разположение - 25% от определеното с индивидуалния трудов
договор основно трудово възнаграждение. Ако се приеме за база минималната часова
ставка за отрасъла (2 лв./час), при съпоставка с нормативно установеното от 0.10
лв./час (съгласно НСОРЗ), се установява, че договореното в ОКТД се равнява на
минимум 0.50 лв./час. Договорено е 80% увеличение над нормативната уредба.
В табл. 6 са представени постигнатите договорености за размера на
допълнителните трудови възнаграждения в ОКТД спрямо нормативно установените. От
представените данни е видно, че най-голямо процентно увеличение на допълнителното
трудово възнаграждение е договорено за работа на разположение.
ТАБЛИЦА 6:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, ДОГОВОРЕНИ ЧРЕЗ ОКТД ЗА
РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛА В СРАВНЕНИЕ С НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ
МИНИМАЛНИ ТРУДОВИ СТАНДАРТИ
Видове допълнителни
възнаграждения
за нощен труд
за продължителна работа
за работа на разположение

Нормативно
установено

Договорено с ОКТД

Процентно
увеличение спрямо
нормативната база

0.25 лв.

1.00 лв.

75%

0.6%

1%.

40%

0.10 лв./час

0.50 лв./час

80%
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В ОКТД за отрасъл “Строителство” е договорено месечното трудово
възнаграждение да се изплаща авансово и окончателно до 31 число на месеца следващ
този, за който е изчислено. Предвидено е при наличие на две предпоставки - финансови
затруднения на работодателя и при добросъвестно изпълнение на трудовите
задължения ежемесечно да се гарантира изплащане на минимум 60 (шестдесет) на сто
от основното трудово възнаграждение, но не по-малко от МОТВ за съответната
категория персонал, съобразно Приложение 1 към ОКТД, като разликата до пълния
размер на заработеното трудово възнаграждение да се изплаща допълнително в
тримесечен срок. Текстът на чл. 245, ал. 1 от КТ гарантира изплащането на 60% от
брутното трудово възнаграждение на работника или служителя, но не по-малко от
минималната работна заплата за страната. Видно от Таблица 5, прилагайки посочената
договореност за МОТВ на две категории персонал в Отрасъла (персонал без специална
квалификация и персонал зает с услуги) има риск от нарушаване на предвидения в чл.
245,ал 1 in fine от КТ минимален стандарт (МРЗ за страната).


Отпуски:

В чл. 47 на ОКТД 2011 г. за отрасъл „Строителство“ е договорен основен
платен годишен отпуск за работниците и служителите, членове на синдикатите,
страни по договора, в размер на не по-малко от 23 работни дни. Предвиденият отпуск
е с 3 дни повече от размера на основния платен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на
труда. Особеност на ОКТД в отрасъл „Строителство“ е предвиденият завишен размер
на отпуска по чл. 155, ал. 4 от КТ, от който могат да се ползват членове на
синдикатите, страни по договора. Подобна договореност може да доведе до различно
тълкуване на текста относно приложимостта му спрямо работници и служители,
нечленуващи в синдикалните организации, в случаите на разпростиране на ОКТД или
на присъединяване към КТД на ниво предприятие.
Размерът на допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156 от КТ,
предвиден в ОКТД 2011 г. е както следва:
- за работа при специфични условия и рискове за здравето и живота, които не
могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите
мерки е не по-малко от девет дни. Предвиденото надвишава с четири работни дни
минимално определените в чл. 156, ал. 1, т. 1 от КТ пет работни дни.
- за работа при условия на ненормирано работно време предвиденият
допълнителен платен годишен отпуск е в размер на не по-малко от 6 работни дни.
Договореното е с един работен ден повече от нормативно определените в чл. 156, ал. 1,
т. 2 не по-малко от 5 работни дни.
Заложените в ОКТД увеличения са в съответствие с чл. 156а от КТ, който
предоставя възможност по-големи размери на отпуските по чл. 155 и 156 от КТ да се
уговарят в КТД.
С чл. 49 от ОКТД е изпълнена предвидената в чл. 168 от КТ възможност в
колективен трудов договор да се договори работничка или служителка с две живи деца
до 18-годишна възраст да има право на 2 работни дни, а работничка или служителка с
три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за
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всяка календарна година. Чл. 50 от ОКТД предвижда работничките и служителките,
които не попадат под обхвата на предходния текст да имат право на допълнителен
платен отпуск в размер на един ден годишно.
Чл. 51 от ОКТД предвижда допълнителни по-благоприятни условия от
предвидените в Кодекса, които се състоят в един ден всеки месец платен отпуск за
майки и бащи вдовци или несемейни с присъдени родителски права, които се грижат за
деца до 14 години.
В текста на чл.53 от ОКТД са договорени по-благоприятни условия от
регламентираните в чл.157, ал.1, т.1, т.3, чл.163, ал.7 от КТ, отнасящи се до
допълнителен платен отпуск в следните хипотези:
 при встъпване в брак размерът на отпуска, уреден в чл.157, ал.1, т.1 от КТ е

