


формация и за улесняване на страните по КТС са публикувани 
документи о т проведените о т НИПА процедури по арбитраж 
като; искания, заповеди и арбитражни решения, 

В резултат о т проведено проучване на Програма Достъп 
до Информация - Рейтинг на активната прозрачност 2012 г., 
при което се оценяват Интернет страниците на админи-
стративните структури на изпълнителната власт о т гледна 
точка на задълженията по Закона за достъп до обществена 
информация и други нормативни актове за публикуване на 
информация в Интернет, НИПА е определен на девето място 
сред всички изследвани администрации. 

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ 
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 

стартира публикуването на данни 
за колективните трудови договори 

в Република България 

Искрена ЙОРДАНОВА, 
старши експерт в НИПА 

На НИПА са възложени функции по осигуряването на 
актуална и по възможност изчерпателна информация за ре-
зултатите о т колективното трудово договаряне в Република 
България, които да подпомагат дейността на държавната 
администрация, социалните партньори, европейските инсти-
туции, МОТ и други потребители. На база на постъпващата 
информация в Института се изготвят справки и анализи. 

На Фигура 1 са представени данни за динамиката на 
регистрираните КТД и анекси по шестмесечия за периода юли 
2009 - декември 2012 г. Броят на колективните трудови дого-
вори и анексите към тях нараства значително о т първото 
шестмесечие на 2010 г. и запазва относително постоянни нива. 
През първото шестмесечие на 2011 г. се отчита рязко нара-
стване на броя регистрирани КТД и анекси, което е резултат 
о т отразяването чрез договореностите между работодате-



au u синдикати на приетите 6 края на 2010 г. антикризисни 
мерки о т правителството в процеса на социален диалог със 
социалните партньори. 

Фигура 1. 
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През февруари 2013 г. Националния институт за помире-
ние и арбитраж (НИПА) издаде пилотен първи брой на инфор-
мационния бюлетин КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Месечният информационен бюлетин 
на НИПА е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, 
предвидени в чл. 5, т . 1а и чл. 8, т . 5а о т Правилника за ус-
тройството и дейността на НИПА и чл. 53, ал. 5 о т Кодекса 
на труда (КТ). 

Целта е да бъде представена статистическа инфор-
мация за колективното трудово договаряне в страната чрез 
обобщаване на данни о т постъпващите в НИПА колективни 
трудови договори и анекси към тях. В месечните бюлетини 
НИПА ще поддържа четири основни аналитични групировки за 
динамика на колективните трудови договори (КТД), а именно: 

1) постъпили КТД и анекси през текущия месец; 
2) действащи КТД към начална дата на текущия месец; 
3) сключени КТД и анекси през текущия месец; 
4) изтичащи КТД и анекси през текущия месец. 
Първичният източник на информация е специално създа-

дената в НИПА електронна база данни за постъпилите в НИПА 
о т ИА „ГИТ" u нейните териториални структури колективни 
трудови договори (КТД), сключени на различните равнища на 
договаряне. Чрез предварително заложени качествени и коли-



чесшбени показатели се извършва анализ на сключените КТД 
на базата на различни критерии като: икономическа дейност 
според класификатори на НСИ, големина на предприятие и т.н. 
Информацията в бюлетина обхваща изменението в броя и вида 
на сключените КТД и анекси към тях, като на основата на 
тези статистически данни се правят изводи за развитието 
на процесите на колективно трудово договаряне в страната. 

Основните показатели за описание на измененията в 
структурата на сключените колективни трудови договори 
в страната са: 

1) общ брой сключени КТД и анекси; 
2) разпределение на сключените КТД и анекси по равнища; 
3) разпределение по икономически сектор/отрасъл/ 

бранш; 
4) разпределение по териториален признак. 
Като допълнителни показатели за характеризиране на 

сключените КТД и анекси на равнище предприятия са използ-
вани следните признаци: 

1) брой обхванати заети лица; 
2) големина на предприятията, 
3) срок на действие, и др. 
На основата на аналитични групировки на стойностите 

на показателите в коментарите са направени изводи и кон-
статации относно установени тенденции, средни стойности 
и дялово разпределение на КТД. 

