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Списък на използваните съкращения
БКТД

– Браншов колективен трудов договор

БСК

– Българска стопанска камара

ГИТ

– Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

КНСБ

– Конфедерация на независимите синдикати в България

КТ

– Кодекс на труда

КТ „Подкрепа”

– Конфедерация на труда „Подкрепа”

КТД

– Колективен трудов договор

МОД

– Минимален осигурителен доход

НИПА

– Национален институт за помирение и арбитраж

КИД 2008

– Класификатор на икономическите дейности 2008

НОИ

– Национален осигурителен институт

КЕВР

– Комисия по енергийно и водно регулиране

БКТД 2014

– Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския
закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 „Събиране, пречистване
и доставяне на води" и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води", подписан на 19.02.2014 г.

БКТД 2016

– Браншов колективен трудов договор за търговците по Търговския
закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 „Събиране, пречистване
и доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води“, подписан на 27.04.2016 г.

Анализът е подготвен от експерти на НИПА в състав:
Данаил Димитров, главен експерт
Жасмина Саръиванова, главен експерт
Искрена Йорданова, старши експерт
Камелия Стоянова, младши експерт
Марияна Бъркашка, главен експерт
Михаил Михайлов, зам.-директор 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). Обект на анализа е
сключеният на 27.04.2016 г. браншов колективен трудов договор за
търговците по Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36
„Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води“, наричани в договора „Бранш“.
Целта на анализа е да се изследват постигнатите договорености в БКТД 2016 г., същите бъдат съпоставени с БКТД, подписан през 2014 г., както и с
нормативната уредба, регламентираща минималните трудови стандарти в
Република България.
Основните задачи, които си поставя анализът, е да бъде предоставена
информация за колективното трудово договаряне в бранша, обхващащ дейностите
Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води" и Е37 „Събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води“ в периода 2010–2016 г., сравнителен анализ
между БКТД 2014 и БКТД 2016 г., както и за постигнатите договорености в БКТД
2016 г.
Използваните методи са:
 сравнителен анализ на два последователни БКТД, действащи за дейностите по
КИД за 2008г. Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води" и Е37
„Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и сключени в
периода 2014–2016 г., с акцент върху промените в договореностите по
основните параметри;
 експертна оценка на постигнатите договорености в БКТД 2016 г. от гледна
точка на тяхното въздействие върху развитието на колективното трудово
договаряне в бранша.
 анализ на постигнатите договорености на ниво предприятие и обвързаностите
им с БКТД 2014 г.
Първичните източници на анализа са:
 текстовете на браншовите колективни трудови договори за търговците по
Търговския закон, в дейностите по КИД 2008г. Е36 „Събиране, пречистване и
доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води“, 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, подписани в предприятията –
членове на Съюза на ВиК операторите в Република България.
Допълнителни източници на информация са:
1. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в
Република България
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2. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в
Република България за периода 2014-2023 г.
3. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния
сектор
4. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", одобрена от ЕК на 15
юни 2015 г.
5. Използвана питейна вода от домакинствата от общественото
водоснабдяване (ВиК), средно на човек - общо за страната, по
статистически райони, области и райони за басейново управление - НСИ.
6. Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) - общо за страната,
по статистически райони и райони за басейново управление – НСИ.
7. Население и водни услуги - общо за страната, по статистически райони,
области и по райони за басейново управление - НСИ
В настоящия анализ е представена и общата икономическа и социална
ситуация в бранш “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”.
Специално внимание е отделено на икономическата характеристика на бранша,
като са използвани данни на НСИ за динамиката на показатели за използване на
водите от ВиК дружествата в страната, както и основни икономически показатели
за сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване” в контекста на икономическата криза и нейните последици, както
и данни на Националния осигурителен институт (НОИ) и Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране за динамиката на наетите в бранша. 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
сравнителен анализ на действалите КТД на равнище предприятие с действалият
до 26 април 2016 г. БКТД 2014 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;

Традиционно в анализите на НИПА присъства раздел “Уреждане на
колективни трудови спорове в бранша/отрасъла”. В базата данни на НИПА няма
налична информация за колективни трудови спорове в предприятия от бранша,
поради което този раздел не е включен в анализа. В заключение са формулирани
изводи на база постигнатите договорености в БКТД.
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ІІ. Обща икономическа и социална ситуация в бранш “Водоснабдяване,
канализация и пречистване на водите”
1. Кратка икономическа характеристика
Водните ресурси на територията на страната като цяло са достатъчни да
обезпечат нормалното водоснабдяване на населените места. В Стратегията за
развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република
България 2014-2023 г. е отбелязано, че страната е под нисък воден стрес. Общото
разчетено потребление на вода за битови нужди се покрива от многогодишния
среден вътрешен воден ресурс. Водовземането за селскостопански и промишлени
нужди е паднало рязко и днес, като цяло, България не е изправена пред недостиг
от водни ресурси и воден стрес. Въпреки това в България съществуват райони,
които през определени сезони и особено в условията на сухо лято страдат от
недостиг на вода. Най-уязвимите райони, с валежи под 300 мм годишно, са:
Дунавският регион, Видин, Лом, Монтана, Павликени и София; Шабла и Варна в
Черноморския регион, Сливен, Пловдив, Садово, Пазарджик и Панагюрище в
Източнобеломорския регион и Благоевград, Сандански и Кюстендил от
Западнобеломорския регион.
До 1989 г. нуждите на България от ВиК услуги се осигуряват от 28
регионални предприятия, обединени от една централна дирекция и едно
общинско ВиК дружество (в София). Техният териториален обхват съвпада с
разделението на страната на 28 административни области. Всички ВиК
предприятия са 100% държавна собственост с изключение на софийското, което е
собственост на общината. В хода на общото икономическо преструктуриране и
децентрализация през 90-те години на миналия век някои от В и К предприятията
се отделят и реорганизират в дружества със смесено участие на държавата и
общините, при което държавата прехвърля 49% от дяловия капитал на общините,
обслужвани от тези дружества. През този период се увеличава значително и броят
на В и К дружествата. Някои от компаниите остават 100% държавна собственост,
докато собствеността на други е прехвърлена изцяло на общината, която
обслужват. През този период „В и К“ отрасълът в България се характеризира с
усложнено управление и несигурност по отношение на собствеността върху
активите и управлението. С последните промени в Закона за водите, отнасящи се
до В и К отрасъла (в сила от 24 септември 2009 г.), се цели да се разрешат
възникналите проблеми, като управлението на В и К системите – публична
държавна, съответно публична общинска собственост, се възлага на асоциациите
по В и К на съответната обособена територия. Асоциацията възлага на В и К
оператора стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и
съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите в
обособената територия.
В и К операторите отговарят за дейностите необходими за експлоатацията и
поддръжката на водоснабдителните съоръжения (при източниците на питейна
вода, пречиствателните станции за питейни води, помпените станции,
съоръженията за складиране и съхранение на вода и водоснабдителната мрежа) и
на канализационните системи (за събиране на отпадните води, тяхното третиране
и отвеждане).
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6.8%.
Н
Наблюдавва се увееличение на селищ
щните пр
речистватеелни стан
нции за
отпадн
ни води (С
СПСОВ) след 20100 г., като се увели
ичава и ккапацитетъ
ът им за
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вториччно пречи
истване. Увеличава
У
се и обх
хванатото
о населениие с изгр
радени и
функци
иониращи
и пречистввателни ст анции за отпадни
о
во
оди.
Фиг. 5
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О
Образуван
ните отпад
дъчни водди, като бъ
ъдат изклю
ючени пикковите 200
03 и 2004
години
и, отбелязвват намалеение:
Фиг. 6
Образув
вани отпадъ
ъчни води ‐ точкови изтточници в
м
млн.куб.м/ггод
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В графикаата по-дол
лу (Фиг. 7)) са показзани образзуваните оотпадъчни води по
иконом
мически сеектори и домакинст
д
твата:
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Фиг. 7
Образувани
и отпадъчни вооди ‐ точкови източници в млн.куб.м/год
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В и К опеераторите подържатт вътрешн
ни и външ
шни водоппроводни мрежи с
дължин
на над 73 500 км
м. До 20007 г. дъл
лжината на
н експлооатиранитее мрежи
нараства, а след това започ
чва да нам
малява – фиг.
ф 8
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22. Структтура на со
обственостт на опера
аторите за
а доставк
ка на ВиК
К услуги.
Б
България има доб
бре развитта водосн
набдителн
на систем
ма, която към м.
декемвври 2015 г.
г осигуряява вода н
на 5,031 населени
н
места и ообхваща 99.3%
9
от
населението на страната. Както е п
посочено в анализа, около 999% от насеелението
ператори. Те са тъ
ърговски дружестваа по сми
исъла на
се обсслужва отт ВиК оп
Търговвския закоон. Общияят брой на ВиК опер
раторите в странатаа е 65 със следната
с
структуура на соб
бственост:
 14 бр. със 100%
% държаввно участи
ие - Благгоевград, Бургас, Видин,
В
,
Пазардджик, Плеевен, Пло
овдив, Раззград, Смолян, Обл
ласт Софиия, Стараа Загора,
Хасковво, Ямбол,, Кюстенд
дил, Напои
ителни сисстеми ЕАД
Д;
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 1 брой дружество е със участие на държавата в размер на 24.61% , а
останалите 75.39% се притежават от друг оператор на ВиК система.
 15 бр. с 51% държавно участие и 49% общинско участие - Варна, Враца,
Габрово, Димитровград, Исперих, Кърджали, Ловеч, Монтана, Перник, Русе,
Силистра, Сливен, Търговище, Шумен, Велико Търново.
 23 бр. със 100% общинско участие - Батак, Белово, Берковица, Ботевград,
Брацигово, Велинград, Дупница, Кресна, Кубрат, Панагюрище, Петрич, Пещера,
Ракитово, Сандански, Свищов, Севлиево, Стрелча, Троян, с. Микрево,
Стамболово, Сапарева баня, Кнежа.
 1 брой ВиК оператор функционира в условията на концесиониране на
услугата – “Софийска вода” АД, обслужващ обособената територия на Столична
община със 77.1% частно участие и 22.9% общинско.
 11 бр. частни водни компании, обслужващи обекти частна собственост.
От изброените по горе оператори 51 обслужват обособени територии
определени със заповед на министъра на РРБ, а четиринадесет оператора нямат
обособена територия на дейността си.
3. Заетост
Наетите лица в дейност Е36, по данни на НСИ, плавно намаляват от
началото на 2000 г., като за периода наетите са спаднали с 9%. Данните за наетите
в дейността корелират с данните за доставената на потребителите вода, за
отвеждането и пречистването, като по-малките обеми на извършените услуги се
отразяват на броя наети лица.
На Фиг. 9 е представена динамиката на наетите в сектора за периода 20002015 г., по тримесечия.
Фиг. 9
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На фигура 10 са представени данни на НОИ за наетите по категории
персонал като дял от всички наети в бранша. От данните се вижда, че найзначителен е делът на наетите при следните категории персонал: квалифицирани
производствени работници (30.6%), оператори на машини (18.7%),
административен персонал (13.9%), персонал без специална квалификация
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(12.8%
%) и технич
чески спец
циалисти ((11.6%). По–малко
П
представеени са катеегориите
персон
нал: анали
итични специалистти (5.26%
%), ръководен перрсонал (4.57%) и
персон
нал, зает с услуги (2.5%).
Фиг. 10
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ал като дял отт всички наетии
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Квалифицираниработници
р
и сроднина ттях занаятчии

К
Като цялоо структу
урата на н
наетите в дейносттта, по кат
атегории персонал
п
остава стабилнаа и не се наблюдаават съществени иззменения, предизви
икани от
намаляяването наа общият брой наеети лица, но се заабелязва рръст на наетите в
категоррията „Т
Техници и прилож
жни спец
циалисти““, а нам
малява бр
роят на
квалиф
фициранитте производствени работниц
ци и на оператори
о
ите на маашини и
съоръж
жения, катто на горн
ните две ггрупи се падат бли
изо 90% оот намален
нието на
наетитте в бранш
ша за перио
ода 2008 – 2015 г. – фиг. 11.
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44. Доходи на
н наетитее в сектораа

ЗЗа целите на анализза са изполлзвани дан
нни за средните осиигурителни
и доходи
по катеегории перрсонал за периода яянуари – май
м 2012 и нарастваннето им до
о януари
– априлл 2015 г.
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Н
На фигуура 12 по-долу
п
е предсттавено нарастванеето на средните
с
осигуррителни дооходи по категории
к
персонал в лв. за пеериода.
Фиг. 12
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В
Видно от графикатаа е налицее нарастваане на сред
дните осиигурителни
и доходи
на наеттите във всички
в
категории и квалификационни групи в ссектора. Средният
С
процен
нт на нарасстване на дохода наа наетите е около 10% за перииода.
В графикка 13 по--долу е п
представеен коефиц
циентът нна нарасттване на
осигуррителния доход,
д
по категории
к
персонал за период
да 2012–20015 г.:
Фиг. 13
Кое
ефициент на нарастване на декларир
рания осигурителния дохоод по
ии персонал 2012
2
‐ 2015.
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на НОИ в категгорията персонал
„Квалиф
С
Според данните
д
п
фицирани
работн
ници в селлското, гор
рското, лоовното и рибното
р
сттопанствоо“ са наети
и само 2
лица, п
поради коеето тази категория
к
н
не е предсставена в графиката
г
а. Нараствването на
доходи
ите на нааетите съ
ъответстваа с общаата макро
оикономичческа ситтуация в
странатта за пери
иода.
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5. Социално сътрудничество в бранша

Социалното сътрудничество в бранша се осъществява от браншовите
структури на социалните партньори, които обсъждат въпроси свързани с
трудовите и осигурителните отношения в предприятията от бранша. В "Съюз на
ВиК операторите в Република България" членуват 48 дружества от общо 65 ВиК
оператори в страната. Като браншова организация на работодателите той
подпомага развитието на професионалната квалификация на работниците и
служителите в системата на “Водоснабдяване и канализация”, следи тенденциите
в промените на законодателството, дава становища и препоръки пред съответните
институции и органи по новосъздаващи се закони и нормативни актове,
информира и дава консултации на членовете си по прилагането на действащата
нормативна уредба в сектор ВиК, участва в разработването на национални и
регионални стратегии, анализи и програми за развитието на ВиК бранша.
Съюзът на ВиК операторите си сътрудничи със сродни български и
международни организации като БАВ – Българска асоциация по водите, IWA –
Международната водна асоциация, ЕWA–Европейската водна асоциация,
ЕUREAU – Европейски съюз на националните асоциации по ВиК, както и с
държавни институции като Министерството на регионалното развитие и
благоустройство, Министерството на околната среда и водите, Института по
водни проблеми при БАН, Университета по архитектура, строителство и геодезия
и др.
Федерация „Строителство индустрия и водоснабдяване - „Подкрепа“ е
учредена през 1990 г. Федерацията е пълноправен член на КТ „Подкрепа“ и е
представителна организация на работниците и служителите на браншово ниво.
Националният браншов синдикат “Водоснабдител” към КНСБ е учреден през
1992 г. Синдикатът е член на КНСБ и е представителна организация на
работниците и служителите на браншово ниво. И двете браншови представителни
синдикални организации членуват в Световния синдикат на обществените услуги
(PSI) и Европейската федерация на синдикатите за публични услуги (EPSU).
Двата браншови синдиката покриват със свои организации 92% от ВиК
операторите с обособени територии, в които са наети 99.21% от наетите в тях
лица. Нивото на социален диалог в сектора е високо и стабилно.
В базата данни на НИПА са въведени 117 КТД и 68 анекса към тях за
равнище предприятие, както и 4 браншови КТД и 1 анекс към БКТД. От
изнесените по-горе данни може да се направи еднозначния извод, че социалните
партньори в сектора са приели като ценност диалога и развитието на
индустриалните отношения чрез колективното трудово договаряне.
6. Структура и динамика на действащите КТД в бранша

Базата данни на НИПА предоставя възможност да бъдат извършвани
групировки на действащите КТД на базата на различни критерии като
принадлежност към икономическа дейност, големина на предприятие и други,
както и да се извършват изчисления за средни стойности на количествено
измеримите договорености в КТД и да се изследват относителни дялове за
договорености, които са качествени, но могат да бъдат групирани по категории.
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В таблицата по-долу са представени данни за действащите КТД и броя
наети лица, за които са в сила КТД на предприятия в бранша1. В периода на
действие на БКТД – 2014 г., 2015 и 2016 г., наетите, за които са в сила сключените
КТД на равнище „предприятие“, са съответно 15,216; 15, 354 и 11,925 души.
Към датата на сключване на БКТД 2016 г. броят на наетите лица, които
попадат в обхвата на действащите КТД на равнище „предприятие“, е 11,925, което
представлява дял от 71% от всички наети в бранша. За предходните два периода
тези равнища са над 87%.
Данни за КТД в обхвата на бранш ВиК за периода месец март 2014 г. – месец
март 2016 г.

Действащи КТД на равнище „предприятие“ в
периода на действие на браншовия договор
по години
Брой наети лица, за които са в сила КТД на
равнище „предприятие“

към
31.03.2014

към
31.03.2015

към
31.03.2016

41

39

32

15,216

15,354

11,959

Източник:

База данни за КТД на НИПА, Данни на
ГИТ за брой наети лица

Действащите КТД на равнище „предприятие“ в обхвата на бранш ВиК са
между 41 и 32 КТД в периода на валидност на предходния БКТД, подписан през
2014 г. Данните показват, че има известно намаление в броя на действащите КТД,
което може да бъде обяснено с наличието на клаузи за автоматично удължаване
на действието на БКТД в случай, че преговорите не са завършили и желанието на
предприятията да съобразят своите договорености с постигнатото на ниво бранш.
В бранша разпределението на предприятията с действащ КТД по собственост,
показва че преобладава делът на обществения сектор, като само едно предприятие
е с частна чуждестранна собственост. Разпределението по икономически
дейсности показва, че над 90% от предприятията с КТД в бранша са в дейност Е36
„Събиране, пречистване и доставяне на води“ и около 10% от предприятията и
около 10.5% от наетите са в дейност Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на
отпадъчни води“.
От данните в таблицата е видно, че с най-голям дял на КТД и наетите,
обхванати от тях са големите предприятия в бранша. По данни на ГИТ,
действащите КТД към 31.03.2016 г. на предприятия според признака големина на
предприятие са разпределени както следва:
Размер на предприятията

Дял на КТД

Малки (до 50 наети лица)
Средни (до 250 наети лица)
Големи (над 250 наети лица)
Общо

9.4%
25.0%
65.6%
100%
Източник:

Дял на наетите
0.7%
7.3%
92.0%
100%

База данни за КТД на НИПА, Данни на
ГИТ за брой наети лица

1

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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В таблицата по-долу са представени данни за разпределението на
действащите КТД на предприятия според региона, в който попадат. Най-голям
дял заемат Югозападен и Южен централен регион. Спад в броя на действащите
КТД се наблюдава във всичките региони без Югоизточния.
към 31.03.2014

към 31.03.2015

към 31.03.2016

бр.