два работи дни, а размерът на договорения в ОКТД е три работни дни;
 при раждане на дете е предвиден допълнителен отпуск в размер на един

работен ден. Не е уточнено от кой момент може да се ползва отпускът - от момента на
раждане на детето или след изписването му от лечебното заведение, каквато е уредбата
на чл.163, ал.7 от КТ;
 при смърт на близък роднина, съгласно чл.157, ал.1, т.3 от КТ отпускът е два
работни дни. В ОКТД са предвидени три работни дни.

На табл. 7 са представени данни за постигнатите договорености в ОКТД по
отношение на видовете отпуски спрямо нормативно установените минимални
стандарти. От данните е видно, че най-голямо е договореното увеличение на размера на
допълнителния отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и
здравето – 80%.
ТАБЛИЦА 7:
ОТПУСКИ, ДОГОВОРЕНИ ЧРЕЗ ОКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛА В
СРАВНЕНИЕ С НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ТРУДОВИ
СТАНДАРТИ

Видове отпуски

Нормативно
установено
(в работни дни)

Процентно
Договорено с
увеличение
ОКТД
спрямо
(в работни
нормативната
дни)
база

20

23

15%

Допълнителен по чл. 156, ал. 1, т.1 от КТ

5

9

80%

Допълнителен по чл. 156, ал. 1, т.2 от КТ

5

6

20%

Основен по чл. 155, ал. 4 от КТ

С чл. 54 от ОКТД е договорен допълнителен платен годишен отпуск в размер
най-малко 60 часа за синдикална дейност на нещатните синдикалните ръководства при
нормативно определени 25 часа в чл. 159, ал. 1 от КТ.
 Работно време:
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В Раздел „Работно време” в ОКТД е предвидено работодателят да установи
намалено работно време за работнички и служителки, бременни след шестия месец до
излизането им в платен отпуск по майчинство, в размер не по-малко от 1 час на ден,
като това не се отразява на трудовото възнаграждение.
За полагане на извънреден труд също са предвидени по-благоприятни условия
от предвиденото в КТ – с 10% повече от предвидените в чл. 262 от КТ възнаграждения.


Трудова заетост:

Текстовете в Раздел „Трудова заетост” в ОКТД са съобразени със спецификата
на отрасъла и е предвидено, че параметрите за заетостта, отнасящи се до дейности със
сезонен характер се договарят с КТД на предприятията.
Чл. 75 от ОКТД урежда процедурата за реда и начина за прекратяване на
индивидуални трудови договори в условията на масови уволнения. Предвидено е първо
да се прекратят договорите на работниците и служителите, които са пенсионери или са
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и тези, които са
участници в управителни, надзорни и/или контролни органи на търговски дружества
или развиват дейност по Търговския закон. Посочено е, че при равна квалификация
предимство за оставане на работа имат работниците и служителите, които сами
издържат своите семейства. Предвиждането на процедура за реда и начина за
прекратяване на индивидуални трудови договори в условията на масови уволнения
допълва и детайлизира законовата уредба.


Обезщетения:

В раздел IV, чл. 32 от ОКТД е уредено, че работник или служител, член на
синдикат, страна по ОКТД, уволнен по реда на чл.328, ал.1, т.1,2 и 3 от КТ получава
допълнително обезщетение към предвиденото в чл.222, ал.1 от КТ, в размер на 75% от
минималното месечно основно трудово възнаграждение за съответната категория
персонал за лица с трудов стаж до десет години и на 150% от минималното месечно
трудово възнаграждение за съответната категория персонал за лицата с трудов стаж над
десет години. Предвидено е, че конкретният размер се договаря с КТД на ниво
предприятие, като е необходимо трудовият стаж да е положен в предприятието, в което
се прекратява трудовото правоотношение.
Текстът на чл. 33 от ОКТД също предвижда по-благоприятни условия за
работещите от уредените в КТ. При прекратяване на трудовия договор на работник или
служител, член на синдикат, страна по ОКТД, на основание чл. 331 от КТ,
работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от петкратния размер на
последното получено месечно трудово възнаграждение при предвиден в чл. 331, ал. 2
минимум от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово
възнаграждение.
В ОКТД са предвидени по-високи с 30% обезщетения по чл. 218, ал. 2 от КТ и
по-високи с 50% обезщетения по чл. 222, ал. 2 от КТ. По-благоприятна е и
договореността по отношение на жените, членове на синдикат, страна по ОКТД,
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ползващи допълнителен платен годишен отпуск за отглеждане на дете до две годишна
възраст, съгласно чл. 164 от КТ. Работничките и служителките имат право на парично
обезщетение, след изтичане на предвидените в КТ и в Кодекса за социално осигуряване
(КСО) срокове, в размер на минималното основно трудово възнаграждение за отрасъла,
коригирано с коефициент 1.6.
Важна социална придобивка представлява предвидената еднократна финансова
помощ на семейството на всеки починал работник или служител в предприятието в
размер на не по-малко от последното му брутно трудово възнаграждение. Еднократна
финансова помощ в същия размер е предвидена и за децата до 18 г. на починал
работник или служител в предприятието.
Спецификата на отрасъла е наложила включване в ОКТД на отделен раздел „За
работещите в чужбина”, който урежда по-голяма социална сигурност за работещите
в отрасъла. Договорено е в случаите, когато работодателят изпраща работници или
служители на работа в чужбина, в КТД на ниво предприятие задължително да се
включи раздел, регламентиращ трудовоправното положение, социалното осигуряване,
заплащането на труда и др. въпроси. Предвидена е възможност в КТД на ниво
предприятие да се диференцират минималните основни трудови възнаграждения във
валута по държави, длъжности, образование и др., както и в предприятията да могат да
се договорират и други допълнителни възнаграждения, освен посочените в чл. 9, ал. 1
от Наредбата за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани,
изпратени на работа в чужбина от български работодатели, приета с ПМС № 162 от
18.08.1992 г. Предвидено е и в зависимост от конкретните условия да се прилага
сумирано изчисляване на работното време и вахтов режим на работа.


Социален диалог и партньорство:

На основание чл. 46 от Кодекса на труда, в чл. 94 от ОКТД се предвижда, че
работодателите съдействат на синдикалните организации при осъществяване на
дейността им като им предоставят за безвъзмездно ползване съоръжения и помещения
за ползване, осигуряват им транспорт или покриване на транспортните разходи на
ръководствата на синдикалните секции и организации при осъществяване на
синдикална дейност, участие в обучение по трудовоправни и осигурителни въпроси,
провеждане на синдикални събрания, необходими за синдикалната дейност на
структурите на синдикатите. Чл. 95 от ОКТД урежда задължението на работодателя да
командирова работника или служителя, определен да участва във форуми, провеждани
от синдикалните организации, страни по ОКТД. Предвидено е и задължение на
работодателя, при наличие на над сто и петдесет синдикални членове и договореност
със синдикалното ръководство, за председателя на съответната синдикална секция да се
осигурява щат и трудово възнаграждение в размер не по-малко от средното трудово
възнаграждение в предприятието.
В чл. 97 от ОКТД е предоставена възможност, при искане от работника или
служителя членският внос да се събира безвъзмездно по ведомост от работодателя,
като по този начин е спазено изискването на чл. 272 от КТ удръжки от трудовото
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възнаграждение на служителя или работника, освен в изрично предвидените в закона
хипотези, да се правят единствено с негово съгласие.
Изброените придобивки, уредени в цитираните текстове на ОКТД, надвишават
предвиденото в Закона и потвърждават социалната ангажираност на работодателите в
отрасъла.
В разпоредбата на чл. 98 от ОКТД е залегнало изискването на чл. 333, ал. 3 от
КТ за предварително съгласие от националното ръководство на съответния синдикат
при уволнение на членове на синдикалното ръководство по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3,
5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ. В допълнение към разпоредбата на чл. 333, ал. 3 от КТ
е предвидено задължение на синдикалния орган за разглеждане на мотивираното
искане. Договорено е и кореспонденцията, свързана с изложеното да се доказва с
обратна разписка. Предвидено е синдикатите да поемат задължението за разясняване
пред работещите на текстовете на ОКТД и на КТД на ниво предприятие.


Здравословни и безопасни условия на труд:

В тази област на договаряне страните по ОКТД на основание КТ, ЗЗБУТ и
произтичащите от тях наредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд са договорили следните конкретни мерки:



-

Превенция на професионалните рискове;

-

Предоставяне на информация и обучение, създаване на необходима
организация и средства по отношение на здравословни и безопасни
условия на труд;

-

Извършване на профилактични прегледи за всички работещи в
предприятието, в зависимост от оценката на риска на работното място;

-

Задължително застраховане на работници и служители за риска „Трудова
злополука“, застраховка „Живот“ и „Здравна застраховка“;

-

Ежегодно анализиране състоянието на производствения травматизъм и
професионалните заболявания;

-

Подобряване условията на труд;

-

Осигуряване на работно облекло.