В пилотния първи брой на информационния бюлетин за 
КТД не са представени данни и за равнищата на договаряне 
„отрасъл/бранш" и „община". С доизграждане на базата данни 
за КТД тази информация ще се съдържа във всеки бюлетин. 

Регистрация на постъпили в НИПА 
копия на КТД и анекси към тях 

Съгласно чл. 53, ал. 4 КТ страните при вписване на КТД 
предоставят на ИА „ГИТ" хартиено копие и електронен образ 
на сключения КТД в едномесечен срок о т неговото подписване. 
От своя страна ИА „ГИТ" предоставя копия на вписаните КТД 



на НИПА, съгласно утвърдени правила за обмен на информа-
ция между двете администрации. Копия на вписаните КТД се 
предоставят на НИПА на електронен носител в едноседмичен 
срок, а на хартиен носител в тримесечен срок. Копия на КТД 
постъпват в НИПА в период о т един до четири месеца, след 
като бъдат вписани в регистър о т дирекциите на ИА „ГИТ". 

Трябва да се има предвид, че съществува известна не-
ритмичност в постъпването на копия на КТД и анекси към 
тях (особено на хартиен носител) в НИПА о т териториални-
т е поделения на ИА „ГИТ". Информацията се предоставя на 
НИПА често пъти на по-дълги времеви периоди, а не текущо, 
в рамките на месеца, за който се обобщава и анализира ин-
формацията. Тази непропорционалност в предоставянето на 
данни със сигурност се отразява върху пълнотата на базата 
данни за КТД, поддържана о т НИПА, и поражда необходимост 
о т коригиране на данни за предходни периоди. На практика 
това означава, че сравнително пълна информация за КТД и 
анекси, сключени през съответния месец, може да се съдържа в 
информационен бюлетин в края на тримесечен период. По този 
начин представените данни в първия бюлетин могат да се 
считат за предварителни, доколкото все още не са постъпили 
в НИПА всички КТД и анекси, сключени през януари 2013 г. Този 
времеви лаг следва да се има предвид, особено при сравняване 
на данните о т следващите информационни бюлетини, в кои-
т о поради посочената причина данните за януари 2013 г. ще 
бъдат коригирани, и следователно информацията и нейното 
групиране по структури - с други стойности. За намаляване 
на този времеви лаг НИПА възнамерява да задълбочи сътруд-
ничеството при обмена на информация с ИА „ГИТ", в която 
към момента се изгражда информационна система, вкл. и по 
отношение на вписването на КТД и анекси към тях. 

Равнище на договаряне „предприятие" 

Чрез КТД на равнище предприятие се договарят клаузи 
по-благоприятни о т постигнатите в съответния отраслов/ 
браншов КТД, като социалните партньори отчитат кон-
кретните условия и възможности на предприятието. Под 
предприятие се имат предвид икономически единици на пред-



приятия и организации о т националната икономика, които 
имат собствен ЕИК, вписан в основния административен 
регистър на страната. 

Фигура 2. 

Динамика на действащи КТД за едногодишен период, 
равнище на договаряне - предприятие, към начална дата на съответния месец 
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• Брой действащи КТД 

От представените данни е видно, че към 01.02.2013 г. 
броят на действащите КТД за предприятия достига 1817 
спрямо 1978 към същия месец на предходната година, кое-
т о представлява намаление с 8,6% на действащите КТД на 
предприятия в страната за едногодишен период. За периода 
01.10.2012-01.01.2013 г. данните показват увеличение между 1,8% 
и 3,6% в броя действащи КТД на равнище на договаряне „пред-
приятие" спрямо тези, действащи към 01.02.2012 г. Както бе 
посочено, данните са предварителни поради описания по-горе 
лаг в попълването на базата данни на НИПА през текущите 
месеци на публикуване на информацията. 