дял

бр.

дял

бр.

дял

Северен централен

1

2%

2

5%

2

6%

Северозападен

8

20%

6

15%

6

19%

Североизточен

1

2%

1

3%

Югозападен

15

37%

15

38%

11

35%

Югоизточен

5

12%

5

13%

5

16%

Южен централен

11

27%

10

26%

7

23%

41

100%

39

100%

31

100%

Регион

Общо

Източник:

База данни за КТД на НИПА
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IIІ. Анализ на Браншов колективен трудов договор за дейностите по КИД
2008 г. Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ 2016 г.
Общи положения
Първият раздел, присъстващ обичайно в съдържанието на КТД – „Общи
положения“, съдържа обхватът, страните по КТД, предмет и цели на КТД,
действие на КТД във времето и по отношение на лицата, процедура по
присъединяване на работници и служители към КТД. Настоящият анализ
изследва следните конкретни показатели:






Брой синдикати, страна по КТД;
Договорена процедура по присъединяване;
Договорена такса за присъединяване;
Договорен краен срок за присъединяване;
Договорено автоматично удължаване на действието на КТД и дата на
изтичане автоматичното действие на КТД;
1. Обхват на БКТД

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /БКТД/ за дейностите по
КИД 2008 г. Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ - в сила от 27 април 2016 г., със срок
на действие 2 год.
2. Страни, сключили БКТД:
 Съюз на „ВиК“ операторите в България, представляван от г-н Ганчо Тенев
- Председател на Управителния съвет, наричан в договора
„РАБОТОДАТЕЛИ“, от една страна,
и
 Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ - КНСБ, представляван
от Председателя г-жа – г-жа Треперушка Младенова,
 Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“,
представлявана от Председателя - инж. Иоанис Партениотис, наричани в
договора „СИНДИКАТИ“, от друга.
3. Действие на БКТД.
Договорът има действие върху работодателите – членове на Съюза на ВиК
операторите в България и синдикалните организации и секции в предприятията редовни членове на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“- КНСБ или
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ - „Подкрепа“.
4. Договорена процедура по присъединяване;
В БКТД - 2016 е договорена процедура за присъединяване на работниците и
служителите към договорите подписани на равнище предприятие. В § 3 от
заключителните разпоредби на БКТД е предвидена редът за присъединяване на
необхванатите от договореностите в КТД на предприятията.
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5. Договорена такса за присъединяване;
Страните подписали БКТД - 2016 са договорили такса в размер на 75 лв. за
година, която се внася във фонд СБКО на предприятията. Начинът на изпозването
на средствата от фонда се осъществява по реда на чл. 293 КТ.
6. Договорен краен срок за присъединяване
Страните не са ограничили със срок възможността за присъединяване към
КТД на предприятията.
7. Договорено автоматично удължаване на действието на КТД и дата
на изтичане автоматичното действие на КТД;
В БКТД – 2016 г. е договорено автоматично продължаване на действието на
договора след изтичане на срока на действие, който е две години. Срокът на
автоматичното продължение на действието на БКТД – 2016 е три месеца.
Трудови възнаграждения
Чрез БКТД са договорени минималното възнаграждение за бранша и
минималните възнаграждения по категории персонал, както и допълнителните
трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на
тяхното изплащане.
По-важните нормативни изисквания по отношение на трудовите
възнаграждения се съдържат в Глава дванадесета от Кодекса на труда (чл. 242 –
чл. 272 КТ) и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
В настоящия раздел са анализирани договореностите от раздел Трудови
възнаграждения в подписания на 27 април 2016 г. БКТД – 2016, в т.ч.:











Договорен размер на минималната работна заплата за бранша
Договорена процедура за повишаване на МРЗ;
Договорености по чл. 245 от КТ;
Договорен размер на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за
трудов стаж и професионален опит;
Договорен размер на ДТВ за извънреден труд;
Договорено ДТВ за нощен труд;
Договорено ДТВ за време на разположение на работодателя;
Договорено ДТВ за работа при тежки или специфични условия на труд;
Договорена премиална/бонусна система на заплащане;
Договорена роля на синдикатите при премиална/бонусна система.
1. Договорен размер на минималната работна заплата за бранша.

Размерът на минималното основно трудово възнаграждение за бранша е
определен с чл. 10, ал. 1 от договора, като за първата година на действието на
БКТД (01 май 2016 г. - 30 април 2017 г.) то е равно на минималната работна
заплата за бранша умножена по коефициент 1.03. За втората година на действието
на БКТД – 2016 минималното основно трудово възнаграждение за бранша се
повишава спрямо минималната работна заплата за страната с 2%, като формулата
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4. Договорен размер на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ)
за трудов стаж и професионален опит.
В БКТД – 2016 е договорен размер на допълнителното трудово
възнаграждение в размер на 1% за всяка година стаж и професионален опит.
Социалните партньори са постигнали съгласие за увеличение с 40% на размера на
допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер.
5. Договорен размер на ДТВ за извънреден труд.
В БКТД – 2016 не е договорен по-висок размер на заплащането на
положения извънреден труд, установено с Кодекса на труда като минимален
трудов стандарт.
6. Договорено ДТВ за нощен труд.
С Браншовия колективен трудов договор страните са договорили увеличен
размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд. Увеличението е с 20%
спрямо минималното възнаграждение установено с Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата.
7. Договорено ДТВ за време на разположение на работодателя.
В БКТД-2016 е договорен по-висок размер на допълнителното
възнаграждение за времето през което работникът или служителят е на
разположение извън територията на предприятието в размер не по-малък от 0,25
лв./ на час, а в националните празници - не по-малък от 0.50 лв. на час.
Договорения размер е увеличен със 150% за работните и почивните дни, а в
националните празници – пет пъти.
8. Договорено ДТВ за работа при тежки или специфични условия на
труд
В БКТД – 2016 не е договорено допълнително трудово възнаграждение за
работа при тежки или специфични условия на труд.
9. Договорена премиална/бонусна система на заплащане.
С Браншовия колективен трудов договор не са договорени системи с
премиална или бонусна система на заплащане на труда.
10. Договорена роля на синдикатите при премиална/бонусна система.
С Браншовия колективен трудов договор не са договорени системи с
премиална или бонусна система на заплащане на труда. Предвидено е участието
на синдикатите при изготвянето на Вътрешни правила за работната заплата, като
този вътрешен нормативен акт за предприятието не може да противоречи на
БКТД – 2016 и договореностите в КТД на предприятието.
Видно от анализа, страните са договорили по-добри параметри от
минималните трудови стандарти установени със закон или с подзаконов
нормативен акт в 6 от 8 изследвани параметъра, като въпросите за организацията
на системите за заплащане на труда и правилата им са предоставени за договаряне
на равнище предприятие.
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Трудова заетост
Както вече бе отбелязано, в анализираните икономически дейности Е36 и
Е37, за който дима действие подписаният БКТД - 2016 се наблюдава плавно
намаление на наетите лица, като за периода 2000 г. – 2015 г. намалението е с 9%.
За целите на анализа е изследвано наличието на следните договорености в
договора:
 Договореност да се зачита трудовия стаж, когато той не е при същия
работодател;
 Договорени процедури за съкращения на персонала;
 Договорени критерии за извършване на подбор от страна на
работодателя, в т.ч.:
- Придобито право на пенсия
- Квалификация
- Оценка на изпълнението
- Образование
- Трудов стаж
- Семейно положение
- Договореност за защита от уволнение на хора, на които им
предстои пенсиониране
- Здравословно състояние
 Договорен срок за уведомяване на синдикатите преди масови
уволнения (в дни);
 Договореност за становище на синдикатите относно предстоящите
структурни промени в заетостта;
 Договореност за закрила при уволнения по чл. 333, ал. 4 от КТ;
 Договорена процедура за приемане на нови работници;
 Договореност за осигуряване на преквалификация при процедура по
съкращаване на персонал;
 Договорени форми на обучение и професионална квалификация;
 Договорен бюджет за квалификация, преквалификация и обучение;
1. Договореност да се зачита трудовия стаж, когато той не е при същия
работодател;
С чл. 21 от БКТД – 2016 страните детайлно договарят зачитането на
трудовия стаж, когато той не е придобит при един и същ работодател, като са
разгледани детайлно различни хипотези на придобиването му. С ал. 9 на чл. 21 от
БКТД – 2016 страните задължават договарящите се партньори в предприятията да
разработят система за оценка на условията за зачитане на придобит трудов стаж
при друг работодател, отчитайки критериите за образование, квалификация,
придобити знания и умения и длъжностна характеристика.
2. Договорени процедури за съкращения на персонала;
В БКТД - 2016 не са договорени детайлни процедури за съкращение на
персонала. Предвид договорената закрила по смисъла на чл. 333, ал. 4 от Кодекса
на труда страните са оставили разработването на процедури и правила при
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съкращение на персонала на волята на социалните партньори на равнище
предприятие.
3. Договорени критерии за извършване на подбор от страна на
работодателя;
Страните са се договорили, че при прекратяване на трудовите
правоотношения с работници и служители по реда на чл. 328, ал 1, т.т. 2 и 3 от
Кодекса на труда работодателите упражняват правото на подбор по два критерия
– оценка на изпълнението и квалификация.
4. Договорен срок за уведомяване на синдикатите преди масови
уволнения (в дни);
В БКТД – 2016 страните са договорили уведомяване на синдикатите преди
масови уволнения, като договорения срок е равен на нормативно определения с
чл. 130а от Кодекса на труда.
5. Договореност за становище на синдикатите относно предстоящите
структурни промени в заетостта;
Страните по БКТД – 2016 са се договорили, че при необходимост от масово
прекратяване на трудови договори (повече от 10% от средно списъчния състав) в
КТД на предприятията задължително се договарят критериите за оценка на
работниците и служителите, процедура за реда и начина за прекратяване на
техните индивидуални трудови договори при отчитане на следните приоритети:
-

първо се прекратяват договорите на работниците и служителите,
които са пенсионери или са придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст;

-

при равна квалификация предимство за оставане на работа имат
работниците и служителите, които сами издържат своите семейства;

-

не се допуска едновременно прекратяване на трудовите договори на
работници или служители, членове на едно семейство.

6. Договореност за закрила при уволнения по чл. 333, ал. 4 от КТ;
Страните са договорили закрила при прекратяване на трудовите
правоотношения на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 2 и 3
от Кодекса на труда.
7. Договорена процедура за приемане на нови работници;
В БКТД – 2016 не е договорена процедура за приемане на нови работници.
Страните по договора са се договорили за реда за информиране на работниците и
служителите за свободните работни места с постоянен характер и за реда на
информиране на синдикалните организации в предприятията, членуващи в двата
синдиката.
8. Договореност за осигуряване на преквалификация при процедура по
съкращаване на персонал;
В БКТД – 2016 г. не е договорена клауза за осигуряване на
преквалификация на работниците и служителите при процедура по съкращаване
на наетите.
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9. Договорени форми на обучение и професионална квалификация;
Страните по договора са се договорили, че работодателите осигуряват
необходимите материали, организационни, технически и финансови условия за
професионална квалификация и преквалификация на работниците и служителите.
Чрез договора е създадена възможност работодателите да изпращат на обучение
до три месеца работник или служител без да е необходимо съгласието му.
10. Договорен бюджет за квалификация, преквалификация и обучение;
В БКТД – 2016 страните не са договорили финансови условия или бюджет
за квалификацията и преквалификацията на наетите в дружествата.
Видно от анализа, страните са договорили по-добри параметри от
минималните трудови стандарти, установени със закон или с подзаконов
нормативен акт, в преобладаващия брой от анализираните преговорни
параметъра.
Работно време, почивки и отпуски
В нормативната уредба въпросите свързани с организацията на работното
време, почивките и отпуските са уредени в Кодекса на труда - Глава седма.
Работно време и почивки; Глава осма – Отпуски и Наредбата за работното време,
почивките и отпуските. Чрез колективно договаряне социалните партньори
уреждат по-благоприятни условия за работниците и служителите, като на
договаряне подлежат по-висок размер на отпуските от определения с
минималните национални трудови стандарти. С колективен трудов договор може
да се договорят специфични клаузи за работното време, съобразени със
спецификата на конкретното предприятие, като сменен режим на работа,
допълнителни отпуски за ненормиран работен ден, удължен годишен отпуск за
някои категории професии и др. В чл.156а от КТ е предвидено, че по-големи
размери на отпуските могат да се уговарят в колективен трудов договор, както и
между страните по трудовото правоотношение.
В настоящия раздел, посветен на организацията на работното време,
почивките и отпуските е анализиран следният списък с договорености:
 Договорености по отношение на продължителността на работното
време в предприятието;
 Договорени форми на организация на работното време извън
нормалната продължителност;
 Договорен основен платен годишен отпуск;
 Договорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск в
зависимост от трудовия стаж в предприятието;
 Договорен размер на удължен платен годишен отпуск;
 Договорен допълнителен платен годишен отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1
КТ;
 Договорен ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156, ал.2 КТ;
 Договорен ДПГО за изпълнение на граждански задължения по чл.
157, ал. 1, т. 1-3 КТ;
 Договорен ДПГО за две и повече живи деца по чл. 168, ал. 1 от КТ;
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 Договорен ДПГО за намалена работоспособност по чл. 319 КТ;
 Договорен отпуск за синдикална дейност по чл. 159 КТ;
 Договорен отпуск за обучение - средно или висше образование по
чл.169 и чл. 170 КТ.
1. Договорености по отношение на продължителността на работното
време в предприятието;
Страните подписали БКТД – 2016 са се договорили, че .въпросите касаещи
начина и задълженията на социалните партньори в предприятията от бранша при
определяне на продължителността на работното време се договарят в
предприятията. Съгласно чл.38, ал. 1 от БКТД – 2016 началото и краят и
разпределението на работното време, графиците за работа на смените и
почивките, условията и реда за полагане на нощен и извънреден труд, както и
отчитането и изчисляването на работното време се урежда с Правилника за
вътрешния трудов ред, изготвен съвместно след предварителни консултации със
синдикалните организации и секции в предприятията, членове на един от
синдикатите страна по този БКТД, който се огласява пред работниците и
служителите.
Установено е задължение на работодателите, след консултации със
синдикалните организации и секции в предприятието, членове на един от
синдикатите страна по БКТД, да установят с Правилника за вътрешния трудов ред
работното време по длъжности, списъка на длъжностите, реда и начина на
отчитане на труда по категориите персонал, които предвид характера на работа
ще работят на ненормиран работен ден;
2. Договорени форми на организация на работното време извън
нормалната продължителност;
В БКТД – 2016 страните по договора са регламентирали, че с Правилника
за вътрешния трудов ред на предприятията се регламентират:
- Списък на длъжностите, реда и начина на отчитане на труда по

категориите персонал, за които предвид характера на работа е установено
сумирано изчисляване на работното време;
- Списък на длъжностите, реда и начина на отчитане на труда по
категориите персонал, които предвид характера на работа се налага да
дежурят или да бъдат на разположение през определено време на
денонощието.
- Списък на професиите и длъжностите по производства и дейности, за
които е установено намалено, непълно или удължено работно време, както
и дейностите с временен и сезонен характер;
- Броят и начина на редуване на работните смени;
3. Договорен основен платен годишен отпуск
С БКТД – 2016 страните са договорили основния платен годишен за бранша
в размер на 22 работни дни, което е завишение с 2 работни дни над нормативно
установения минимум.
4. Договорен по-голям размер на основния платен годишен отпуск в
зависимост от трудовия стаж в предприятието;
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Не е договорена диференциация в размера на основния пратен годишен
отпуск в зависимост от трудовия стаж в предприятието.
5. Договорен размер на удължен платен годишен отпуск;
Не е договорен размер на удължен платен годишен отпуск.
6. Договорен допълнителен платен годишен отпуск за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1
КТ;
Договореният размер на допълнителния платен годишен отпуск за работа
при специфични условия и рискове за живота и здравето е не по-малко от 6
работни дни. Договореният размер е с един ден повече от нормативно
определения минимум.
7. Договорен ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156, ал.2 КТ;
Договореният размер на допълнителния платен годишен отпуск за
ненормиран работен ден е не по-малко от шест работни дни. Договореният размер
е с един ден повече от нормативно определения минимум.
8. Договорен ДПГО по чл. 157, ал. 1, т. 1-3 КТ
С БКТД – 2016 страните договарят по-високи размери на отпуска по чл 157,
ал 1. т.т. 1-3
при встъпване в брак - 3 (три) дни – един ден над установения с КТ
минимум
при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг
или други роднини по права линия - 3 (три) дни - един ден над установения с КТ
минимум.
Договорен е допълнителен платен годишен отпуск при раждане на дете от 1
(един) ден;
9. Договорен ДПГО за две и повече живи деца по чл. 168, ал. 1 от КТ;
Страните са договорили за семейните жени-майки и несемейните женимайки, с присъдени родителски права, членове на един от синдикатите, страна по
този БКТД допълнителен платен отпуск, извън определения с чл. 168 от КТ, както
следва:
1. На майки с до две деца под 18 години - 2 (два) дни;
2. На майки с три и повече деца - 4 (четири) дни;
Увеличеният размер на отпускът по чл. 168, ал.1 от КТ е в размер на 100%
В БКТД – 2016 е договорен отпуск за родители, които сами отглеждат
децата си до 10 годишната им възраст. Допълнителният отпуск е в размер на един
ден, всеки месец, без натрупване.
Договорен е допълнителен отпуск за родител, който се грижи за дете със
специални образователни потребности, или детето е с установено хронично
заболяване, в размер на един ден месечно без натрупване, а в алтернатива –
намален 7-часов работен ден.
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10. Договорен ДПГО за намалена работоспособност по чл. 319 КТ
Не е договорен размер на допълнителен платен годишен отпуск за лицата с
намалена трудоспособност.
11. Договорен отпуск за синдикална дейност по чл. 159 КТ;
Чрез БКТД – 2016 социалните партньори са се договорили, че отпускът за
синдикална дейност на председателите и секретарите на синдикатите в
предприятията е в размер на 52 часа годишно, но не повече от 4 часа на ден.
Договореният размер надвишава определения с КТ размер от 25 часа годишно и
разширява кръга на лицата ползващите този вид отпуск, като са включени и
секретарите на синдикалните организации.
12. Договорен отпуск за обучение - средно или висше образование по
чл.169 и чл. 170 КТ.
Страните не са договорили в БКТД – 2016 г. условия с по-високи параметри
за работниците и служителите заложени в Кодекса на труда.
Обезщетения
В настоящия раздел са анализирани постигнатите договореностите в БКТД
– 2016 за следните видове обезщетения, регламентирани с КТ:
 Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
на основание чл. 222, ал. 1 КТ;
 Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
по болест на основание чл. 222, ал.2 КТ;
 Договорени обезщетения 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 за трудов стаж
до 10 г.;
 Договорени обезщетения 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 за трудов стаж
над 10 г.;
 Договорени обезщетения при прекратяване на трудовия договор по
инициатива на работодателя по чл. 331 КТ.
1. Договорени
обезщетения
при
прекратяване
правоотношение на основание чл. 222, ал. 1 КТ;