Регламент за решаване на споровете във връзка с изпълнението на КТД:

В съответствие с чл. 4 на ЗУКТС в Раздел XIV от ОКТД „Взаимоотношения
между страните. Условия за синдикална дейност” е предвидено създаване на Отраслов
доброволен трудов арбитраж. Текстът на чл. 93 от ОКТД предвижда функциите на
доброволния арбитраж да се състоят в разглеждане и уреждане на възникнали спорове
между страните при неизпълнение на колективните трудови договори. Статутът му се
определя от страните по ОКТД.
Текстът на чл. 100 от ОКТД за 2011 г. урежда задължение за синдикатите да не
предприемат стачни действия по въпроси, регламентирани с ОКТД или КТД на ниво
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предприятие в случаите, когато поетите ангажименти се изпълняват. Предвидено е при
нарушения на договореностите в ОКТД или КТД в предприятията, колективните
трудови спорове да се уреждат посредством:
■
■
■

отрасловия доброволен трудов арбитраж;
процедурите по ЗУКТС;
съдебен ред.

Следва да се има предвид, че уредбата в ОКТД, която дава повече възможности
за уреждане на КТС, свързани с неизпълнение на колективен трудов договор, отличава
анализирания ОКТД от колективни трудови договори в други отрасли, където
постигнатите договорености преповтарят законовите текстове.
От особена важност е договореното в чл. 100, ал. 3 от ОКТД задължение
преговорите между страните по КТС да започват след подписване на процедурно
споразумение, което да съдържа график и времетраене на преговорите, брой
представители, ангажименти за предоставяне на информация, форма на контрол,
процедура за водене на дискусия и др. Предвидено е максималният срок за водене на
преговорите да не надвишава седем работни дни. Уредени са и конкретните реквизити
на писменото уведомление по чл.11, ал.3 от ЗУКТС, както и на писменото
споразумение по чл.14, ал.1 от ЗУКТС.
Подробната уредба, свързана с водене на преговори и уреждане на КТС е
индикатор за волята на страните по ОКТД в отрасъл „Строителство” за провеждане на
реален и конструктивен социален диалог.
ОКТД не изключва възможността при възникнал КТС страните да потърсят
съдействие от НИПА за доброволното му уреждане.

ІV.