Таблица 1 

Брой сключени КТД 
и анекси през съответния месец 

Показател Януари 2012 г. Декември 2012 г. Януари 2013 г. 
КТД 118 99 67 
Анекси 29 19 16 
Общо 147 118 83 
Дялна 
анексите 20% 16% 19% 

Дял на КТД 80% 84% 81% 



Qj 

a: CQ 
a 
0 1 0) £ 

* 
u O C ra 
<3 
з: Qj < 
s 
o 
O 

1' 
m < 

Q_ h-
•I ° 

c 1 
X i (-<D < 
2 

VD 
I ЩШ o x • o 
=1 
03 
Q_ I O lb -8-

Om представените данни се вижда, че за трите сравня-
вани месеца най-голям брой сключени КТД и анекси има през 
януари 2012 г. - 147, в сравнение с 118 бр. КТД и анекси през 
декември 2012 г. и 83 бр. през януари 2013 г. Следва да се има 
предвид, че данните в таблицата отразяват постъпилите до 
момента в НИПА копия на КТД и анекси. Данните показват 
също, че делът на сключените анекси варира между 16% и 20%, 
а делът на сключените КТД е между 80% и 84%. 

В Таблица 2 са представени данни за сключените анекси. 
Чрез показателя „вид на анекс" се прави условно разграничение 
между анекси, чийто предмет е промяната на договорености 
в КТД, о т тези, които целят само удължаване на действието 
на КТД или и двете. 

Таблица 2 

Брой сключени анекси 
по вид през съответния месец 

Вид на анекс Януари 2012 г. Декември 2012 г. Януари 2013 г. 
по време 7 0 2 
по същество 21 15 11 
и двете 1 4 3 
Общо анекси 29 19 16 
Дял на 
анексите за 
удължаване на 
действието 

28% 21% 31% 

Дялна 
анексите по 
същество 

72% 79% 69% 

За трите сравнявани месеца най-голям брой сключени 
анекси има през януари 2012 г. - 29, в сравнение с 19 бр. анекси 
през декември 2012 г. и 16 бр. през януари 2013 г. От данни-
т е е видно още, че за равнище на договаряне „предприятие" 
преобладаващият дял о т анексите съдържа изменения в до-
говорените условия - между 69% и 79%, а делът на анексите, 
които съдържат клаузи за удължаване на действието на КТД 
е между 21% и 31%. 



В Таблица 3 са представени данни за действащите КТД и 
анекси към началото на февруари 2013 г. в сравнение с данните 
за предходния месец и същия месец на предходната година. Съ-
гласно чл. 54, ал. 2 КТ, КТД имат срок на действие една година, 
доколкото в КТД не е уговорен друг срок, но не повече о т две 
години. Този показател следи каква е пропорцията в предпо-
четения о т страните по КТД срок на действие. Най-честият 
случай е КТД да имат посочен максималния възможен срок на 
действие о т две години - това са между 81 и 87% о т всички 
КТД, действащи в разглеждания период. Сключените КТД за 
срок о т една година представляват между 12 и 17% дял. 

Таблица 3 

Брой действащи КТД и анекси 
според срок на действие през съответния месец 

Срок на действие към 
01.01.2012 г. 

към 
01.01.2013 г. 

към 
01.02.2013 г. 