на

трудовото

С БКТД – 2016 страните договарят диференциран подход при определяне
размера на обезщетението в зависимост от трудовия стаж на работника или
служителя. При трудов стаж до 5 години обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ е в
размера на законово определиня, а за работници или служители със стаж над 5
години размерът на това обезщетение е увеличено с 50%, или със срок от половин
месец.
2. Договорени
обезщетения
при
прекратяване
на
правоотношение по болест на основание чл. 222, ал.2 КТ.
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Страните по БКТД 2016 са се договорили, че при прекратяване на трудовия
договор поради болест работникът или служителят има право на обезщетение от
работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение, за срок от 2 (два)
месеца, увеличено със 100 % (сто процента), когато има най-малко 5 /пет/ години
трудов стаж и през последните 5 /пет/ години не е получавал обезщетение на
същото основание.
3. Договорени
обезщетения
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 за трудов стаж до 10 г.;
Страните не са договорили в БКТД – 2016 г. обезщетения с по-високи
параметри за работниците и служителите, заложени в Кодекса на труда.
4. Договорени
обезщетения
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 за трудов стаж над 10 г.
Страните не са договорили в БКТД – 2016 г. обезщетения с по-високи
параметри за работниците и служителите, заложени в Кодекса на труда. Страните
са се договорили, че придобитият през последните 10 години в бранша трудов
стаж при различни работодатели ще се зачита при определяне на размера на
обезщетението по чл. 222, ал. 3, като придобит при работодателя който
прекратява трудовия договор.
5. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовия договор по
инициатива на работодателя по чл. 331 КТ.
В БКТД – 2016 е договорено по-високо обезщетение от регламентираното с
Кодекса на труда обезщетение за четири месеца. Договореният размер е
петкратният размер на брутното трудово възнаграждение, което е увеличение с
20%.
Здраве и безопасност при работа
Чрез КТД страните договорят участие на синдикатите при изпълнението на
дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на
тези рискове. Нормативните изисквания за здравословните и безопасни условия
на труд са уредени и се съдържат в Закона за здравословни и безопасни условия
на труд, в съответните правилници и наредби регламентиращи защитата на
работниците и служителите при работа в специфични условия, в Наредбата за
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки
към нея; Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите
за риска от трудова злополука и др.
Анализът показва, че страните по БКТД – 2016 детайлно са договорили
широк спектър от въпроси касаещи здравословните и безопасни условия на труд и
взаимоотношенията между страните при прилагането на мерки за тяхното
осъществяване.
В настоящия раздел са разгледани следните видове договорености:
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. 28/73

 С
Сума в леева на догговоренатта безплаттна храна за работаа при спец
цифични
уусловия на труд;
 С
Сума в лева на договореените тон
низиращи напиткии за рабо
ота при
сспецифични услови
ия на труд;;
 Д
Договорен
ни застрах
ховки „Труудова злоп
полука“ ил
ли „Животт“.
1. С
Сума в лева на
а договоорената безплатна
б
а храна за рабо
ота при
сспецифич
чни услов
вия на трууд;
С
Страните са догово
орили стой
йността наа безплатн
ната хранаа и/или до
обавките
към неея в размерр не по-маалък от 2,775 лв. (дваа лева и седемдесет и пет стоттинки) за
всеки оотработен
н ден – фи
иг. 16. Дооговорено е завишение спрям
мо установвеното с
миним
малните наационални
и стандартти с 0,75 ст.,
с което представллява увели
ичение с
37.5% над нормаативния ми
инимум.
Фиг.. 16
Сума в лев
ва на договоррената безпл
латна храна за работа прии
специф
фични услови
ия на труд

3
2.75
2

2,00

1
0
Нормативно
о установен ми
инимум

БКТ
ТД ‐ 2016

2. С
Сума в лева
л
на договоре ните тон
низиращи напитки
и за рабо
ота при
сспецифич
чни услов
вия на трууд;
С
Страните по БКТД – 2016 са се договор
рили, че стойността
с
а на тонизиращите
и ободдряващи напитки
н
е в размер не по- маалък от 1,5
50 лв. (едиин лев и петдесет
стотин
нки) на смяяна – фиг. 17.
Фиг. 17
Сума в лева на договореените тонизира
ащи напитки за
з работа при
специф
фични условия
я на труд

1.5
1
0.5

1,00

1,50

0
Нормативно
Н
устан
новен минимуум

БКТ
ТД ‐ 2016

3. Д
Договорени застра
аховки „Т
Трудова зл
лополука“
“ или „Жи
ивот“
16 18 София, ж.к
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Страните по БКТД – 2016 са се договорили, че работодателите застраховат
за своя сметка работниците и служителите за риск "Трудова злополука", както и
друг вид застраховка, като застраховка "Живот" и "Здравна застраховка".
Размерът трябва да бъде определен в КТД на предприятието.
Социално – битово и културно обслужване
В нормативната уредба липсва изрично задължение за предоставяне на
средства за СБКО. Осигуряването на средства за социално-битово и културно
обслужване зависи в голяма степен от нивото на социалното сътрудничество и
финансовите възможности на работодателя. Средствата са предназначени за
подобряване на социалното положение на работниците и служителите. Тези
средства се определят обичайно на базата на размера на фонд „Работна заплата“ и
могат да се изразходват само по примерно изброените в глава XIV от КТ
дейности, чл. 292-300 от Кодекса на труда.
В анализа на раздел СБКО са разгледани договореностите постигнати в
БКТД – 2016 по следните клаузи:
 Договорено финансиране на СБКО на основание чл. 292 от КТ;
 Договорен процент от фонд Работна заплата като бюджет за фонд
СБКО;
 Договорености по чл. 294 от КТ;
 Договорености за работно и униформено облекло по чл. 296 от КТ;
 Договорености за жилища и общежития по чл. 297 от КТ;
 Договорености относно семействата на работниците и служителите по
чл.299 КТ;
 Договорености относно пенсионирани работници и служители по чл.
300 от КТ;
1. Договорено финансиране на СБКО на основание чл. 292 от КТ;

В БКТД – 2016 е договорено финансиране от страна на работодателя на
фонд СБКО. Финансирането е договорено, като размер от средствата за работна
заплата. Предвид клаузата за присъединяване на нечленуващие в синдикат
работници и служители фондът се съфинансира и от техни вноски.
2. Договорен процент от фонд Работна заплата като бюджет за фонд

СБКО;
Страните по БКТД – 2016 са се договорили, че фондът се финансира със
средства на работодателя в размер на 8% от средствата за работна заплата.
3. Договорености по чл. 294 от КТ

С БКТД – 2016 не са договорени параметри за разпределение на фонд
СБКО.
4. Договорености за работно и униформено облекло по чл. 296 от КТ;

С БКТД – 2016 не са договорени средства за работно и униформено
облекло от фонд СБКО.
5. Договорености за жилища и общежития по чл. 297 от КТ;
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В БКТД – 2016 няма договорени условия за жилищно или друго устройване
на работниците чрез фонд СБКО.
6. Договорености относно семействата на работниците и служителите по чл.299
КТ;

С БКТД – 2016 не са договорени средства за членовете на семействата на
наетите в предприятията от бранша, които да са за сметка на фонд СБКО.
7. Други специфични договорености;

В БКТД – 2016 е налице договореност за организация на годишно спортно
събитие. Страните по БКТД – 2016 са се договорили ежегодно да организират
спортна спартакиада за работниците и служителите от бранша. Договорено е, че
спортове, мястото, периода и разходите за нейното провеждане се определят от
организационен комитет, в който се включват на паритетен принцип
представители на работодателите и синдикатите, страни по БКТД - 2016.
Видно от анализа, страните по БКТД – 2016 са се ограничили да договорят
размера на финансирането на средствата от фонд СБКО, като са оставили
разпределението и реграмента по него на следващото равнище на договаряне и на
компетентния орган – общото събрание на работниците и служителите в
предприятието.
Социален диалог и взаимоотношения между страните
Социалният диалог е основата за качествено развитие на инсустриалните
отношения на всички нива на преговаряне. Логиката на отношенията между
работодателя и синдикалните организации налага въпросът за социалният диалог
и взаимоотношенията между страните да се уреждат посредством включване на
обособени раздели в КТД. Кодексът на труда насърчава участниците в социалния
диалог да осъществяват консултации и сътрудничество, както и да сключват КТД
и споразумения чрез непосредствени преговори за регулиране на трудовите
отношения и уреждане на възникналите, спорове включително колективните,
уреждането на които е регламентирано със ЗУКТС. Законът за уреждане на
колективните трудови спорове (ЗУКТС) е специален нормативният акт, в който се
съдържат разпоредбите относно възможностите за уреждане на колективни
трудови спорове (КТС), определянето на минимално – необходими дейности по
време на стачка, както и статутът на Националния институт за помирение и
арбитраж.
Анализът на клаузите на КТД, относими към осъществяването на социален
диалог и взаимоотношения между страните включва следните въпроси:
 Сформиран орган за социално сътрудничество;
 Наличие на правилник и разписани функции и отговорности на органа
за социално сътрудничество;
 Договорености за предоставяне на помещения, оборудване, средства за
синдикатите в предприятието;
 Договорен обхват на дейностите на органа за социално сътрудничество;
 Договореност относно периодични проверки и контрол на изпълнението
на КТД;
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 Договорена процедура за водене на преговори по сключване на КТД или
анекси към колективни трудови договори;
 Договорена процедура относно уреждане на КТС;
 Срок за уреждане на КТС чрез непосредствени преговори;
 Предвидено съдействие на висшестояща организация за уреждане на
КТС;
 Минимално необходими дейности в случай на стачка;
 Посочване на НИПА като орган за уреждане на КТС.
1. Сформиран орган за социално сътрудничество;
Чрез БКТД – 2016 не е формализиран орган за социално сътрудничество в
бранша. Въпреки това са налични текстове, които дават основа на разбирането, че
страните ще си партнират регулярно и ще проследят ефекта от действието на
клаузите на подписания БКТД – 2016. Такъв е текстът на чл. 99, ал. 2 от договора,
който предвижда, че страните по БКТД ще провеждат ежегодно взаимни
консултации за създаване на обща политика по заетостта в предприятията,
свързана с бъдещото им развитие и просперитет и ще обсъждат възможностите за
откриване на свободни работни места за хора в неравностойно положение. Към
тази категория може да бъдат отнесени и клаузите в параграфи 5 и 6 от
заключителните разпоредби на договора, които уреждат въпроса с тълкуването на
текстове от договора и разглеждането на ефектите от него.
2. Наличие на правилник и разписани функции и отговорности на органа
за социално сътрудничество;
Страните не са формализирали орган за социално сътрудничество на
двупартитна основа.
3. Договорености за предоставяне на помещения, оборудване, средства за
синдикатите в предприятието;
В БКТД – 2016 е договорено че работодателите осигуряват на
синдикалните организации и секции, членуващи в един от синдикатите страна по
този БКТД, безвъзмездно съоръжения и помещения за ползване и съдействат за
осъществяване на тяхната дейност. Договорено е осигуряване на транспорт или
покриване на транспортните и други разходи на ръководствата на синдикалните
организации и секции, при осъществяване на синдикална дейност по начин и
размер определен с КТД на предприятието. Договорено е съдействие за участие в
обучение по трудово-правни осигурителни въпроси, провеждане на синдикални
събрания и други на територията на предприятието, както и осигуряване
необходимата информация по въпросите на трудовите и осигурителни отношения
и други, необходими при водене на преговорите за сключване на КТД в
предприятието.
4. Договорен обхват
сътрудничество;

на

дейностите

на

органа

за

социално

Не съществува договореност за обхвата на дейностите на орган за социално
сътрудничество.
5. Договореност относно
изпълнението на КТД.

периодични

проверки

и
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Договорена е периодичност на анализа на действието по изпълнението на
БКТД – 2016 и парвото на текущо контрол за всяка от страните както по
отношение на действието му, така и по отношение на КТД в предприятията.
6. Договорена процедура за водене на преговори по сключване на КТД
или анекси към колективни трудови договори;
Страните подписали БКТД – 2016 са се договорили, че при настъпили
изменения на икономическите и социалните условия в националната икономика и
в бранша, всяка от тях има право да поиска изменение и допълнение на БКТД,
като отправи писмено известие до другата страна. В този случай ответната страна
е задължена в 15 (петнадесет) дневен срок да започне преговори.
7. Договорена процедура относно уреждане на КТС.
Страните подписали БКТД – 2016 са се договорили да не се предприемат
стачни действия по въпроси, регламентирани с БКТД или КТД на предприятията
при тяхното спазване. Нарушенията на договореностите в БКТД или КТД в
предприятията се считат за колективен трудов спор и се уреждат чрез
процедурата на ЗУКТС или по съдебен ред.
8. Срок за уреждане на КТС чрез непосредствени преговори;
В БКТД – 2016 е договорено че преговорите по възникнал колективен
трудов спор са с продължителност до 20 (двадесет) работни дни.
9. Предвидено съдействие на висшестояща организация за уреждане на
КТС;
В БКТД – 2016 не е договорено изрично съдействиета но висшестояща
организация за уреждането на възникнал колективен трудов спор. Доколкото
страните са уговорили, че при възникването се прилагат процедурите по ЗУКТС,
то такава процезура е заложена в закона.
10. Минимално необходими дейности в случай на стачка;
Страните подписали БКТД – 2016 са договорили подписването на
споразумение по чл. 14 от ЗУКТС и обхвата на съдържанието му.
11. Посочване на НИПА като орган за уреждане на КТС.
Страните подписали БКТД не са посочили изрично в текст от договора НИПА,
като орган за уреждане на колективен трудов спор.
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IV. Анализ на КТД по предприятия в съпоставка с БКТД и нормативно
установените минимални стандарти
В настоящия раздел е извършен сравнителен анализ на постигнатите
договорености в БКТД и КТД по предприятия в обхвата на бранш ВиК за периода
месец март 2014 г. – месец април 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 ВиК в съпоставка с нормативно установените
минимални стандарти, като е отбелязано по-благоприятното равнище на
договорености. В анализа е извършено 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.
В графичен вид е представена експертна оценка на клаузите в КТД от
бранш ВиК, 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 март 2014 г. – месец
април 2016 г., а относно КТД на предприятия е посочен съответния дял на
договори, в които тя присъства.
Целта на анализа е експертна оценка на приликите и разликите между
действащ и предходен БКТД, както и доколко договореностите в БКТД са
намерили отражение в договореностите по предприятия, съобразно с
изискванията на чл. 50 КТ2. От изследваните действащи към 31 март 2016 г. КТД
на предприятия в обхвата на бранша само един е на предприятие, което не е член
на браншовата работодателска организация. Синдикатите в предприятието, от
своя страна, са членове на браншовите организации на синдикатите и в договора
ясно личи, че е съблюдаван принципа клаузите на БКТД да не бъдат нарушавани с
по-неблагоприятни договорености в КТД на ниво предприятие. Тази особеност
може да се обясни с факта, че предходен КТД на браншово ниво е разпрострян
върху всички предприятия и всички работници и служители в дейностите по КИД
за 2008 г. Е36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е37 „Събиране,
отвеждане и пречистване на отпадъчни води“, подписан на 10.1.2012 г.
Анализът показва, 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.
В настоящия раздел от анализа са изследвани следните въпроси:

2

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 по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона или в колективен трудов договор,
с който работодателят е обвързан.“
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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 КТ, относно неизплатените в пълен размер работни заплати;
допълнителни трудови възнаграждения за стаж и професионален опит; 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;
5)
Обезщетения - 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 КТ; допълнително
осигуряване;
8)
Социален диалог и взаимоотношения между страните - социално
сътрудничество; сключване на КТД; уреждане на колективни трудови спорове.
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.
С посочения показател се изследва какъв е преобладаващият брой
синдикати в предприятията и конкретният брой синдикати - страна в браншовия
КТД.
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К
Както е ви
идно от фиг.18,
ф
брааншовият КТД е подписан с 2 синдикаата. Това
са преедставенитте по-горее национаално пред
дставителн
ни браншоови синди
икати. В
анализза са отчеттени предприятия с 1, 2 и 3 синдикатаа, Даннитее показватт, че над
Д на пред
дприятиятаа в сектор ВиК имаат повече от един си
индикат,
две треети от КТД
който е страна по
п договор
ра. Това ссочи, че пр
реобладаващата праактика в сектора
с
е
низации даа постигнаат съгласи
ие при склю
ючването на КТД.
няколкко синдикаални орган
Фиг. 18
Брой синд
дикати, стра
ана по КТД
Бранншов КТД
КТД на предприятия

ттри синдикатта

6%
6
100%

два синдикатта
д

68%

еедин синдикаат

26%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 П
Присъеди
иняване към КТД
С
Съгласно чл.57, ал.2 КТ, рабботниците и служиттелите, коиито не членуват в
синдиккална оргаанизация, страна п
по договора, могат да се пррисъединяяват към
сключеения колекктивен тру
удов договвор от тех
хния работтодател с пписмено зааявление
до негго или до ръководсството на синдикалн
ната орган
низация, ккоято е ск
ключила
договоора, при уссловия и по
п ред, опрределени от
о странитте по договвора, такаа че да не
противворечат наа закона ил
ли да го зааобикалят,, или да наакърняват добрите нрави.
н
Н
На Фиг.19 са пред
дставени данни, оттносно до
оговореносстите, свъ
ързани с
присъеединяванетто.
Фиг. 19
Присъеди
иняване към
м КТД
Браншоов КТД
КТД на предприятия
срок

