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РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С МОДУЛ 
„СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ КТД НА 

РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОДУЛ „СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ КТД НА 
РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“? 

Модулът „СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ на 
сайта на НИПА е предназначен за генериране на онлайн справки в реално време 
за броя на сключените колективни трудови договори (КТД) и анексите към тях за 
определен произволен времеви период, началото и края на който се определят от 
потребителя. Тъй като източникът на първичната информация е създадената от 
НИПА база данни за КТД, на основата на копия на КТД и анекси към тях, 
получавани от ИА „ГИТ“ по силата на чл.53, ал.5 от Кодекса на труда, началото 
на периода може да бъде не по рано от 01 януари 2010 г., от когато започват да 
постъпват КТД и анексите към тях в НИПА. 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЕРИОДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ 
НА СПРАВКИ? 

 

Генерирането на справките за сключени КТД се извършва след избор чрез 
изписване или с помощта на вградените календари на конкретни дати, за 
определяне началото и края на периода, за които ще се визуализира справката. 
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По подразбиране възможностите за справки се генерират с край на периода до 
актуалната дата към момента на търсенето в полето „До дата“. 

В случай, че полето на началото или края на периода не е попълнено, на екрана се 
извежда съобщение „МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТА.“ 

 

В случай на избор на изписване на дата на началото или края на периода, с формат 
различен от разделянето на дата, месец и година с наклонена „/“ черта, ако 
разделителят е точка, запетая, тире или знак за равенство, то избраната дата 
автоматично се преобразува във формата на изписване на датата по подразбиране. 
В случай на използване на друг символ или буква за разделител, както и на друга 
допусната грешка при изписването, датата се визуализира като текущата дата към 
момента на търсенето, без да се появява съобщение за грешка. 
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Последните няколко въведени дати за определяне на периода на търсене се 
запаметяват и могат да бъдат посочвани. 

 

Промяната на периода на търсене е възможно да се извърши с използването на 
бутон „ИЗЧИСТИ“. 

След посочването на желания период за генериране на справките, се посочва дали 
справките да се отнасят за колективни трудови договори или за анекси към тях, 
като се маркира съответното поле под заявения период – съответно КТД или 
Анекс. Изборът е алтернативен – справките могат да се визуализират поотделно 
за КТД или за анексите към тях, но не и за двете едновременно. По подразбиране 
е зададено генериране на възможности за справки за КТД. 

Визуализацията на възможните справки за посочения период се появява чрез 
бутона „ПРЕГЛЕД“. 

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА СПРАВКИ? 

При въвеждане на период за търсене на информация и избор на данни за КТД или 
анекс се отваря активен списък с показатели, който предоставя възможност за 
зареждане на съответната справка. 
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Промяна на генерирани справки за колективни трудови договори със справки за 
анекси или обратно е възможно да се извърши с използването на бутон 
„ИЗЧИСТИ“ или чрез промяна на избора за КТД/Анекс и бутон „ПРЕГЛЕД“. 

 

Зареждането на справката става чрез активиране на желания показател от 
активния списък посредством клик с ляв бутон на мишката. При повторен клик на 
показателя, справката се затваря. 

 

Системата позволява зареждане както индивидуално на всяка отделна справка, 
така и едновременно на няколко или всички справки. 
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При активиране на показател от списъка се визуализира таблица съдържаща 
информация за разпределението на броя сключени КТД/анекси по признаците на 
избрания показател за зададения период. 