1 година 374 291 227 
2 години 1737 1825 1704 
друг период 45 42 36 
Общо 2156 2158 1967 
Относителен дял на дейст-
ващите КТД и анекси с 
максимален 2 годишен срок 
на действие 

81% 85% 87% 

Относителен дял на дейст-
ващите КТД и анекси с 1 
годишен срок на действие 

17% 13% 12% 

Относителен дял на дейст-
ващите КТД и анекси с друг 
срок на действие 

2% 2% 2% 

Колективно трудово договаряне на равнище 
„предприятие" по икономически сектори 

В България, а и в повечето страни о т Европейския съюз, 
важно измерение на бипартитните индустриални отношения 
е секторното договаряне. В базата данни на НИПА се определя 
една икономическа дейност за равнище на договаряне - пред-
приятие и на няколко икономически дейности за равнища 



на договаряне - отрасъл/бранш u община. Използваната о т 
НИПА класификация е пълния код на икономическа дейност о т 
КИД - 2008 на Националния статистически институт (буквен 
и четири цифрен код). 

КТД, сключени на различните равнища на договаряне, 
обхващат една или няколко икономически дейности о т КИД -
2008. За измерване на изменението в броя и дела на сключените 
КТД и анекси според тяхната принадлежност към браншове 
и отрасли на националната икономика, са използвани: Аг-
регирана номенклатура А21 о т КИД - 2008 на Националния 
статистически институт и Списък на браншове и отрасли, 
посочени в КТД на равнище отрасъл/бранш като икономически 
дейности, за които е валиден съответният секторен КТД. За 
характеризиране на икономическата структура на КТД са 
използвани още показателите брой обхванати лица и големина 
на предприятие. 

От представените в бюлетина данни за действащи КТД 
на равнище предприятие за едногодишен период са констати-
рани следните тенденции: 

> за всички сектори е налице осреднен ръст между 
1 и 2% в действащите КТД към началото на март, 
октомври и ноември 2012 г., както и към 01.01.2013 г. 
Отрицателен темп е отбелязан към началото на ав-
густ и декември 2012 г., съответно о т 1 и 2%. Спадът 
о т 9% към началото на февруари 2013 г. може да бъде 
отдаден на споменатия вече фактор - закъснение в 
отразяването на възникващите КТД в базата данни 
за КТД. От изложеното може да се направи извод, че в 
изследвания 12 месечен период е налице ръст в 4 месеца 
и спад в 3 месеца, както и запазване на масата на КТД 
в останалите 5 месеца, което показва относително 
постоянен брой на КТД. 

> най-значителен спад е отбелязан в секторите „А-Сел-
ско, горско и рибно стопанство" и „К-Финансови услу-
ги". Динамиката в сектор „В-Добивна промишленост" и 
сектор „С-Преработваща промишленост" е в граници-
т е между 14% ръст и 19% спад, като най-значително 
намаление се отбелязва към 01.02.2013 г. Динамиката 



6 сектор „Р-Образование" u сектор „Q-Хуманно здраве-
опазване u социална работа" е най-малка - в рамките 
на 5% ръст и 8% спад, най-значителен спад отново е 
отбелязан към 01.02.2013г. 

От представените в бюлетина данни за броя работници 
и служители, за които е в сила действащ КТД към началото 
на съответния месец, за броя наети лица се вижда, че общият 
брой обхванати лица о т действащи КТД на равнище на дого-
варяне „предприятие" е 254 014 наети лица към 01.02.2012 г.; 
282 686 наети лица към 01.01.2013 г. и 249 418 наети лица към 
01.02.2013 г. С най-висок дял на обхванати лица о т действащи 
КТД се очертават секторите: С-Преработваща промишле-
ност - около 65 хил. наети лица; Р-Образование - около 45 хил. 
наети лица; Q-Хуманно здравеопазване и социална работа -
около 43 хил. наети лица. Посочените три сектора формират 
около 54% о т всички обхванати лица о т действащи КТД към 
началото на януари 2013 г. (общо 153 хил. о т 282 хил. наети 
лица). 

Групировката на КТД според големината на предприя-
тието се основава на разпределението на договорите и ане-
ксите според броя на наетите в съответното предприятие 
(малки - до 50 наети лица, средни - о т 50 до 100 наети лица, 
големи - над 100 наети лица). Разделянето им в три групи е 
заимствано о т Закона за малките и средните предприятия. 