10%
100%

такса

788%
100%

проц
цедура

91%
0%

20%
%

440%

60%

80%
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В БКТД е договорена процеддура за под
даване на заявлениее от желаеещите да
се присъединят към КТД до работоодателя, като заплаттят такса нне по-мал
лко от 75
Т
в КТД на предприятия е същ
щата като в БКТД или полв. за година. Таксата
приятен размер
р
– наприм
мер – 1%
% месечн
но от ббрутното трудово
благоп
възнагрраждение.. Общо в 91% от КТ
ТД на преедприятията има клааузи за пр
роцедура
на присъединяваане, а в 78 % има поосочена таккса за при
исъединяваане.
Б
Българскоото законо
одателствоо не ограаничава правото
п
наа присъед
диняване
към КТД със сррок, а в 10% от КТД на предприят
п
тията имаа предвидеен такъв
имер – 1 меесец от сключванетоо на КТД)).
(напри
 И
Изменени
ия на КТД
В нормати
ивната уреедба е преддвидено, че
ч изменен
ние в КТД
Д може да се прави
по всякко време по
п взаимн
но съгласи е на стран
ните по рееда за негоовото склю
ючване –
чл.56 К
КТ.
В браншоовия договвор е преддвидено уд
дължаванее на дейсттвието на КТД с 3
месецаа, след изттичане на срока
с
в сллучай, че преговорит
п
те за склю
ючване на нов
н КТД
не са п
приключилли.
К
Както се вижда наа Фиг.20, тази клаауза за ав
втоматичнно удължааване на
действието се оттнася пряяко за бран
ншовия КТД
К
и е пренесена в 35% от КТД на
и начин страните
с
предпрриятията в сектораа. По този
в сектораа имат уттвърдена
практи
ика да оси
игуряват непрекъсн
н
натост в действието
о на КТД, като преедвиждат
повечее гъвкавостт в случай
й на забавяяне в прего
оворите.
С анекси са
с приемани корекц
ции в проц
цедурата на
н подбор при съкраащения и
нови рразмери наа допълнителните оотпуски, каакто и соц
циалните рразходи. Двадесет
Д
процен
нта от дей
йстващите КТД на н
ниво предп
приятия саа имат анеекси. Ням
ма анекси
към БК
КТД.
Фиг. 20
Иззменения на КТД

Бранншов КТД
КТД
Д на предприятия
я

Анекси
200%

100%

Авттоматично
удъл
лжаване на
дей
йствието на
КТД

35%

0
0%

20%

40%

60%

80%
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2) Труудови възнаграждеения
 О
Определян
не на МРЗ
З
О
От даннитте на Фигг.21 ставаа видно, че
ч в БКТД
Д е договворен разм
мерът на
миним
малната работна зааплата (М
МРЗ), каккто и е предвидеена процеедура за
повишаване на нейния
н
раззмер, в т.чч. браншоввият КТД определя
о
еежегодна промяна
п
ккакто и сттартиране на процеддура на пр
реговори
в МРЗ за 9-те каатегории персонал,
%. В КТД
Д на пред
дприятия
при уввеличениее на МРЗ за странаата с поввече от 6%
присъсстват клауузи, относсно размерра на МРЗ
З (88%) и процедур
ура за повишаване
(59%). Секторътт се отлич
чава с отн
носително висок дял на прилложени Въ
ътрешни
ната запл
лата (ВПР
РЗ) като част от КТД на
правилла за опрределяне на работн
предпрриятията (222%).
Фиг. 21
Оппределяне на
н МРЗ

Браншов КТ
ТД
КТД на
ия
предприяти

При
иложени ВПР
РЗ към КТД на
препри
иятие

22%
100%
%

Процедура за повишаване
е

59%
1000%

Договворен размер
р

88%
0%

20%
%

40%

60%
6

80%

100%

 Р
Размер наа МРЗ
В БКТД е договореена, МРЗ в браншаа, която е по-високаа с 3% отт МРЗ за
странатта. МРЗ в бранша е най-ни
иска за каттегорията персоналл, зает в селското
с
стопан
нство, но справкатаа за бранш
ша показвва, че ням
ма наети в тази каатегория
персон
нал и реаалното заввишение е 4%. На
Н фиг.22 са предсставени данни
д
за
разпределениетоо на КТД на
н предпри
иятията, според разм
мера на дооговорената МРЗ.
Фиг. 22
5; 16%

РРазмер на МРЗ
М
между 0 и 5% над
определенната за бранш
ша ‐350‐
369 лв.

3
3; 9%

между 6 и 10% над
ша ‐ 370‐
определенната за бранш
384 лв.
над 10%отт определената за
бранша ‐ 3385 лв.
24; 75%
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В 75% от КТД в предприятията от бранша е договорен размер на МРЗ,
който е между 0 и 5% над определената МРЗ за бранша. – 350-369 лв. Около 5%
от КТД не съдържат договореност за размера на КТД, но тъй като съответните
предприятия са членове на браншовата камара, то и за синдикалните членове в
тези предприятия важи определения с БКТД размер на МРЗ.
Около 9% са договорили между 6 и 10% над определената за бранша - 370384 лв., 16% от КТД имат договорен размер на МРЗ над 10% от определената за
бранша – над 385 лв.
Допълнителният анализ показва, че сред изследваните КТД, 3% е делът на
предприятията в бранша, които не членуват в браншовата работодателска
организация, но определените в тях минимални възнаграждения са по-високи от
тези в БКТД.
В близо 10% от КТД се съдържат посочени едновременно две и повече
условия относно МРЗ в предприятието – равна на МРЗ за страната и на МРЗ за
бранша, която е определена да бъде в по-висок размер, коефициенти по категории
персонал, с изключване на отделни професии от тях, както и абсолютна сума,
която е по-ниска от браншовия КТД. Наличието на посочените условия поставя
трудности при анализа на КТД. Тази слабост е в голяма степен преодоляна с
текста на новия БКТД, в който размерът на МРЗ е единствено коефициент спрямо
МРЗ за страната, като е посочено, че за различните категории персонал важат
договорените минимални осигурителни доходи за съответната година.
В някои КТД отсъства коефициент към МРЗ за страната, а е посочена само
абсолютна сума или е пропуснат текстът на БКТД, че МОД за съответната година
стават задължителни минимални основни възнаграждения по категории персонал.
Въпреки споменатите ограничения, може да се обобщи, че с всички КТД на
предприятия е уговорена МРЗ равна или по-висока от предвиденото в БКТД.
 Условия по чл.245 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 фиг.23, в БКТД е договорен срок от 2 месеца след
изтичане, на който страните предвиждат да се проведат преговори, относно
забавянето в изплащането на възнагражденията. В 59% от КТД на предприятията
присъства същият или по-благоприятен срок.
С БКТД и 22% от КТД на предприятия е определен по-висок размер на
долна граница – МРЗ за предприятието или МРЗ за бранша.
Като други условия в БКТД има посочени конкретни дати за изплащане на
месечното възнаграждение. В 34% от КТД на предприятия се съдържат други
условия, свързани с прилагането на чл.245 КТ. Например, страните са договаряли
конкретен срок за изплащането на възнагражденията в пълен размер или по-висок
дял спрямо брутната заплата на гарантираното възнаграждение (80%).
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Фиг. 23
Условвия по чл. 24
45 КТ относн
но неизплаттените в пъл
лен размерр работни
заплати
Браншов КТ
ТД

%
100%
други усл
ловия

КТД на предприятия

34%
100%

по‐ви
исок размер наа долната гран
ница ‐
МРЗЗ за предприяттието или бранша

22%
%
100%

преговори в двумесечен
н срок

59%
0%

50%
%

100%

 Д
ДТВ за стаж и проф
фесионален
н опит
В чл.12 отт Наредбатта за струкктурата и организац
цията на рааботната заплата
з
е
посочеено, че работодате
р
елят изпллаща допъ
ълнително
о трудовоо възнагр
раждение
(ДТВ) за трудовв стаж и професиоонален опит на раб
ботника заа стажа в същото
и придоби
ит в друго предприяятие на същ
щата, сходдна или съ
ъс същия
предпрриятие или
характер работа,, длъжност или про фесия. С Постановл
П
ление №1447 от 29.06.2007 г.
нимален раазмер от 00,6 на сто за
з всяка го
одина приддобит труд
дов стаж
е опредделен мин
и проф
фесионален
н опит.
В БКТД - 1% за всяка
в
годи
ина трудов стаж, което
к
е поо-благопри
иятно от
норматтивния ми
инимум отт 0,6%.
В КТД на предприяятията 88%
% са на нивото на бр
ранша, а 1 2% са догговорили
по-висок размер. За 14% важи
в
договвореният с БКТД раазмер.
Фиг. 24
ДТВ за сттаж и професионален опит
Браншов КТД

1.20%

6%

1.15%

3%

1.05%

3%

КТД на
ятия
предприя

1000%

1%

88%
0%

20%

40%

60%
%

80%

100%

ДТВ за извънреден труд
 Д
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В чл.262 КТ е определено, чче положееният извъ
ънреден ттруд се зааплаща с
увеличчение, уговворено меежду работтника или
и служител
ля и работтодателя, но
н не помалко от:
ота през р аботните дни;
д
1. 50 на стто - за рабо
22. 75 на стто - за рабо
ота през п
почивните дни;
33. 100 на сто
с - за раб
бота през ддните на официални
о
ите празниици;
44. 50 на стто - за рабо
ота при суумирано иззчисляван
не на работтното врем
ме.
Както е видно
в
от данните
д
наа фиг.25, в БКТД пр
редвидениият размер
р е равен
на норрмативнияя миниму
ум за поллагане наа извънред
ден труд през оф
фициални
празни
ици. В КТД
Д на пред
дприятиятаа около 60
0% са на равнищетто на норм
мативния
миним
мум. По-бллагоприятеен размер има устан
новен в око
оло 15% оот случаитте.
В КТД на предприятиятаа по-рядкко е угов
варян заввишен размер на
надбаввката при сумирано
с
работно ввреме.
Може даа се обобщ
щи, че стрраните с КТД
К
на предприятияята често (в близо
80% оот случаи
ите) са угговаряли условия относно извънреднния труд, поради
специф
фичния харрактер на работата в бранша и производствена н еобходимост.
В БКТД е предвид
дено, че и
извънредни
ият труд се
с оформяя за всеки отделен
случай
й, както и че рабо
отодателяят предосттавя инфо
ормация за отчетн
ността и
причин
ните за поллагане на извънредеен труд наа синдикаттите в преддприятиетто.
Посочени
ите клаузи
и са в съоответствиее с нормаативната ууредба, тъй като в
чл.144 КТ е посочено,
п
че извън
нреден тр
руд се допуска ппо изключ
чение, в
и спешно
ост и нееотложносст. Тези
изброеените от закона случаи, налагащи
ограни
ичения им
мат за цел опазван
не на здр
равето и живота нна работн
ниците и
служиттелите.
Фиг. 25
ДТВ за иззвънреден труд
КТТД на предприятия

100%
10
00%

Брраншов КТД

59%

63%

59%

5
50%

228%
13%

%
3%

3%

13%

%
9%

%
3%

3%

3%

0%
50%

60%

70%

презз работни дни

75%

80%
%

85%

през поочивни дни

95%
%

100%

11
10%

120%

през оф
фициални
праззници

550%

55%

ппри сумарно
иизчисляване
нна работното
време

 Д
ДТВ за ноощен труд
В чл.12 отт Наредбатта за струкктурата и организац
цията на рааботната заплата
з
е
посочеено, че за всеки отработен ноощен час или
и за часст от него (между 22,00 ч. и
6,00 чч.) на раб
ботницитее и служ
жителите се заплащ
ща допъллнително трудово
възнагрраждение за нощен труд в раазмер не по-малък
п
от
о 0,25 лв.. Както е показано
п
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на Фигг. 26, в БКТД е опрееделен разм
мер от 0.3
30 лв. на чаас, като е нналице заввишение
с 20% над нормаативния минимум.
м
С
Същото ваажи за 63%
% от КТД на предпр
риятия и
% от тях. С КТД на предп
приятия е уговарянн по-благо
оприятен
присъсства в 38%
размерр в 37% от случаите..
М
Може да се
с обобщи
и, че стран
ните често
о (75% от КТД) са ууговаряли условия
относн
но надбавкката за но
ощен трудд, което отново
о
е свързано със специ
ифичния
характер на рабоотата в браанша.
Фиг. 26
ДТВ за ноощен труд
Браншов КТД

1.02

3%
3%
3%
3%
3%

0.55
лева наа час 0.42

КТД на
предприятия

9%
3%

0.38

9%

0.30

1000%

63%

0%
%

20%
%

40%

60%

80%

100%

 Д
ДТВ врем
ме на разпо
оложение
В чл.12 отт Наредбатта за струуктурата и организац
цията на рработната заплата
з
е
посочен
но, че за времето,
в
пр
рез което рработникътт или служ
жителят е нна разположение на
работоддателя и сее намира иззвън теритоорията на предприяти
п
ието в мястто, уговорен
но между
тях, се заплаща доопълнителн
но трудовоо възнаграж
ждение за всеки
в
час иили за част от него в
размер не по-малъ
ък от 0,10 лв. Както е показано на Фиг. 27
7, в БКТД е определеен размер
н
ия минимуум. Същото
о важи за
от 0.25 лв. на часс, завишение от 1,5 ппъти над нормативни
п
ията, като присъства в 45% от тях. По-бллагоприятеен размер
69% отт КТД на предприяти
има усттановен в 31%
3
от случ
чаите.
М
Може да се обобщи, че странитте често саа уговаряли
и условия, оотносно вр
ремето на
разполоожение на работодателя – в надд 76% от КТД,
К
което
о е свързанно със спец
цифичния
характеер на работтата в бранш
ша.

Фиг. 27
ДТВ за врреме на рап
положение
Браншов КТД

1.02

3%
3%
3%
3%
3%

0.55
лева н
на час 0.42

КТД на
ятия
предприя

9%
3%
9%

0.38
0.30

1000%

63%
0%
%

20%
%

40%

60%

80%

100%
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 Д
ДТВ за реезултати отт труда
В чл.13 отт Наредбатта за струкктурата и организац
цията на рааботната заплата
з
е
посочеено, че с колективеен трудовв договор, с вътрешни праввила за рааботната
заплатаа и/или с индивид
дуален труудов дого
овор могатт да се оппределят и други
допълн
нителни трудови
т
възнаграж
в
ждения за постигнаати резуллтати от труда текущоо, за годин
на или за друг
д
периоод.
О
От Фиг. 28
2 личи, че
ч с КТД н
на предпр
риятията са договоррени механ
низми за
обвърззване на тррудовите възнаграж
в
ждения с постигнати
п
ите резулттати в две трети от
случаи
ите.
В около ед
дна трета от предпрриятията синдикатит
с
те участваат в израбо
отването
на стим
мули за поо-добро пр
редставянее на работтниците и служители
с
ите.
В БКТД е посочено един
нствено, че
ч при възможнос
в
ст предпр
риятията
опредеелят другги допъл
лнителни възнаграждения, с което
то се наасърчава
автоноомното опрределяне на
н т.нар. ббонуси ил
ли премиаални възнааграждени
ия с КТД
на равн
нище пред
дприятие.
Ч
Честото включване
в
е на клауузи, относсно прилаагането нна премиаална или
бонусн
на системаа на заплаащане в п
предприяттията (67%
% от КТД)), свидетеелства за
волятаа на страни
ите за насъ
ърчаване н
на работниците и сл
лужителитте за посттигане на
и резултатти.
по-високи произзводствени
Фиг. 28
ДТВ за ррезултати отт труда

КТД нна предприятия

28%
%

Роля н
на
синдикаттите

67%

П
Премиална и
или
б
бонусна систеема
0%

20%

40%

60%

80%

3) Труудова зает
тост
Съкращен
ния на персонал
 С
ЗЗначителн
но място сред
с
договвореноститте в КТД е отреденоо на договворените
процеддури за съккращение на персон
нала.
С БКТД и КТД на предприят
п
тия в секттора са кон
нкретизиррани задъл
лженията
за инф
формиранее и консу
ултиране оот страна на работтодателя нна работн
ниците и
служиттелите, оттносно ико
ономическкото и фи
инансово състояние
с
е на работтодателя,
съгласн
но чл.130--130г КТ.
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П
При извърршване наа съкращеения на пеерсонал саа договореени допъл
лнителни
критеррии за поодбор от страна н
на работо
одателя, в сравнениие с нор
рмативно
опредеелените, съ
ъгласно чл
л.329 КТ – квалификкация и оц
ценка на иизпълнението.
В БКТД и КТД на предприяттията са предвиден
п
и по-благгоприятни условия
за зап
почване на
н прегово
ори чрез въвеждане на иззискване за становвище на
синдиккатите, отн
носно предстоящитее структур
рни промеени в заетоостта. Преедвидено
е същоо, че синди
икатите и работодат
р
телят трябва да поло
ожат усилиия за посттигане на
споразумение, както и всеки еддин от тях
т
да информира
и
а работни
иците и
п
ието за реззултатите..
служиттелите в предприяти
В БКТД се посочвва, че син
ндикатите в предпр
риятието ддават моттивирано
становище при хипотезаата на увоолнение за
з всеки отделен синдикалеен член,
но чл.333,, ал.4 в сро
ок от 5 рабботни дни.
съгласн
Н
На фиг. 29
2 е показзано съотн
ношението
о на предвидените клаузи в БКТД и
КТД наа предпри
иятия по оттношение на съкращ
щенията наа персоналл.
В над 80%
% от КТД на
н предпри
иятия при
исъстват до
оговореноости по отн
ношение
на проц
цедурите за съкращ
щение на пеерсонал и критерии
ите за извъършване наа подбор
от страана на работодателяя.
П
По-рядко,, в около половинат
п
та КТД наа предприяятия, са прренесени клаузите
к
на БК
КТД, относно предо
оставяне на становвище от синдикатиите във връзка
в
с
и промени
и, както и клаузите относно ппредоставяянето на
предсттоящите сттруктурни
закрилла от уволн
нения по чл.333,
ч
ал. 4 КТ.
Фиг. 29
Браншов КТД

Съкраащения на персонал
п

КТД на предприятия

100%

Догово
ореност за заккрила при увол
лнения по чл.
333,, ал. 4 от КТ

53%

С
Становище на синдикатите относно
о
предсттоящите струкктурни промен
ни в заетостта