Поради предоставената от системата свобода за избор на период за генериране на 
справки, е възможно при избор на по-кратък период по част от признаците на 
показателя да няма данни за сключени КТД. В този случай при генериране на 
справката се визуализират само признаците, по които има данни. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА 
СПРАВКИ  

1. „По икономически дейности А21 КИД-2008 НСИ“ – Предоставя 
информация за разпределението на броя сключени КТД според буквен код и 
наименование на икономическа дейност на предприятието по агрегирана 
номенклатура формираща 21 сектора според КИД 2008 НСИ (КИД 2008 НСИ е 
българската версия на общия за държавите - членки на ЕС, ревизиран 
класификационен стандарт. Основното предназначение на класификацията е да 
даде възможност за събиране и представяне на сравними статистически данни по 
икономически дейности, както и инструмент при икономически анализи, когато е 
необходимо групиране по видове дейности); 
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2. „По икономически дейности А7 НИПА“ – Предоставя информация за 
разпределението на броя сключени КТД според буквен код и наименование на 
икономическа дейност на предприятието по агрегирана, за целите на изготвяните 
от НИПА анализи, номенклатура формираща групи икономически сектори; 

 

3. „По икономически дейности А3 КИД-2008 НСИ“ – Предоставя 
информация за разпределението на броя сключени КТД според буквен код и 
наименование на икономическа дейност на предприятието според агрегирана 
номенклатура на икономическите дейности по КИД 2008 НСИ, чрез която са 
формирани три основни сектора в икономиката; 
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4. „По икономически сектори“ – Предоставя информация за 
разпределението на броя сключени КТД според това, в кой икономически сектор 
попада предприятието – обществен/частен, като за КТД на предприятията се дава 
допълнителна информация дали са предприятия или държавна администрация , а 
за предприятията от частния сектор дали предприятието е с преобладаващо 
национален или чуждестранен капитал; 

 

5. „По големина на предприятията“ – Предоставя информация за 
разпределението на броя сключени КТД според размера на предприятията в 
зависимост от броя на наетите в предприятието. За целта са използвани 
определенията от Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), основани на 
броя наети лица, според който едно предприятие се определя като микро, малко, 
средно или голямо. Съответно според ЗМСП голямо предприятие е това, което 
има над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и 
микро-предприятие – под 10 наети 
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При попълване на базата данни на НИПА за КТД, институтът използва вторични 
източници на информация за броя наети в предприятията субекти на КТД. През 
годините за част от предприятията институтът няма възможност да идентифицира 
броя наети лица, което се отразява в генерираните справки в позиция „няма 
данни/n.a.“; 

6. „По статистически райони“ - Предоставя информация за разпределението 
на броя сключени КТД според териториалния обхват на действие на КТД, 
определящ се от местоположението на предприятието. За определяне на 
статистическите райони е използвана класификацията на НСИ на ниво NUTS 2. 
За определена група предприятия, които имат териториални структури, в 
справките е обособена позицията „Цялата страна“; 

 

7. „По области“ - Предоставя информация за разпределението на броя 
сключени КТД според териториалния обхват на действие на КТД, определящ се 
от местоположението на предприятието, като е използвана класификацията 
„Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните 
единици“ (ЕКАТТЕ). За определена група предприятия, които имат териториални 
структури, освен 28-те области, в справките е обособена и позицията „Цялата 
страна“; 
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8. „По общини“ - Предоставя информация за разпределението на броя 
сключени КТД според териториалния обхват на действие на КТД, определящ се 
от местоположението на предприятието, като е използвана класификацията 
„Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните 
единици“ (ЕКАТТЕ). За определена група предприятия, които имат териториални 
структури, в справките е обособена и позицията „Цялата страна“. 
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9. При справките за сключени Анекси се визуализира допълнителен показател 
„Сключени Анекси по вид“, който предоставя информация за разпределението 
на броя сключени Анекси според вида на съдържащите се в него договорености – 
дали се касае само срока на действие на КТД или се отнася и/или за промяна на 
договореностите между страните 

 

НА КАКЪВ ПЕРИОД СЕ АКТУАЛИЗИРА ИНФОРМАЦИЯТА В МОДУЛА? 

Данните в модула се актуализират веднъж седмично. 

ОБРАТНА ВРЪЗКА 

При възникнали въпроси и проблеми с модула за справки за сключени КТД, 
можете да се свържете с НИПА на имейл адрес ktd@nipa.bg 