Уреждане на колективни трудови спорове в предприятия от
отрасъла

1. Информация за възникнали трудови спорове в предприятия от
отрасъла:
В базата данни на НИПА се съдържа информация за възникнали колективни
трудови спорове в три предприятия от отрасъла.
ДП „Строителство и възстановяване” – гр. София
В периода април – юни 2010 г. се провеждат протести във връзка с неизплатени
заплати в продължение на една година и предстоящи съкращения на работни места.
„Балканстрой“ АД – гр. Разлог
През месец април 2010 г. са проведени протести в „Балканстрой" АД.
Работещите в предприятието са около 800 човека. Причина за колективния трудов спор
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е неизплатени трудови възнаграждения за срок от шест месеца. Спорът е решен с
подписването на споразумение за поетапно изплащане на възнагражденията.
„Балкани – ЛК“ ЕООД - гр. Бургас
През месец юли 2010 г. в НИПА е постъпило едностранно искане за откриване
на процедура по посредничество от синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ в
„Балкани – ЛК“ ЕООД. Предмет на колективния трудов спор е неизпълнение
подписано споразумение относно актуализиране на възнагражденията и подобряване на
условията на труд в предприятието. В „Балкани – ЛК“ ЕООД работят около 1,200
човека. Поради липсата на съгласие за участие от страна на работодателя процедурата
не е проведена.
Същото предприятие има две проведени извънсъдебни процедури през
последните 5 години. През 2007 г. е проведена арбитражна процедура, съгласно чл. 14,
ал. 3 от ЗУКТС, поради липса на съгласие на работодателя за определяне на
необходимите минимални дейности в случай на стачка. Като резултат от проведени
стачни действия, социалните партньори се обръщат към НИПА за съдействие чрез
провеждане на посредничество в началото на 2008 г. Спорните въпроси включват
повишение на възнагражденията, подписване на КТД и др. Процедурата приключва с
подписано споразумение между страните за разрешаване на посочените въпроси, както
и с изготвяне на КТД в предприятието, който впоследствие е подписан и приет.
2. Описание на причините за възникване на възникнали трудови спорове
в предприятия от отрасъла:
Основните причини за възникналия колективен трудов спор в държавното
предприятие „Строителство и възстановяване” са неизплатени възнаграждения и
неспазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
Причини за протестите на синдикалните организации в “Балканстрой" АД са
неизплащане на месечните трудови възнаграждения и неспазване на колективния
трудов договор за работниците и служителите. Исканията по колективният трудов спор
в „Балкани – ЛК“ ЕООД са за преразглеждане на възнагражденията и мерки за
подобряване на условията на труд, съгласно подписано споразумение между
социалните партньори в предприятието. Колективните трудови спорове възникнали в
ДП „Строителство и възстановяване” и в „Балканстрой“ АД – гр. Разлог са уредени
чрез непосредствени преговори, като предпоставка за възникването им са финансовите
затруднения на дружествата.
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V. Заключение
В резултат от икономическата криза е налице спад в произведената продукция
в отрасъл “Строителство” и намаляване на основните икономически показатели.
Неблагоприятни фактори, които оказват влияние за развитието на отрасъла са:
ограничено инвестиционно търсене; несигурна икономическа среда; ограничено
кредитиране; висока междуфирмена задлъжнялост и др.
В сектор “Строителство” преобладава броя на малките предприятия със заети
от 10 до 50 души, което е 97% от общия брой предприятия в сектора.
В резултат от направения анализ на колективното трудово договаряне за
отрасъл “Строителство” може да се констатира, че страните по ОКТД показват
ангажираност по отношение на социалния диалог, която се изразява в осигуряване на
непрекъснатост в действието на ОКТД. В ОКТД за 2011 г. са предоговорени
постигнатите параметри в ОКТД за 2008 г. Това може да се приеме като индикатор за
добро социално партньорство в отрасъла, въпреки променената икономическа среда
след 2009 г. Като допълнителен аргумент към казаното следва да се отбележи и факта,
че е отправено общо искане от представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите от отрасъла до министъра на труда и социалната
политика за прилагането на ОКТД за всички предприятия от отрасъла.
Договорените минимални основни трудови възнаграждения по категории
персонал за отрасъл са над стойностите на минималните осигурителни доходи.
Увеличението е по-значително в резултат от промяната в размера на минималната
работна заплата за страната от м. септември 2011 г. Договорените размерите на МОТВ
по категории персонал за отрасъла са по-високи и спрямо средните осигурителни
доходи за повечето категории персонал.
В ОКТД страните са включили раздел „За работещите в чужбина”, в който
са заложени мерки, уреждащи по-голяма социална сигурност за работещите в отрасъла
при полагане на труд в чужбина. Разделът е израз на ангажираността на страните по
ОКТД към закрила на правата и интересите на работниците и служителите.
В ОКТД на основание чл. 4 от ЗУКТС е предвидено създаване на Отраслов
доброволен трудов арбитраж, който да урежда спорове между страните при
неизпълнение на колективни трудови договори, което способства за по-бързото и
ефективно решаване на КТС в отрасъла.
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VI. Източници на информация
1.

Кодекс на труда;

2.

Наредба за структурата и организацията на работната заплата;

3.

Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

4.

Закон за уреждане на колективните трудови спорове;

5.

Отраслов колективен трудов договор в отрасъл “Строителство”за 2008 г., вписан в регистъра на
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

6.

Отраслов колективен трудов договор в отрасъл “Строителство”за 2011 г., вписан в регистъра на
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;

7.

Доклад "Състояние на строителния сектор в България през 2010 г." на Камара на строителите в
България;

8.

Статистически данни на Националния статистически институт;

9.

Данни на НОИ – осигурени лица;

10.

База данни на НИПА;

11.

Камара на строителите в България, http://www.ksb.bg/;

12.

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа“ - http://www.fciwpodkrepa.org/;

13.

Федерация на Независимите строителни синдикати към КНСБ - http://www.knsbbg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:----&catid=10:-----&Itemid=74;

14.

http://www.investor.bg/news/article/122734/332.html;

15.

http://www.capital.bg/klasacii/kapital_top_100/2011/07/04/1114143_stroitelstvo__po_putia_na_oceliavaneto/;

16.

Статии на вестник Строител - http://www.vestnikstroitel.bg;

17.

Състояние на строителния сектор в България, януари – септември 2010 г. http://www.vestnikstroitel.bg/post_12303/;

18.

Строителният сектор в България – състояние, развитие, перспективи (януари-март 2010 г.) http://www.vestnikstroitel.bg/post_2960/;

19.

Преглед на строителния сектор – първо полугодие на 2010 г.
http://www.vestnikstroitel.bg/post_12303/.
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