50%

100%
100%

Критеерии за извършване на подб
бор от страна
на рааботодателя

81%
%

Процедури заа съкращения на персонала

81%
%

100%

0%

20%
%

40%

60%

80%
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 С
Срок за увведомяван
не преди и
извършване на масов
ви уволненния
О
Обект на договарян
не в КТД
Д е и сроккът за инф
формиранне и консу
ултиране
преди масово увволнение. В случай,, че работо
одателят вземе
в
реш
шение за заакриване
йности, чаастична ли
иквидацияя, намалявване на обема
о
на рработа ил
ли други
на дей
структуурни пром
мени, водещи до „м
масови увволнения“ по смисъъла на &.1, т.9 от
Допълн
нителнитее разпоред
дби на КТ,, законът определя нормативеен минимум от 45
16 18 София, ж.к
к. „Овча купелл”, ул. „Борян
на” №59, бл.21
15А, ет.1, ап.11
pa@nipa.bg; Web: www.nipa.bgg
телл.: 02/425 3750; факс: 02/425 37760; Е-mail: nip

с. 44/73

дни зза започвване на консултаации с представи
ителите нна синди
икалните
органи
изации, преди извър
ршването н
на масови
ите уволнеения. Целтта е работо
одателят
да полложи усиллия за посстигане н а споразу
умение с тях,
т
за даа се избеггнат или
ограни
ичат масоовите уво
олнения и да се смекчат последицците от тях.
т
Поблагоп
приятен сррок от нор
рмативно уустановен
ния миним
мум от 45 дни е посстигнат в
6% от К
КТД на прредприяти
ията.
В БКТД и преоб
бладаващи
ия дял КТД
К
на предприяттия (94%
%), важи
норматтивния ми
инимум, като
к
условвие преди
и извършв
ване на м
масови уво
олнения.
Тази кллауза се съдържа
с
в БКТД и в 69% от КТД
К
на пр
редприятиия в сектор
ра, което
показва добро поознаване на
н нормати
ивната уреедба.
Фиг. 30
Срок за уве
едомяване ппреди извър
ршване на масови
м
уволлнения
Браншов КТД

75

дни

КТД на
предприятия

3%

60

3%
%
100%

45

94%
0%
%

20%

40%
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 К
Критерии за извърш
шване на п
подбор от страна на работодаттеля
К
Както веч
че беше по
осочено, п
при извър
ршване наа съкращенния на пеерсонала,
съгласн
но чл.329 КТ – има два основвни критер
рия, свърззани с праавото на по
одбор от
страна на рабоотодателя. Това саа критери
иите „квал
лификацияя“ и „оц
ценка на
нението“.
изпълн
К
Както е показано
п
на Фиг. 331, в БКТ
ТД освен задължиттелните кр
ритерии,
присъсстват ощее критериите
„придобито
о право на пенссия“ и „семейно
„
положеение“.
С КТД на пр
редприятияята са договаряяни следдните кр
ритерии:
„квали
ификация“ – 77%, „придобито право на пен
нсия“ – 665%, „оц
ценка на
изпълн
нението“- 52%, „обр
разование““ - 23%, „стаж“
„
- 45
5%, „семеййно полож
жение“ –
48%, „„здравослоовно състо
ояние“ – 66%, защитта от уволн
нение на ххора, на които
к
им
предсттои пенсиоониране – 6%.
О
От даннитте става ясно,
я
че в над поло
овината от КТД наа предпри
иятията е
посочеен същиятт списък от критеерии за подбор,
п
каакто в БК
КТД, как
кто и са
включеени някои
и допълни
ителни кри
итерии каато стаж, образованние, здраввословно
състояние, защита от увол
лнение на ххора, на които
к
им предстои
п
ппенсиониране.
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Фиг. 31
Критери
ии за извърш
шване на по
одбор от стр
рана на рабботодателя
Браншов КТД
Защита от уволнениее на хора, на които им предстои…
Здравословно състояние

КТД на пр
редприятия

6%
6%

Образование

22%

Трудов стаж

44%

Семейно положение

100%

47%

Оценка на
а изпълнението

100%

50%

Придобито право
п
на пенсия

100%

63%

100%

Квалификация

75%
0%

50%
5

100%
1

 К
Квалификкация и преквалификкация на персонала
п
В БКТД са конкреетизирани
и задължеенията и правата ппо чл.228аа КТ на
работоодателя заа поддърж
жане и поовишаванее професионалната квалифик
кация на
работн
ниците и служител
лите, катто се поссочва, че работоддателят оссигурява
необхоодимите организаци
ионни, теххнически и финансо
ови условвия. Дава се право
на работодателяя да изпрааща работн
ник или служител
с
на
н обученние за повишаване
реквалифи
икация за 3 месечен
н срок безз негово съгласие.
с
на кваллификацияята или пр
За по--голям сррок е необходимоо неговото
о съгласи
ие. Посоччено е съ
ъщо, че
синдиккатите моогат да ин
нициират курсове и обучен
ния, свърззани с тр
рудовото
законоодателствоо, безопасн
ността на ттруда и др
р.
К
Както е показано
п
на Фиг. 32, с БКТ
ТД са догговорени също усл
ловия за
зачитан
не на труд
довия стаж
ж, когато той не е при
п същияя работодаател.. Догговорени
са услоовия за ноовопостъп
пили работтници или
и служител
ли след 011.07.2007 г., които
са свъ
ързани с равнищетто на кваалификаци
ия, образование, ззнания и умения,
заеман
ната длъжн
ност за всееки отделеен работни
ик.
В около 70% от КТД
К
на прредприяти
ия са пренесени кллаузите наа БКТД,
свързан
ни форми
ите на обуч
чение и уссловията за
з зачитан
не на труддовия стаж
ж, когато
не е прри същия работодате
р
ел.
С КТД наа предпри
иятия в сеектора са договореени допъллнителни условия,
относн
но квалификациятаа и прееквалификкацията на персоонала, в т.ч. осигурряването на
н преквал
лификацияя при проц
цедура по съкращавване на персонал е
предви
идено катоо задължеение на рааботодатееля (22%), бюджет за квалиф
фикация,
прекваалификаци
ия и обучен
ние (6%).
О
От изложеените данн
ни става ввидно, че в БКТД и в преоблаадаващия дял
д от от
КТД н
на предпрриятия саа предвиддени усло
овия за поддържан
п
не и повишаване
профессионалнатта квалификация н
на работни
иците и служители
с
ите за еф
фективно
изпълн
нение на теехните зад
дължения по трудоввото право
оотношениие.
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Фиг. 32
Квалификац
К
ция и преквалификация на персоннала
Брааншов КТД
КТД
Д на предприяти
ия

Бюджетт за квалификаация, преквали
ификация и обуучение

6%
10
00%

Форми на обучени
ие и професионална квалифиикация

72%

Прекквалификация при процедура по съкращавване на
персонал

22%

Процедур
ра за приемане на нови рабоотници

34%
100%
1

Условвия за зачитанее на трудовия стаж когато нее е при
същия работодател

669%
0%

50%

100%

4) Рабботно врем
ме, почив
вки и отпу
уски
 Г
Гъвкава оррганизаци
ия на работтното врем
ме
С посочен
ните форм
ми на оррганизацияя на рабо
отното врреме в бранша се
осигуррява по-ви
исока степ
пен на гъввкавост по
п произво
одствени причини, като се
съблюддават изисскванията на нормаативната уредба
у
за предварит
п
телни конссултации
с преддставители
ите на синдикалнитте органи
изации – чл.136-13 8 КТ. В БКТД е
посочеен 10-дневвен срок за
з провежддане на ко
онсултаци
ии за въвееждане на работно
време в предпри
иятията, иззвън норм
малната пр
родължитеелност. Гъъвкавите форми
ф
на
изация на работното
р
о време в ббранша и предприятията от ббранша иззключват
органи
работаата от разсстояние. Както
К
е п
показано на
н Фиг. 33
3, с КТД на предпр
риятия е
договоорено въвееждане на:: непълно работно време
в
(75%
%); удължеено работн
но време
(59%); намаленоо работно
о време (447%), сум
мирано отч
читане наа работнотто време
рмиране и консул
лтации с
(29%), и работта от раззстояние (3%), след инфор
работн
ниците и служител
лите. От посочени
ите данни
и става ввидно, чее в над
полови
ината КТД
Д на предп
приятия оот сектора са договааряни неппълно, удъ
ължено и
намалеено работн
но време.
Фиг. 33
Бранншов КТД

Гъвкав
ва организаация на рабо
отното врем
ме

КТД на предприятия
я

Продължител
лност на работтното време

78%

Непълно раб
ботно време

775%

У
Удължено раб
ботно време

100%
1

47%

С
Сумирано отчи
итане на работтното време

100%
1

29%

Работа от разстояние

100%
1
100%
1

59%

Намалено раб
ботно време

100%
1

3%
0%
%

20%

40%

60%

800%
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 Р
Размер наа основнияя платен гоодишен оттпуск
С
Съгласно чл.155 КТ
Т, размеръът на основния платтен годишеен отпуск е не помалко от 20 рабоотни дни за
з всички ккатегории
и работниц
ци и служиители.
К
Както е показано
п
на Фиг. 334, миним
малният размер
р
е 222 работн
ни дни в
БКТД, като този
и размер е с 10% по--висок от нормативн
н
но установвения минимум.
В 77% от КТД на предприят
п
тия са посттигнати до
оговореноости на равнището
на БКТ
ТД, само в един КТ
ТД липсваа посочен размер наа основния
ия платен годишен
отпускк. В 22% от
о КТД е договорен
д
но увеличеение но пл
латения гоодишен оттпуск с 1
или 2 ддни, в сраввнение с договорени
д
ия в БКТД
Д. Допълни
ителният аанализ показва, че
е договворен по-ввисок разм
мер на отп
пуска, в заввисимост от стажа в предприяятието, в
16% отт случаитее.
В БКТД и преоблад
даващия ддял КТД на
н предпри
иятия (97%
%) е пости
игнат поблагоп
приятен раазмер на основния
о
платен го
одишен оттпуск, спррямо норм
мативния
миним
мум от 20 дни.
д
Фиг. 34
Размер на основния пллатен годиш
шен отпуск
Браншов КТД

24

дни

КТД на
предприяятия

16%

23

6%
1000%

22

%
78%
0%
%

20%

40%

60%

80%
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 Д
Допълниттелен платен годишеен отпуск за условияя на труд
С
Съгласно чл.156 КТ
Т, работн
никът или служител
лят има пправо на ДПГО
Д
за
работаа при спец
цифични условия
у
и рискове за
з живота и здраветто, които не
н могат
да бъддат отстраанени, огр
раничени или намалени, неезависимо от предп
приетите
мерки - не по-маалко от 5 работни
р
ддни, както и за работа при неннормиран работен
не по-малкко от 5 работни дни.
ден - н
К
Както е показано
п
ответствиее с чл.1566 КТ, в БКТД
Б
са
на Фиг. 227, в съо
опредеелени разм
мери на оттпуска отт 6 работн
ни дни, зав
вишение оот 20% наад норм.
миним
мум. Същоото важи за
з 81% отт КТД на предприяттията за оотпуска по
о чл.156,
ал.1, присъства в 66% от тях, а по--благоприятен разм
мер има усстановен в 19% от
ите.
случаи
Д
Договорен
ният разм
мер по ччл.156, ал
л.2, е в сила
с
за 994% от КТД на
предпрриятията В изключ
чително маалък дял от КТД (3%),
(
е ппосочен раазмер на
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отпускка за ненормиран рааботен ден
н на равн
нището на нормативвния мини
имум, но
по- ни
исък от дооговорени
ия в БКТД
Д. В този
и случай би
б следваало да се прилага
опредееленият с БКТД размер.
р
В БКТД и преобладаващият дял от КТД на
предпрриятия (н
над
80%), е п
постигнат по-благо
оприятен размер, спрямо
норматтивния ми
инимум от 5 дни.
Фиг. 35
Допъ
ълнителен пплатен годи
ишен отпуск
к за условияя на труд
100%
100%

91%

81%

100%
КТД на предприятия
Браншов КТД

19%

50%

66%

3%

0%
6

8

5

Работа при сп
пецифични
уссловия и риско
ове за живота
и здравето по чл
л.156, ал.1 КТ

6

8

Ненормиран работен ден по чл.156, аал.2
КТ

 Д
Други вид
дове платеени отпускки
В БКТД и КТД на предприяттията присъстват до
оговореноост, относн
но други
видовее платени отпуски:
о
-

за изпълнен
ние на граждански ззадължени
ия по чл.157, ал.1, тт.1-3 КТ – 78% от
ТД;
КТ
за две и повече живи деца по члл.168, ал.1
1 КТ – 88%
% от КТД;
ше образование по чл.169 и члл.170 КТ – 50% от
за обучениее - средно или висш
ТД;
КТ
за намаленаа работоспособност по чл.319 КТ -16% от
о КТД наа предприяятия.

К
Както в браншови
б
ия, така и в догово
орите по предприяятия, прео
обладава
опредеелен размеер на посо
очените дрруги видове платени отпускии на равни
ището на
норматтивния ми
инимум.
Фиг. 36
Други
Д
видовве платени отпуски
за намалена работоспособ
бност по чл. 3119 КТ
за обучение ‐ среедно или висш
ше образованиие по
чл
л.169 и чл. 170
0 КТ

Бранншов КТД
КТД на предприятия

16%
100%

50%
100%

за две и повече ж
живи деца по чл. 168, ал. 1 оот КТ

88%
100%

за изпълнение наа граждански задължения
з
поо чл.
15
57, ал. 1, т. 1‐3 КТ

78%
0% 10% 20% 30% 40%
% 50% 60% 770% 80% 90%100%
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 О
Отпуск заа синдикал
лни дейци
С
Съгласно чл.159 КТ
Т, за осъщ
ществяван
не на синд
дикална деейност неещатните
членовве на центтрални, оттраслови и територ
риални рък
ководстваа на синди
икалните
органи
изации, каакто и нещ
щатните п
председатели на си
индикалниите ръково
одства в
предпрриятията имат
и
право
о на платеен отпуск в размери
и, установеени в колеективния
трудовв договор, но не по-м
малко от 225 часа за една кален
ндарна годдина.
К
Както е пооказано на Фиг. 37,, по чл.159 КТ в БК
КТД са оппределени размери
на отп
пуска от 52 часа, заавишение от 100% над норм
мативния м
минимум. Същото
важи зза 66% отт КТД наа предпри
иятията, като
к
присъ
ъства в 4 1% от тяях, а поблагоп
приятен раазмер има установен
н в 21% отт случаите.
В малък дял
д от КТД
Д (9%) е поосочен размер на оттпуска за ссиндикалн
ни дейци
по-ниссък от тоззи в БКТД
Д. В 3% оот КТД до
оговорени
ият размерр е под ни
ивото на
норматтивния ми
инимум. В БКТД и преобладааващият дял
д от КТД
Д на пред
дприятия
(88%) е постигнаат по-благгоприятен размер, сп
прямо мин
нимума отт 25 часа.
Фиг. 37
Отпуск заа синдикални дейци
Браншов КТД
100

6%

80

6%

64
часса

КТД на
иятия
предпри

3%
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6%
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1000%

66%

40

9%

20

3%
0%
%

20%

40%

60%

80%

100%

5) Обеезщетения
я
 О
Обезщетение при пр
рекратяваане на труд
довото праавоотношеение на осснование
ччл.222, ал.1 КТ
В законаа е пред
двидено, че при уволнени
ие, порадди закривване на
предпрриятието или
и на чааст от негго, съкращ
щаване в щата,
щ
нам
маляване обема
о
на
работаа, спиране на работаата за повеече от 15 работни дни,
д
при оотказ на рааботника
или сллужителя да
д последва предпрриятието или
и неговото поделление, в ко
оето той
работи
и, когато то
т се прем
мества в дрруго насел
лено мястто или месстност, ил
ли когато
заеман
ната от рааботника или
и служи
ителя длъж
жност тряябва да бъъде освободена за
възстан
новяване на
н незакон
нно уволн
нен работн
ник или сл
лужител, ззаемал преди това
същатаа длъжносст, работн
никът или
и служитеелят има право наа обезщеттение от
работоодателя. Обезщетени
ието е в раазмер на брутното
б
му
м трудовво възнагр
раждение
за врем
мето, презз което е останал
о
беез работа, но за не повече
п
от 1 месец. С акт на
Минисстерския съвет,
с
с ко
олективен трудов до
оговор или
и с трудоввия догово
ор, може
да се п
предвиждаа обезщетеение за поо-дълъг ср
рок. Ако в този сроок работни
икът или
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служиттелят е поостъпил на
н работа с по-нискко трудово
о възнагрраждение, той има
право н
на разликаата за същ
щия срок.
К
Както е пооказано наа Фиг. 38,, в съотвеетствие с чл.222, алл.1 КТ, в БКТД
Б
са
опредеелени размери на обезщетеението наа нивото на законново опрееделения
миним
мум. По-бллагоприятеен размер има при наличие
н
на
н над 5 гоодини труд
дов стаж
в същоото предп
приятие. По-благопр
П
риятни саа договорееностите в 22% от КТД на
предпрриятията.
Фиг. 38
Обезще
етение при прекратява
п
не на трудо
овото право
оотношениее на
л. 1 КТ
основаниее чл. 222, ал
2

6%

брой
й месечни 1.75
работтни заплати

3%
3

1.5

Бранш
шов КТД
КТД наа предприяти
ия

13%
100%

1

788%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
%

 О
Обезщетение при пр
рекратяваане на труд
довото праавоотношеение по болест
б
на
ооснованиее чл.222, ал.2
а КТ
В закона е предвидено, че прри прекраттяване на трудовотоо правоотн
ношение
поради
и болест (ч
чл.325, ал..1, т.9 и члл.327, ал.1
1, т.1 КТ) работникъ
р
ът или слу
ужителят
има прраво на обезщетени
о
ие от рабботодателяя в размер на бруттното му трудово
възнагрраждение за срок от
о 2 месец
ца, ако им
ма най-мал
лко 5 годиини трудовв стаж и
през п
последнитее 5 годин
ни трудовв стаж не е получи
ил обезщеетение на същото
основаание. Кактто е показзано на Ф
Фиг. 39, съ
ъгласно чл.222,
ч
ал..1 КТ, в БКТД
Б
са
опредеелени разм
мери на об
безщетени
ието на ни
ивото на нормативн
н
ния миним
мум. Поблагоп
приятни саа договорееностите в 6% от КТ
ТД на пред
дприятиятаа.
Фиг. 39
Обезщеетение при прекратяваане на трудо
овото право
оотношениее по болест
на осноование чл. 222,
2 ал.2 КТ
Бранш
шов КТД
КТД наа предприяти
ия
брой месечни
работтни заплати

4

6%
100%

2

94%
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 О
Обезщетение при прекратяв
п
ане на тр
рудовото правоотно
п
ошение, сл
лед като
рработникъ
ът или слу
ужителят е придобил право на пенсияя за осигу
урителен
сстаж и въззраст на осснование ччл.222, ал.3 КТ
В закона е предвидеено, че прри прекраттяване на трудовото
т
о правоотн
ношение,
след ккато рабоотникът или служ
жителят е придоб
бил правоо на пенсия за
осигуррителен сттаж и възр
раст, незаввисимо отт основани
ието за пррекратяван
нето, той
има прраво на обезщетени
о
ие от рабботодателяя в размер на бруттното му трудово
възнагрраждение за срок от
о 2 месец
ца и обезщ
щетение в размер наа БТВ за 6 месеца
при труудов при същия
с
раб
ботодател,, съответно
о до 10 год
дини и надд този сро
ок.
К
Както е показано на Фиг. 40, съгл
ласно чл.2
222, ал.3 КТ, в БКТД
Б
са
опредеелени разм
мери на обезщетен
о
нието на нивото
н
на нормативвния минимум. В
изключчително малък
м
дял от
о КТД (3 %) е посочен размер на отпусска за нен
нормиран
работеен ден на равнището
р
о на нормаативния ми
инимум, но
н по-нискко от БКТД
Д.
Фиг. 40
Обеззщетение пр
ри прекратяяване на труудовото пра
авоотношенние след като
рабо
отникът или
и служителяят е придоби
ил право на
а пенсия за оосигурителе
ен
сттаж и възрааст на основ
вание чл. 22
22, ал. 3 КТ
100%

100%

10
00%
63%

КТД на преедприятия
Браншов ККТД

66%

5
50%
7% 8%

3%

8%
% 9%

22%
3%

3%

3%

6%

3%

7.2

8
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0%
1

2

2.2

2.4

2.7

дини в същотто
стаж до 10 год
предпр
риятие

3

2

6

6.6

7

0 години в съъщото
стаж над 10
пре
едприятие

Обезщетение при прекратяяване наа трудово
ото правооотношени
ие
 О
и
инициативва на рабо
отодателя п
по чл.331 КТ

по

С
Съгласно чл.331 КТ
Т, работоддателят мо
оже да преедложи поо своя ини
ициатива
на рабботника или
и
служ
жителя пррекратяван
не на тру
удовия муу договор
р срещу
обезщеетение. Акко работн
никът или
и служитеелят прием
ме предлоожението по ал.1,
работоодателят му
м дължи обезщетен
о
ние в разм
мер на не по-малко от четири
икратния
размерр на послеедното пол
лучено меесечно бру
утно труд
дово възнааграждени
ие, освен
ако стрраните са уговорили
у
и по-голям
м размер на обезщеттението.
К
Както е пооказано наа Фиг. 41,, по чл.331 КТ, в БК
КТД са оппределени размери
на обеезщетението за 5 месечни
м
рработни зааплати, ко
оето е поо-висок раазмер от
норматтивния ми
инимум с 25%.
2
13% от КТ
ТД на преедприятия са догово
орилите наа равнищеето на БКТД, 19%
по-висок размер.
448% от КТ
ТД на пред
дприятия са договор
рилите на равнищетто на норм
мативния
миним
мум и съоттветно по--нисък раззмер от БК
КТД.
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Фиг. 41
Обезщеетение при прекратяваане на трудо
овото право
оотношениее по
иатива на рааботодателя
я по чл. 331 КТ
иници
Бранш
шов КТД
КТД наа предприяти
ия

6

199%

брой месечни
работтни заплати

100%
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4
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6) Здр
раве и безо
опасност при работ
та
 Б
Безплатнаа предпазн
на храна
С
Съгласно чл.3 от Наредбатта за оп
пределяне на условвията и реда за
осигурряване на безплатна
б
храна и/и
или добавкки, по врем
ме на нощ
щни смени или при
полагаане на нощен
н
тру
уд, на рработници
ите и сл
лужителитте се оси
игуряват
тонизи
иращи или
и ободряваащи напиттки. В чл.5, ал.1 от Наредбатта, се опрееделя, че
стойноостта на беезплатнатаа храна и/и
или добавки към нея не можее да бъде по-малко
п
от два лева на деен за работтник или сслужител.
В БКТД са договорени суми за предпазна храна в размер на 2.75 лвв. на ден,
което надвишавва норматтивния ми
инимум от 2.00 лв
в. с 38%. По-благо
оприятен
размерр има устан
новен в 15
5% от случчаите.
В 3% от КТД
К
договорената надбавка за храна е по-нискка от норм
мативния
миним
мум от 2 лвв. на ден, а в 9% е поо-ниска отт определееното с БК
КТД.
Фиг. 42
Безпллатна предпазна храна
а

левва на ден

6

3%
%

4

3%
%

3

Бранш
шов КТД
КТД наа предприятия
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 Т
Тонизиращ
щи напитк
ки
С
Съгласно чл.3 от Наредбатта за оп
пределяне на условвията и реда за
осигурряване на безплатна
б
храна и/и
или добавкки по врем
ме на нощ
щни смени или при
полагаане на нощ
щен труд на
н работни
иците и слу
ужителитее се осигур
уряват тонизиращи
или ободряващи
и напитки. В чл.5, алл.2 се опрееделя, че стойността
с
а на тонизиращите
и е 1 лв. на смяна. В БКТ
ТД са догговорени суми за
и ободдряващитее напитки
тонизи
иращи нап
питки в раазмер на 11.50 лв. наа ден, което надвиш
шава норм
мативния
миним
мум от 1.000 лв. с 50%. Същитте важат за 94% от КТД на прредприяти
ията. Поблагоп
приятен раазмер има установен
н в 6% от случаите.
с
Фиг. 43
Тони
изиращи напитки
Бранш
шов КТД
КТД наа предприяти
ия
2

6%

леева на ден
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 ЗЗастраховвки „Трудо
ова злополлука“ или „Живот“
С
Съгласно чл.2, ал.1 от Н
Наредбата за задъл
лжително застрахо
оване на
работн
ниците и служителите за ри
иска от тр
рудова зл
лополука, на задъл
лжително
застрахховане поодлежат работницитте и служ
жителите, които изввършват работа
р
в
основн
ната и спомагател
лната дей
йност на предпри
иятия, приинадлежащ
щи към
иконом
мическа дейност с трудов трравматизъм
м, равен или
и по-виссок от средния за
странатта.
Т
Това изисскване на нормативвната уред
дба при оп
пределении норми наа трудов
травмаатизъм е вкключено в БКТД и в 84% от КТД
К
на пр
редприятияя.
Фиг. 44
Засттраховки „ТТрудова злополука“ или „Живот“

100%

Браншов КТД
КТД на пр
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%

0%

20%

40%
4

660%

80
0%

100
0%

16 18 София, ж.к
к. „Овча купелл”, ул. „Борян
на” №59, бл.21
15А, ет.1, ап.11
pa@nipa.bg; Web: www.nipa.bgg
телл.: 02/425 3750; факс: 02/425 37760; Е-mail: nip

с. 54/73

7) Соц
циално – битово
б
ик
културно
о обслужване
 Б
Бюджет заа фонд СБ
БКО
Н
Няма ноормативно установвен мини
имален размер
р
нна фонд СБКО.
Финан
нсирането на СБКО често
ч
се ддоговаря отт странитее като коннкретен пр
роцент от
КТД е до
оговорен размер отт 8%, ко
оето Пофонда за работтни заплаати. В БК
приятен раазмер има установен
н в 78% отт случаите.
благоп
Фиг. 45
Бюджеет за фонд СБКО
С
Бранш
шов КТД

40

3%
%

19

3%
%

15

КТД нна предприятия

16%

% от ф
фонд Работн
на
12
заплата

3%
3

10

53%
100%

8

222%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 Д
Договорен
но финанссиране на С
СБКО на основание
о
е чл.292 КТ
Т
В чл.292 КТ е пред
двидено, чче фонд СБКО
С
се финансирра със средства от
работоодателя и от
о други източници
и
и. В настоящия анал
лиз е изслледвано нааличието
на таккава договореност, която заадължава работодаателя да осигури парични
средствва за
р
различни
видове социални разходи в рамкиите на годината.
г
Норматтивната уредба
у
предвижда
п
а, че раб
ботодателяят съобраазява соц
циалните
разходди с финан
нсово-икон
номически
ите възмож
жности в предприяти
п
тието.
В БКТД са
с предвид
дени соци
иални разх
ходи, като осигурявване на транспорт,
еднокрратни пом
мощи и др
руги социаално-бито
ови и култтурни поттребности. Такива
договоорености присъстват
п
т и в 88% оот КТД наа предприяятията.
В КТД на
н предприятия при
исъстват договорен
ности за осигуряваането на
работн
ниците и сллужителитте на рабоотно или униформен
у
но облеклоо:
-

поо чл.296 КТ
Т – в 25% от КТД;
оссигуряванее на жилищ
ща и общеежития по чл.297 КТ
Т – в 6% отт КТД;
с
та по чл. 299
2 КТ– в 19% от КТ
ТД;
социални раазходи за семействат
п
рани служ
жители по чл.300
ч
КТ
Т – в 3% отт КТД.
социални раазходи за пенсионир

В
Всички посочени
п
договорен
ности са по-благо
оприятни от нормаативните
миним
мални труд
дови станд
дарти.
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Фиг. 46
Догов
ворено фин
нансиране на
н СБКО на основание
о
ччл. 292 от КТ
Т
Бранншов КТД

Со
оциални разхо
оди за пенсионирани работтници и
служ
жители по чл. 300 от КТ

3%
3

КТД нна предприятия

Соци
иални разходи
и за семейства
ата на работни
иците и
служи
ителите по чл.2
299 от КТ

19%

Жилища и общежития по чл. 2997 от КТ

6%

Р
Работно и униф
формено обле
екло по чл. 2966 от КТ

25
5%
100%
88%

Трансспорт, еднокраатни помощи и други по чл.. 294 от
КТ

0%

20%

40%
4

60%

80%

100%

 Д
Допълниттелно осиггуряване
С
Съгласно Кодекса за социаллно осигу
уряване, работницитте и служ
жителите
могат да избираат пенсион
нни осигуурителни фондове
ф
за
з допълниително пеенсионно
т – задъ
ължителноо в опред
делен разм
мер и добброволно над
н този
осигурряване, в т.ч.
размерр. С КТД социални
ите партн
ньори в предприяти
п
ията догооварят съд
действие
и/или финансиране от работодателля за осигу
уряване на
н допълниително пеенсионно
и/или зздравно оссигуряванее.
В малък дял от КТД на предприяятия има договореено допъл
лнително
пенсиоонно (13%
%) и здравн
но (6%) оси
игуряванее.
П
По отнош
шение на съдействи
с
ието и/или
и финанси
ирането отт работод
дателя за
осигурряване на допълните
д
елно пенси
ионно и зд
дравно осигуряванее, се договварят поблагоп
приятни кллаузи, тъй като нямаа нормативвно устано
овено задъължение.
Фиг. 47
Допълнително оосигуряване
КТД на преедприятия

6%

зздравно

13%

пен
нсионно

0%

5%

10%

15%

8) Соц
циален ди
иалог и вззаимоотно
ошения между страаните
 С
Социалноо сътрудни
ичество
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Р
Разпоредб
бата на чл.46 КТ прредвижда държавнит
д
те органи и работод
дателите
да създават условия и да съддействат на синдикалните организаации за
н тяхнатаа дейност.. Те им пр
редоставятт безвъзм
мездно за ползване
п
осъщесствяване на
движим
ми и недввижими имоти, сграади, помеещения и други маттериални условия,
необхоодими за изпълнени
и
е на техни
ите функци
ии.
О
Отношени
ията межд
ду работоддателя и синдикалн
ните оргаанизации често се
уреждаат посредсством вклю
ючване наа обособен
ни раздели
и в КТД. Законът (чл.2 КТ)
позволлява и насърчава участниц
ците в социалния диалог да осъщ
ществяват
консуллтации и съ
ътрудничеество.
В БКТД е предвидеено осигурряването на
н помещеения, оборрудване и средства
за синддикатите в предпри
иятието. Такива до
оговорености присъъстват и в 81% от
КТД наа предпри
иятията.
С КТД на предприяятия е догооворено сформиран
нето на поостоянно действащ
д
орган за социаално сътр
рудничествво в 19%
% от случ
чаите, как
акто и об
бхват на
16%). Теззи клаузи се отнассят до коонкретния КТД и
дейносстите на органа (1
страни
ите по негго и са по
о-благопри
иятни, тъй
й като ням
ма нормаативно усттановено
задълж
жение.
В БКТД е посочено, че синди
икатите уч
частват в обсъждане
о
ето и подготовката
на вси
ички вътррешни но
ормативни
и актове, които сее отнасят до труд
довите и
осигуррителните отношени
ия, но ням
мат възмож
жност да се намесвват в дейн
ността на
работоодателите при осъщ
ществяван е на стоп
панската програма,
п
освен ак
ко не са
нарушеени трудови или оси
игурителн
ни права на работниците.
М
Може да се обобщ
щи, че посстигнатите договор
рености в БКТД и КТД на
предпрриятията са
с по-блаагоприятни
и от норм
мативнитее минималлни станд
дарти по
отношеение на оссъществявваното соц
циално съттрудничесттво.
Фиг. 48
Социалн
но сътрудни
ичество

делен обхватт на дейности
ите на органаа за
Опред
социално сътрудниче
ество

16%

Браншоов КТД
КТД на предприятия

Сформиран орган зза социално сътрудничест
с
тво

19%
100%

Помещения/оборудва
ане/средстваа за
дприятието
синдикатите в пред

81%
0%

20%
2

40%

60%

80%

100
0%

 С
Сключван
не на КТД
В чл.52 КТ
К е залож
жено изисккване за водене
в
на преговории за сключ
чване на
КТД. По този начин се
с насърччават раб
ботодатели
ите и пр едставитеелите на
работн
ниците и служиттелите д а сключ
чват КТД
Д и спооразумени
ия чрез
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непосрредствени преговори
и за регуллиране на трудовитее отношенния и уреж
ждане на
възниккналите сп
порове.
В БКТД е предвиден срок от 15 дни за започванее на прегоовори по покана
п
на
една оот страни
ите, като тази догговореностт е пренесена в 81% от КТД на
предпрриятията.
В БКТД е предвидеено също, че страни
ите по него
о дават тъълкувания относно
текста на договоора в писм
мен вид, заапознават членоветее си с негоовото съдържание
леждат реезултата от дейсттвието муу 6 месееца след
в 14-ддневен сррок, разгл
подписсването, каато контро
олът по сп
пазването на КТД сее осъществвява от стр
раните.
В КТД наа предприятията съъщо е вклю
ючен конттрол от сттраните по него в
66% отт случите.
М
Може да се обобщ
щи, че в БКТД и в преоб
бладаващиия брой КТД на
предпрриятия при
исъстват клаузи,
к
въвв връзка със
с сключв
ването на КТД, коитто са поблагоп
приятни отт нормативвно реглам
ментирани
ите.
Фиг. 49
Браншов КТД

Скл ючване на КТД

КТД на предпри
иятия

100%

Периодични
про
оверки/контро
ол на
изп
пълнението на КТД

66%
100%

Про
оцедура за вод
дене
на преговори п
по
склю
ючване на КТД
Д или
аанекси към тяхх

81%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

 У
Урежданее на колекттивни труддови спор
рове
С
Съгласно чл.3, ал.1 ЗУКТС, кколективн
ните трудо
ови споровве се уреж
ждат чрез
непосрредствени преговор
ри междуу работниците и работодате
р
елите или
и между
технитте представвители по свободноо определеена от тях процедураа.
В БКТД и в КТД на
н предпри
иятия (75%
%) има до
оговореноссти по отн
ношение
спазван
нето на прроцедура за
з уреждан
не на КТС
С.
В БКТД е посочеен 7-дневвен срок за провееждане наа непосреедствени
преговвори от сттраните по
о БКТД заа решаванее на спораа, преди даа се присттъпи към
процеддура по ЗУ
УКТС. В КТД на п
предприяти
ия е догов
варян същ
щият или по-дълъг
п
срок заа непосредствени преговори
п
(14 - 20 дни)
д
в 69%
% от случчаите. Товва са поблагоп
приятни кллаузи, тъй като нямаа нормати
ивно устан
новен срокк.
К
Както е показано на фиг .50, в БК
КТД се съдържа договорееност за
осигурряването на
н минимаални дейн
ности в сл
лучай на стачка, кооето представлява
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изисквване на нормативна
н
ата уредбба, в посо
очените от
о закона случаи
ЗУКТС
С).

(чл. 14

К
Конкретни
и мерки са
с предвиддени, кактто в БКТД
Д, така и в 50% от КТД на
предпрриятията.
С КТД наа предпри
иятия (38%
%) е дого
оворено търсенето на съдействие за
уреждаане на сп
пора от висшестоящ
в
щата оргаанизация на социаалните пар
ртньори,
което не е задъллжително, но допусттимо условие, съглаасно чл.4 ЗЗУКТС.
С
Само в маалък дял от
о КТД на предприяятията в сеектора е вкключена клауза
к
за
посреддничество или арбиттраж от НИ
ИПА за ур
реждане наа спора.
М
Може да се обобщ
щи, че в БКТД и в преоб
бладаващиия брой КТД на
предпрриятия, пррисъстват клаузи, въъв връзкаа с уреждаането на К
КТС, коитто са поблагоп
приятни отт тези в но
ормативнатта уредба..
Фиг. 50
Уреждан
не на колекттивни трудо
ови споровее
Браншоов КТД

Клаузаа за посредничество/арбитраж към
Н
НИПА

3%

КТД на предприятия

Съдействие на висшестояща ор
рганизация

38%
3
100%

М
Минимално н
необходими дейности
д
в
случчай на стачка
а

50%
100%

Срок заа уреждане на
н КТС чрез
непоссредствени преговори

69%
100%

Пр
роцедура отн
носно урежд
дане на КТС

75%
00%

20%
%

40%

60%

80%

100%
1

И
Изводи:
1. Анализъ
ът показва, че почти в сички дого
оворени кл
лаузи в БК
КТД, които
о са и поблагоп
приятни поо своя хара
актер от ттези в норм
мативната
а уредба, саа пренесен
ни в КТД
на преедприятиятта от бран
нша, коетоо личи от обобщенитте данни в представеената подолу тааблица.
№ по
ред

Клаузи,, присъстващи в БКТ
ТД, по-бла
агоприятни от
нор
рмативнатта уредба

Дял на КТД
К
на
предприя
ятия, в
които се срещат
с

1

Брой синдиккати, страна по
п КДТ/Анеккс

10
00%

2

Договорено финансиране на СБКО наа основание чл.
ч 292 КТ

10
00%

3

Договорен основен
о
платеен годишен оотпуск по чл..155 КТ

97%
9

4

Договорена процедура заа присъединяяване

91%
9

5

Договорен % от фонд Рааботна заплатта като бюдж
жет за фонд СБ
БКО

91%
9

6

Бюджет за СБКО
С

91%
9
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№ по
ред

Клаузи, присъстващи в БКТД, по-благоприятни от
нормативната уредба

Дял на КТД на
предприятия, в
които се срещат

7

Договорена МРЗ

88%

8

Договорен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ

88%

9

Договорен ДПГО за две и повече живи деца по чл.168, ал.1 КТ

88%

10

Договорености по чл.294 КТ

88%

11

Договорени застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“

84%

12

Договорена такса за присъединяване

81%

13

81%

22

Договорени процедури за съкращения на персонала
Договорени критерии за извършване на подбор от страна на
работодателя
ДПГО за работа при специфични условия и рискове за живота и
здравето по чл.156, ал.1 КТ
Договорености за предоставяне на помещения/ оборудване/,
средства за синдикатите в предприятието
Договорена процедура за водене на преговори по сключване на КТД
или анекси към тях
ДТВ за извънреден труд
Договорени обезщетения при прекратяване на трудовия договор по
инициатива на работодателя по чл.331 КТ
Договорени форми на организация на работното време, извън
нормалната продължителност
Договорен ДПГО за изпълнение на граждански задължения по
чл.157, ал.1, т.1-3 КТ
ДТВ за време на разположение на работодателя

23

ДТВ за нощен труд

75%

24

Договорен ДПГО за ненормиран работен ден по чл.156, ал.2 КТ

75%

25

Договорена процедура относно уреждане на КТС

75%

26

ДТВ за трудов стаж и професионален опит

74%

27

Договорени форми на обучение и професионална квалификация

72%

28

Зачитане на трудовия стаж, когато не е при същия работодател

70%

29

Тонизиращи напитки

69%

30

69%

32

Срок за уреждане на КТС чрез непосредствени преговори
Договореност относно периодични проверки/контрол на
изпълнението на КТД
Процедура за повишаването на МРЗ

59%

33

Закрила при уволнения по чл.333, ал.4 КТ

53%

34

Безплатна предпазна храна
Становище на синдикатите, във връзка с предстоящи структурни
промени
Автоматично удължаване на действието на КТД

50%

14
15
16
17
18
19
20
21

31

35
36

81%
81%
81%
81%
80%
80%
78%
78%
76%

66%

50%
35%

2. В бранш ВиК са установени по-благоприятни условия за редица
договорености, присъстващи само в КТД на предприятия, както е показано в
таблицата:
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№ по
ред

Клаузи, присъстващи само в КТД на предприятия, по благоприятни от нормативната уредба

Дял на КТД на
предприятия, в
които се срещат

1

Анекси

20%

3

22%

5

Приложени Вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ)
Договореност за осигуряване на преквалификация при процедура по
съкращаване на персонал
Договорен ДПГО за намалена работоспособност по чл. 319 КТ

6

Договорености за работно и униформено облекло по чл. 296 КТ

25%

7

Договорености за жилища и общежития по чл. 297 КТ
Договорености, относно семействата на работниците и служителите
по чл.299 КТ
Договорености, относно пенсионирани работници и служители по чл.
300 КТ
Договореност за допълнително пенсионно осигуряване

4

8
9
10

Договореност за допълнително здравно осигуряване
11

Сформиран орган за социално сътрудничество

12

Клауза за посредничество/арбитраж към от НИПА

22%
16%
6%
19%
3%
13%
6%
19%
3%

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

Дял на КТД на
предприятия, в
които се срещат

1

Бюджет за СБКО

78%

2

ДТВ за резултати от труда

67%

3

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

34%

4

Отпуск за синдикални дейци

21%

5

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на
основание чл.222, ал.1 КТ

19%

Въз основа на цитираните по-горе данни може да се посочи, че страните в
договарянето по предприятия по-трудно са възприели някои клаузи, които в
основата си имат незадължителен характер, тъй като касаят разпределението на
фонд СБКО и удължаването срока на действие на самия БКТД. Това налага
извода, че предприятията в бранша, сключили КТД са възприели в много висока
степен постигнатите по-благоприятни договорености в БКТД. Изключение са 4
клаузи с незадължителен характер:
Има отделни случаи на договорена МРЗ по-висока от нормативния
минимум, но по-ниска от размера, определен с БКТД – в 2 КТД, както и размера
на безплатната предпазна храна – в 3 КТД. Посочените изключения на клаузи с
по-ниски стойности от договорените на равнище бранш са значителна рядкост,
което свидетелства, че социалните партньори на ниво предприятие добре познават
минималните трудови стандарти, договореностите в БКТД и съобразяват тяхното
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съдържание в КТД на предприятията, с което се повишава трудовите стандарти за
работниците и служителите в бранша.
На база на описанието на клаузите в Табличния анализ, може да се
заключи, че в над 65% КТД (21 КТД) на предприятията от бранша присъстват
почти всички постигнати параметри в БКТД, както и че в около 20% от
предприятията договореностите са по-благоприятни от нормативната уредба и
БКТД.
V. Заключение.
Анализът на Браншов колективен трудов договор за търговците по
Търговския закон, в дейностите по КИД за 2008г. Е36 „Събиране, пречистване и
доставяне на води“ и Е37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни
води“, подписан на 27.04.2016 г., в сила от 01 май 2016 г. показва, че чрез
договарянето на браншово ниво на БКТД - 2016 страните са договорили повисоки нива от заложените в националното законодателство минимални трудови
стандарти. Постигнатите договорености свидетелстват за обвързването на
социалните партньори с проблемите на трудовите и социални отношения в
предприятията и на национално равнище, както и на съществуващото доверие и
стабилитет на отношенията между партньорите.
Анализът показва много висока степен на съгласуваност на договорените
клаузи в колективните трудови договори на равнище предприятие с
договореностите на равнище бранш, като са изключение случаите в които
договореностите на равнище предприятие са по-ниски от тези постигнати на повисокото равнище на договаряне.
VI. Източници на информация.
1.
2.
3.
4.
5.

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;
Браншов колективен трудов договор за дейностите по: КИД 2008 г. Е36 - "Събиране, пречистване
и доставяне на води" и Е37 - "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ подписан
на 26 януари 2010 година, вписан в регистъра на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
труда”;
6. Браншов колективен трудов договор за дейностите по: КИД 2008 г. Е36 - "Събиране, пречистване
и доставяне на води" и Е37 - "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ подписан
на 10 януари 2012 година, вписан в регистъра на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
труда”
7. Браншов колективен трудов договор за дейностите по: КИД 2008 г. Е36 - "Събиране, пречистване
и доставяне на води" и Е37 - "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ подписан
на 19 февруари 2014 година, вписан в регистъра на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
труда”
8. Браншов колективен трудов договор за дейностите по: КИД 2008 г. Е36 - "Събиране, пречистване
и доставяне на води" и Е37 - "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ подписан
на 27 април 2016 година, вписан в регистъра на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по
труда”
9. Сравнителен анализ на ВиК сектора за периода 2009-2014 г. - КЕВР;
10. Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България
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11. Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България
за периода 2014-2023 г.
12. Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор - МОСВ
13. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", одобрена от ЕК на 15 юни 2015 г.
14. Интегрирана база данни на НИПА за КТД и КТС;
15. http://www.srvikbg.com/members/
16. http://www.fciw-podkrepa.org/
17. http://www.vodosnabditel.org/
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ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010

БКТД - 2012

БКТД - 2014

БКТД - 2016

Чл. 10. Работодателите и синдикатите, страни
по този БКТД се споразумяха, че
минималното
основно
трудово
възнаграждение за бранша е в размер на 290
лева.

Чл. 10. Работодателите и синдикатите,
страни по този БКТД се споразумяха, че
минималното
основно
трудово
възнаграждение за бранша е в размер на 300
лева
С Допълнително споразумение - (Анекс)
към БКТД, от 24 януари 2013 г. чл. 10 се
изменя
и
придобива
следното
съдържание:
Чл. 10. Работодателите и синдикатите,
страни по този БКТД се споразумяха, че
минималното
основно
трудово
възнаграждение за бранша е в размер на
320(триста и двадесет) лева

Чл. 10.(1). Работодателите и синдикатите,
страни по този БКТД се споразумяха, че
минималното
основно
трудово
възнаграждение за бранша (МОТВб) се
определя на база минималната работна
заплата за страната завишена с коефициент
Кб = 1.03 т.е. към момента 350 лева.
(2)
Минималните
основни
трудови
възнаграждения за отделните категории
персонал (МОТВп) се определят спрямо
минималното
основно
трудово
възнаграждения
за
бранша
(МОТВб),
коригирани с коефициент Кп с оглед
достигане
нивата
на
минималните
осигурителни доходи за 2014 г., а именно:
МОТВп = МОТВб Х К

Чл.10.(1). Работодателите и синдикатите,
страни по този БКТД се споразумяха, че
минималното основно трудово възнаграждение
за бранша (МОТВб) за първата година на
действието на БКТД (01 май 2016 г. - 30 април
2017 г.) се определя на база минималната
работна заплата за страната (МРЗ) завишена с
коефициент Кб = 1.03, а за втората година на
действие на БКТД (01 май 2017 г. - 30 април
2018 г.) минималното основно трудово
възнаграждение за бранша се определя на база
минималната работна заплата за страната
завишена с коефициент Кб = 1.05.
МОТВб = МРЗ X К б
(2). Размерите на Минималните основни
трудови възнаграждения за отделните категории
персонал са размерите на Минималните
осигурителни доходи (МОД) за всяка
календарна година

2012

2014

К =0

К =0

МРЗ Х 1.03

290 лв.

300 лв
Анекс 320 лв

350 лв

432.60 лв

2010

2012

2014

2016 МОД

Показатели
Минималното месечно основно трудово възнаграждение за бранша
Минималното месечно основно трудово възнаграждение за договаряне коригирано с
коефициент (К=) към минималното месечно основно трудово възнаграждение за бранша по
категория персонал, както следва:

2016
2017
МРЗ Х 1.03
МРЗ Х 1.05

2010

1. Ръководители

К = 2.2

К - 2.2

К = 2.01

780 лв.

2. Аналитични специалисти

К = 2.0

К - 2.0

К = 1.83

700 лв.

3. Техници и други приложни специалисти

К= 1.8

К = 1.8

К - 1.65

630 лв.

4. Административен персонал

К = 1,3

К = 1.3

К = 1.19

460 лв.

5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната

К= 1.2

К - 1.2

К= 1.10

430 лв.

6. Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

К = 1.0

К= 1.0

К=1.00

420 лв.

7. Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

К= 1,5

К= 1.5

К = 1.37

530 лв.

8. Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия

К= 1,3

К = 1.3

К = 1.19

460 лв.

9. Професии, неизискващи специална квалификация

К = 1,1

К = 1.1

К = 1.01

420 лв.
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ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010

Чл. 11. Работодателите и синдикалните
секции и организации в предприятията,
членове на един от синдикатите страна по
този БКТД, не могат да договарят по-ниски
основни
трудови
възнаграждения
от
определените в Приложение № 1 на БКТД.
Чл. 12. В КТД на предприятията могат да се
договарят
по-високи
стойности
на
минималното
основно
трудово
възнаграждение,
както
и
по-високи
коефициенти, различни от посочените в
Приложение № 1 на БКТД.
Чл. 14. Договореното индивидуално трудово
възнаграждение
е
гарантирано
при
добросъвестно изпълнение на трудовите
задължения от страна на работника и 100 %
/сто процента/ изпълнение на зададения обем
работа съгласно приетата форма на отчетност
на труда.
Чл. 15. При виновно неизпълнение от
работника или служителя на зададения обем
работа, трудовото му възнаграждение може да
се намалява до минималното основно трудово
възнаграждение
за
бранша
съгласно
Вътрешните правила за работната заплата
(ВПРЗ) в предприятието.

БКТД - 2012

Чл. 11. Без промени

Чл. 12. Без промени

БКТД - 2014
Чл. 10 (3). При увеличение на минималната
работна заплата за страната (МРЗ) с повече от
6% (шест процента), работодателите и
синдикатите, страна по този БКТД, се
задължават да започнат преговори в 7-дневен
срок от датата на въвеждането на новата
минимална работна заплата за страната (МРЗ)
преговори за определяне на минималното
основно трудово възнаграждение за бранша
(МОТВб) съответните за отделните категории
персонал (МрТВп).
(4). Работодателите и синдикатите, страни по
този БКТД, се задължават да приключат
преговори, съгласно предходната алинея, в
20-дневен срок от датата на тяхното
започване.
Чл.11. В КТД на предприятията могат да се
договарят
по-високи
стойности
на
минималното
основно
трудово
възнаграждение,
както
и
по-високи
коефициенти, различни от посочените в
чл.10, ал.2 на този БКТД.
Отпадал от БКТД

БКТД - 2016

Чл. 11. Без промени

Отпаднал от БКТД

Чл. 13. Без промени

Чл.13. Договореното индивидуално трудово
възнаграждение
е
гарантирано
при
добросъвестно изпълнение на трудовите
задължения от страна на работника или
служителя, съгласно приетата форма на
отчетност на труда в предприятието.

Чл. 13. Без промени

Чл. 15. Без промени

Чл.14. При виновно неизпълнение от
работника или служителя на зададения обем
на работа, трудовото му възнаграждение
може да се намалява съгласно Кодекса на
труда.

Чл. 14. Без промени

с. 65/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010

БКТД - 2012

БКТД - 2014

Чл. 16. (1). Трудовото възнаграждение се
изплаща не по-малко от два пъти месечно аванс до 15-то число на текущия месец и
остатъка от трудовото възнаграждение от
предишния месец до края на текущия месец.
(2). При добросъвестно изпълнение на
трудовите задължения на работника или
служителя
ежемесечно
се
гарантира
изплащането на трудово възнаграждение в
размер на минималното основно трудово
възнаграждение за бранша.
(3). Разликата до пълния размер на трудовото
възнаграждение остава изискуема и се
изплаща допълнително заедно с лихва, равна
на основния лихвен процент на БНБ за
съответния период.
(4). При закъснение повече от 2 (два) месеца,
се пристъпва към преговори между страните
по КТД в предприятието, за срока и начина
на
изплащането.
В
тези
случаи
работодателите осигуряват на синдикалните
секции и организации в предприятието,
членове на един от синдикатите страна по
този БКТД, информация за дължимите суми
за всеки работник или служител, както и за
невнесените осигурителни и здравни вноски.
Чл. 28. Работникът или служителят, членове
на един от синдикатите, страна по този
БКТД, уволнен при условията на чл. 328,
ал.1, т.т. 2, 3 и 4 от КТ получава
допълнително обещетение в размер на 50 %
(петдесет процента) от минималното основно
трудово възнаграждение за бранша за лица с
трудов стаж до 10 години и на 100% (сто
процента) от минималното месечно трудово
възнаграждение за бранша за лицата с трудов
стаж над 10 години. Конкретният размер се
договаря с КТД в предприятието.

С Допълнително споразумение - (Анекс)
към БКТД, от 24 януари 2013 г. чл. 16 се
изменя
и
придобива
следното
съдържание:
Чл. 16. (1). Без изменение
(2). При добросъвестно изпълнение на
трудовите задължения на работника или
служителя
ежемесечно
се
гарантира
изплащането на трудово възнаграждение в
размер на 60 на сто от брутното му трудово
възнаграждение, но не по-малко от
минималното
основно
трудово
възнаграждение за бранша.
(3) Без промени
(4) Без промени

Чл. 15. Без промени

Чл. 15. Без промени

Чл. 28. Без промени

Чл.27. Работникът или служителят, член на
един от синдикатите, страна по този БКТД,
уволнен при условията на чл. 328, ал.1, т.т. 2,
3 и 4 от КТ получава в съответствие с чл.222,
ал.1 от КТ, обезщетение както следва:

Чл. 27. Без промени

-

БКТД - 2016

за лица с трудов стаж до 5 (пет)
години - последното брутно трудово
възнаграждение за срок от 1 (един)
месец;

-

за лицата с трудов стаж над 5 (пет)
години - последното брутно трудово
възнаграждение за срок от 1.5 (едни
и половина) месеца.
Конкретният размер се договаря с КТД в
предприятието.

с. 66/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010

Чл. 29. (1). При прекратяване на трудовия
договор на работници и служители, членове
на един от синдикатите, страна по този
БКТД, на основание чл. 331 от КТ,
работодателят дължи обезщетение в размер
на не по-малко от четирикратния размер на
последното получено месечно брутно
трудово възнаграждение.
(2)
Обезщетението
по
предходната
алинея се изчислява въз основа на брутното
трудово възнаграждение на работника или
служителя, получено за последния пълен
отработен месец
(3)
В КТД на предприятията могат да се
договарят и по-високи обезщетения от тези
по ал.1.

БКТД - 2012

Чл. 29. Без промени

БКТД - 2014

Чл.28.(1). При прекратяване на трудовия
договор на работници и служители,
членове на един от синдикатите, страна по
този БКТД, на основание чл.331 от КТ,
работодателят дължи обезщетение в
размер на не по-малко от петкратния
размер на последното получено месечно
брутно трудово възнаграждение.
(2)
Обезщетението по предходната
алинея се изчислява въз основа на
брутното трудово възнаграждение на
работника или служителя, получено за
последния пълен отработен месец.
(3)
.В КТД на предприятията могат
да се договарят и по-високи обезщетения
от тези по ал. 1.

БКТД - 2016
Създаден е нов чл. 28
Чл.28.(1). Работник или служител, член на един
от синдикатите, страна по този БКТД, който при
условията на чл.123 и/или чл.123а от КТ е
преминал на работа при нов работодател, не
може да бъде третиран по-неблагоприятно
спрямо останалите работници и служители на
същия работодател.
(2). На работниците и служители, които през
последните 10 (десет) години са преминали на
работа от един работодател към друг такъв от
бранша, размерът на обезщетението по чл.222,
ал.З от КТ ще се определя като за работили при
един и същ работодател.
Чл. 29. Без промени

с. 67/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
Чл. 39. (1). При намаляване обема на работа,
работодателите може да установяват непълно
работно време в предприятието или отделни
негови звена, при спазване на разпоредбите
на чл. 138а от КТ, само след предварително
съгласуване
с
ръководството
на
синдикалните секции и организации, членове
на един от синдикатите страна по този БКТД,
поискано не по-късно от 10 (десет) работни
дни, преди датата на установяването на
непълното работно време.
(2) При
отправено
искане
съгласно
предходната алинея, работодателите
писмено посочват конкретните причини,
налагащи намаляването на работното
време в предприятието или отделни
негови звена.
(3) Въвеждането на непълно работно време
по чл. 138а, ал. 1 КТ се извършва с
писмена заповед на работодателите за
всеки отделен случай не по-късно от 5
(пет) работни дни преди датата на
преминаването към непълно работно
време. В заповедта изрично се посочват
продължителността
на
непълното
работно време, срокът и работните места,
за които то се въвежда.
(4) Работодателите предоставят образецдекларация
за
получаване
на
компенсации от дирекциите „Бюро по
труда", съгласно ПМС № 44 / 2009 г. на
всеки работник или служител, засегнат от
въвеждането на непълно работно време.

БКТД - 2012
Чл. 39. Без промени

БКТД - 2014

БКТД - 2016

Чл. 38. Без промени

Чл. 39. (1). При намаляване обема на работа,
работодателите може да установяват непълно
работно време в предприятието или отделни
негови звена, при спазване на разпоредбите на
чл. 138а от КТ, само след предварително
съгласуване с ръководството на синдикалните
секции и организации, членове на един от
синдикатите страна по този БКТД, поискано не
по-късно от 10 (десет) работни дни, преди
датата на установяването на непълното работно
време.
(2)
При отправено искане съгласно
предходната алинея, работодателите писмено
посочват конкретните причини, налагащи
намаляването
на
работното
време
в
предприятието или отделни негови звена.
(3)
Въвеждането на непълно работно
време по чл. 138а, ал. 1 КТ се извършва с
писмена заповед на работодателите за всеки
отделен случай не по-късно от 5 (пет) работни
дни преди датата на преминаването към непълно
работно време. В заповедта изрично се посочват
продължителността на непълното работно
време, срокът и работните места, за които то се
въвежда.
Отпада ал. 4 от текста на договора

Създаден е нов чл. 47
Чл.47. Работодателите осигуряват на родител
или осиновител, който се грижи за дете със
специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания, удостоверени с
документи включени в чл.6а, ал.4, т.2 и т.З от
Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета, по 1 (един) ден всеки
месец платен отпуск, без натрупване или
намалено работно време - 7 (седем) часов
работен ден без намаляване на трудовото
възнаграждение и/или други права на
работника или служителя.

Чл. 48. Без промени

с. 68/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
БКТД - 2012
БКТД - 2014
БКТД - 2016
Чл. 51. За нещатните ръководствата по
смисъла на § 1, т.6 от Допълнителните
разпоредби на КТ на синдикалните
организации и секции в предприятията,
членове на един от синдикатите, страна по
този БКТД, работодателите осигуряват
платен отпуск не по-малко от 52 (петдесет и
два) часа годишно за синдикална дейност в
предприятието, но не повече от 4 (четири)
часа на ден, след съгласуване с
работодателя. Този отпуск не може да се
ползва за минали години.

Чл. 50. Без промени

Чл. 51. Без промени

Чл. 53. По желание на работник или
служител, член на един от синдикатите
страна по този БКТД, родител на дете или
деца, които ще бъдат в първи клас
работодателите осигурят ползването на
части на половината от платения годишен
отпуск.

Чл. 51. За нещатните ръководствата по
смисъла на §1, т.6 от Допълнителните
разпоредби на КТ на синдикалните
организации и секции в предприятията,
членове на един от синдикатите, страна по
този БКТД, работодателите осигуряват
платен отпуск не по-малко от 52 (петдесет
и два) часа годишно за синдикална дейност
в предприятието, но не повече от 4 (четири)
часа на ден, след съгласуване с
работодателя. Този отпуск не се отнася за
случаите по чл.88, ал.1, 2 и 3 от
настоящия БКТД и не може да се ползва
за минали години.
Чл. 53. По желание на работник или
служител, член па един от синдикатите
страна по този БКТД, родител на дете или
деца, които ще бъдат в първи клас
работодателите осигурят наведнъж или на
части ползването на платения годишен
отпуск

Чл. 52. Без промени

Чл. 54. (1). Работодателите осигуряват
безопасни и здравословни условия на труд
(ЗБУТ) на всички договорени работни
места, така че опасностите за живота и
здравето на работниците и служителите да
бъдат
отстранени,
ограничени
или
намалени, като предприемат мерки съгласно
Закона за здравословни и безопасни условия
на труд (ЗЗБУТ) в зависимост от
спецификата на провежданата дейност и
изискванията
на
техническото
и
технологично оборудване. Произтичащите
от това задължения и права се вписват в
КТД на предприятието.

Чл. 54. (1). Работодателите осигуряват
безопасни и здравословни условия на труд
(ЗБУТ), така че опасностите за живота и
здравето на работниците и служи¬телите да
бъдат
отстранени,
ограничени
или
намалени.
(2)
Работодателите
осигуряват
здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ) на работещите, като прилагат
всички необходими мерки, включително:
а/ превенция на професионалните рискове;
б/ предоставяне на информация и обучение;
в/
осигуряване
на
необходимата
организация и средства.

Чл. 54. Без промени

Чл.53. (1). Платения годишен отпуск може да се
ползва наведнъж или на части, като не по-малко
от половината от платения годишен отпуск
следва да се ползва наведнъж.
(2)
По желание на работник или
служител, член на един от синдикатите страна
по този БКТД, родител на дете или деца, които
ще бъдат в първи клас работодателите осигурят
наведнъж или на повече от две части ползването
на платения годишен отпуск.
(3)
При
бедствия,
тежки
производствени аварии и при неотложни
технологични причини, работодателите могат да
прекратят ползването на разрешения платен
годишен отпуск, като осигурят възможност за
ползване на остатъка от работника или
служителя.
Чл. 54. Без промени

с. 69/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
(2).
Работодателите
осигуряват
здравословни и безопасни условия на труд
(ЗБУТ) на работещите, като прилагат
всички необходими мерки, включително:
а/ превенция на професионалните рискове;
б/ предоставяне на информация и обучение;
в/ осигуряване на необходимата
организация и средства.
(3) При осъществяване на дейността по
осигуряване
на
здравословни
и
безопасни
условия
на
труд,
работодателите са длъжни да оценяват
рисковете за безопасността и здравето на
работещите, като обхванат избора на
работно
оборудване,
използваните
химически вещества и препарати, и
организацията на работа.
(4) Работодателите
въвеждат
нови,
реконструирани или модернизирани
обекти след доказано съответствие с
изискванията
за
осигуряване
на
здравословни и безопасни условия на
труд(5) Работодателите са длъжни да се
консултират със синдикалните секции и
организации в предприятията, членове на
един от синдикатите, страна по този
БКТД, като създават възможност те да
участват при:
а/ обсъждане и приемане на всички мерки,
които се отнасят до здравето и
безопасността;
б/ определяне на работещите, които
извършват дейности по осигуряване на
първа помощ, борба с пожари и евакуация
на работещите;
в/ планиране и организация на обучения,
касаещи здравето и безопасността.

БКТД - 2012
(3)
Работодателите въвеждат нови,
реконструирани или модернизирани обекти
след доказано съответствие с изискванията
за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд.
(4)
Работодателите са длъжни да се
консултират със синдикалните организации
и секции в предприятията, членове на един
от синдикатите, страна по този БКТД, като
създават възможност те да участват при:
а/ обсъждане и приемане на всички мерки,
които се отнасят до здравето и
безопасността на работещите;
б/ определяне на работещите, които
извършват дейности по осигуряване на
първа помощ, борба с пожари и евакуация
на работещите;
в/ планиране и организация на обучения,
касаещи здравето и безопасността.
(5)
Когато на обекти на територията
на
дружеството
работят
и
други
организации, работодателите са длъжни да
подпишат съвместна договореност

БКТД - 2014
Чл. 54. Без промени

БКТД - 2016
Чл. 54. Без промени

с. 70/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
БКТД - 2012
БКТД - 2014

БКТД - 2016

Чл. 56. Работодателите осигуряват на
синдикалните секции и организации,
членове на един от синдикатите страна по
този БКТД, достъп до информация за
проектите за реконструкция, въвеждане на
нова техника или технология в раздела
"Безопасност, хигиена на труда и
противопожарна безопасност".
Чл. 61. Въз основа на медицинските
прегледи
работодателите
периодично
възлагат на здравни органи изготвянето на
анализи за здравословното състояние на
работещите в зависимост от рисковите или
специфични условия на работните места.

Чл. 56. Работодателите осигуряват на
синдикалните организации и секции, членове
на един от синдикатите страна по този БКТД,
достъп до информацията относно условията на
труд. анализите на трудовият травматизъм и
професионалната заболеваемост, констатациите
и предписанията на контролните органи.

Чл. 55. Без промени

Чл. 56. Без промени

Чл. 61. Без промени

Чл.61. Без промени
Чл.62. Без промени

Чл.
62.
Работодателите
периодично
анализират състоянието на производствения
травматизъм
и
професионалните
заболявания

Чл.62.
Работодателите
задължително
установяват, разследват и регистрират всяка
трудова
злополука
и
известно
им
професионално заболяване и предприемат
мерки за предотвратяване и намаляване на
същите.
Чл. 68. (1). Работодателите изготвят след
консултации със синдикалните секции и
организации, членове на един от синдикатите
страна по този БКТД, и утвърждават списъка на
професиите, длъжностите и работните места,
при които се изисква от работниците и
служителите да ползват специално работно
облекло и лични предпазни средства с вид,
материал и срок на износване. Списъка е
неразделна част от КТД на предприятието.
(2). Работодателите осигуряват условия за
съхранение,
изпиране,
почистване
и
поддържане на специалното работно облекло и
личните предпазни средства на работниците и
служителите.
(3). Работник или служител може да откаже
да извърши работа, за която с определено
използването на специално работно облекло,
и/или лични предпазни средства, когато
същото не му е предоставено.

Чл.60. Без промени
Създаден нов чл. 61:
Чл.61.(1). В случаите на промяна на службата по
трудова медицина, работодателите упражняват
контрол относно своевременното предаване на
здравните досиета на работниците и служителите
на новата служба по трудова медицина, с която е
сключен договор за обслужване на предприятието.
(2). Здравните досиета се предоставят в обем
съгласно изискванията на Наредба №3/2008 г. За
осъществяване на дейността на службата за
трудова медицина.
Чл.62. Без промени

Чл.68. Без промени

Чл.69. Без промени

Чл. 68. (1). Работодателите изготвят след
консултации със синдикалните секции и
организации, членове на един от синдикатите
страна по този БКТД, и утвърждават списъка
на професиите, длъжностите и работните
места, при които се изисква от работниците и
служителите да ползват специално работно
облекло и лични предпазни средства с вид,
материал и срок на износване. Списъка е
неразделна част от КТД на предприятието.
(2). Работодателите осигуряват условия за
съхранение,
изпиране,
почистване
и
поддържане на специалното работно облекло
и личните предпазни средства на работниците
и служителите.

Чл.63. Без промени

с. 71/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
БКТД - 2012
БКТД - 2014
БКТД - 2016
Чл. 74. (1). В случаите на прекратяване на
трудови договори по реда на чл. 328, ал. 1, т.т.2
и 3 от КТ работодателят упражнява правото си
на подбор в съответствие със следните
критерии:
1.
Оценка за изпълнение на трудовите
задължения;
2.
Квалификация;
3.
Трудов стаж.
(2). В КТД на предприятието могат да се
договарят и други приоритети.
Чл. 83. (1). Работодателите осигуряват
средства, предназначени за задоволяване на
потребностите от социален характер на
работещите в бранша. Тези средства не могат да
бъдат по-малко от 10% (десет процента) от
начислените средства за работна заплата.
(2) Размерът на средствата за СБКО се
договарят с КТД на предприятието.
(3) Начинът на използване на средствата за
СБКО се определя в КТД на предприятието на
база решение на общото (делегатско) събрание
на колектива съгласно чл.293 от КТ.
Чл. 88. (1). Работодателите командироват
работника или служителя, делегиран да участва
в национални конференции или конгреси, след
представяне
на
писмен
документ
от
съответното синдикално ръководство по
смисъла на §1, т.6 от Допълнителните
разпоредби на КТ.
(2) Работодателите командироват членове на
синдикалното ръководство, по смисъла на §.1,
т.6 от Допълнителните разпоредби на КТ, да
участват в съвещания, организирани от един от
синдикатите страна по този БКТД, след
представяне на писмен документ от тях.
(3) За провеждане на семинари и обучение по
трудово-правните и осигурителни отношения и
по безопасни и здравословни условия на труд,
организирани от един от синдикатите страна по
този БКТД, работодателите командироват до 5
(пет) лица определени за участие, след
представяне на писмен документ от тях.

Чл. 74. (1). В случаите на прекратяване на
трудови договори по реда на чл. 328, ал.
1, т.т.2 и 3 от КТ работодателят
упражнява правото си на подбор в
съответствие със следните критерии:
1.
Оценка за изпълнение на
трудовите задължения;
2.
Квалификация;
(2). В КТД на предприятието могат да се
договарят и други приоритети.

Чл.74. Без промени

Чл.75. Без промени

Чл. 83. (1). Работодателите осигуряват
средства, предназначени за задоволяване
на потребностите от социален характер на
работещите в бранша. Тези средства не
могат да бъдат по-малко от 6 % (шест
процента) от намислените средства за
работна заплата.
(2)
Конкретният
размер
на
средствата за СБКО се определя с КТД на
предприятието.
(3)
Начинът на използване па
средствата за СБКО, съгласно КТД на
предприятието.
Чл.88. Без промени.

Чл. 83. (1). Работодателите осигуряват
средства, предназначени за задоволяване
на потребностите от социален характер на
работещите в бранша. Тези средства не
могат да бъдат по-малко от 8 % (осем
процента) от намислените средства за
работна заплата.
(2)
Конкретният
размер
на
средствата за СБКО се определя с КТД на
предприятието.
(3)
Начинът на използване па
средствата за СБКО, съгласно КТД на
предприятието.
Чл.88. Без промени.

Чл.84. Без промени

Чл.89.(1).Работодателите командироват работника
или служителя, делегиран да участва в национални
конференции или конгреси, след представяне на
писмен документ от съответното синдикално
ръководство по смисъла на §.1, т.6 от
Допълнителните разпоредби на КТ.
(2)
Работодателите командироват членове на
синдикалното ръководство, по смисъла на §.1, т.6
от Допълнителните разпоредби на КТ, да участват
в съвещания, организирани от един от синдикатите
страна по този БКТД, след представяне на писмен
документ от тях.
(3)
За провеждане на семинари и обучение по
трудово-правните и осигурителни отношения и по
безопасни и здравословни условия на труд,
организирани от един от синдикатите страна по
този БКТД, работодателите командироват, но не
повече от 3 (три) пъти годишно до 5 (пет) лица
определени за участие, след представяне на писмен
документ от тях.

с. 72/73

ТАБЛИЧЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОДПИСАНИТЕ БКТД ЗА РАБОТЕЩИТЕ В БРАНШ ВИК В ПЕРИОДА 2010 – 2016 Г.
(СЪДЪРЖА САМО СЪЩНОСТНИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО СА ПРОМЕНЕНИ В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНИЯ БКТД)
БКТД 2010
БКТД - 2012
БКТД - 2014
БКТД - 2016
Чл. 91. (1). Синдикатите, страна по този
БКТД, нямат право да откажат разглеждането
на мотивирано искане от страна на
работодателите съгласно условията на чл.ЗЗЗ,
ал.З от КТ, като в 15-дневен (петнадесет
дневен) срок от получаването на искането се
задължават да се произнесат писмено.
(2). Кореспонденцията по предходната алинея
се доказва с обратна разписка или с входящ
номер до съответния синдикат, страна по този
БКТД, подписана от председателя или от
упълномощени от него лица.
§ 2. Настоящият БКТД има приложение и
спрямо дейностите по НКИД за 2006 година
под код Е 41 - "Събиране, пречистване и
разпределение на вода".
§ 4. Работници и служители, необхванати от
договореностите в КТД на предприятията
имат право съгласно чл.57, ал.2 от КТ да се
присъединят към този КТД като депозират
заявление до страните по договора и се
задължават чрез заявление до работодателя, в
съответствие с чл.272 от КТ, да внесат в
касата или по сметка на предприятието
еднократна вноска за "Социално-битово и
културно обслужване" ("СБКО") в размер на
не по-малко от 60 (шестдесет) лева за целия
период на действие на договора. Начинът на
използването на средствата за "СБКО" става
съгласно чл.293 от КТ. На ниво предприятие
може да се договаря и по-висок размер на
тази вноска.

Чл.91. Без промени

Чл.91.(1). Синдикатите, страна по този БКТД,
нямат право да откажат разглеждането на
мотивирано
искане
от
страна
на
работодателите съгласно условията на чл.ЗЗЗ,
ал.З от КТ, като в срок от 25 (двадесет и пет)
календарни дни от получаването на искането
се задължават да се произнесат писмено.

Чл.91. Без промени

§ 2. Без промени

§ 2. Без промени

§ 2. Отпада

§ 4. (1). Работници и служители,
необхванати от договореностите в КТД на
предприятията имат право съгласно чл.57,
ал.2 от КТ да се присъединят към този КТД
като депозират заявление до страните по
договора и се задължават чрез заявление до
работодателя, в съответствие с чл.272 от
КТ, да внесат в касата или по сметка на
предприятието вноска за "Социално-битово
и културно обслужване" ("СБКО") в размер
на не по-малко от 75 (седемдесет и пет)
лева за година. Начинът на използването на
средствата за "СБКО" става съгласно чл.293
от КТ.
(2)
На ниво предприятие може да се
договаря и по-висок размер на гази
вноска.
(3)
Срокът
за
внасяне
па
присъединителната вноска е в рамките
на 20 (двадесет) работни дни от
депозиране на заявлението. В случай, че
срока за депозиране на заявлението не е
спазен самото присъединяване се смята
за недействително.

§ 4. Без промени

§ 3. Без промени

с. 73/73