От данните е видно, че преобладава делът на малките 
предприятия с действащи КТД, като например към 01.01.2013 г. 
т е са общо 892 бр. или около 54%. Средните предприятия са 
339 бр. или около 20%. Големите предприятия са 425 бр. или 
около 26%. 

Колективно трудово договаряне на равнище 
„предприятие" по териториален признак 

Извършените групировки/разпределения на сключените 
КТД и анекси към тях по териториален признак отчитат 
обстоятелствата, че предприятията с национално значение, 
които регистрират своите КТД в ИА „ГИТ" имат множество 
поделения в цялата страна, а останалите предприятия, 
съгласно чл. 53, ал. 3 КТ, вписват КТД в специален регистър в 



Инспекцията по труда, 6 района на която е седалището на 
работодателя. Когато работодателите имат седалища 6 
различни райони, вписването се извършва в една о т дирекци-
ите на ИА „ГИТ". 

Чрез този признак в базата данни за КТД се измерва 
разпределението на КТД по териториални области и общини, 
като е използвана класификацията Единен класификатор на 
административно териториалните и териториалните едини-
ци (ЕКАТТЕ) за седалище на работодателя. За КТД на равнище 
отрасъл/бранш този признак не може да бъде приложен, тъй 
като т е имат действие за цялата страна. Този признак се 
прилага и за КТД, сключени на равнище община. 

От представените в бюлетина данни за изменението на 
действащите КТД по териториален признак към началото на 
февруари 2013 г. спрямо началото на същия месец о т предход-
ната година е установено намаление в броя на действащите 
КТД за 15 о т 29 области, в т.ч. - предприятията с национал-
но значение, които имат поделения в цялата страна. Следва 
да се има предвид, че по споменатите причини със забавяне 
отразяването на подписаните КТД в базата данни на НИПА 
за КТД данните ще бъдат коригирани. Ръст има отбелязан в 
следните области: Плевен, Перник, Бургас, Кюстендил, Габрово, 
Видин, Пловдив, Монтана, Благоевград, Ловеч. 

В бюлетина са цитирани също данни за броя на сключени-
т е и изтичащите КТД по териториален признак и „индекс на 
съотношение между сключени и изтичащи КТД", който измерва 
количествено делът на сключените спрямо изтичащите КТД. 
От данните е видно, че най-висок индекс на съотношение има 
отбелязан в областите: Кюстендил, Бургас, Пазарджик, Плов-
див, Търговище, Русе, Габрово. В разглежданите три месеца на 
база на показателя „индекс на съотношение между сключени и 
изтичащи КТД" може да се заключи, че само за 6 области е на-
лице значително нарастване на сключените над изтичащите 
КТД и т о в рамките само на един о т месеците. За 4 области е 
характерен плавен процес на заместване на изтичащите КТД 
със сключени КТД. За останалите 19 териториални области 
е налице известно забавяне на заместването на изтичащи 
КТД с нови. 



Повече информация за разпределението на сключените КТД и 
анекси към тях може да бъде открита на интернет-страни-
цата на НИПА, където е публикуван месечния информационен 
бюлетин за КТД - http://www.nipa.bg/sites/default/files/ 
NIPA %20INFO%20BULETIN%20JAN%202013.pdf 

Брой регистрирани колективни трудови спорове, в т . ч. 
такива, при които има обявени и проведени ефективни стачни 
действия (стачки) 

Във връзка с функциите на НИПА да събира, съхранява 
и анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със со-
циалните партньори за възникналите КТС в страната, НИПА 
поддържа електронна база данни, като използва за източници 
на информация медиите и областните и общинските съвети 
за тристранно сътрудничество. 

На Фиг. 3 са представени данни за регистрираните КТС, 
в т . ч. стачки о т НИПА в периода юли 2009 - януари 2013 г. 
Въпреки нарастването на възникналите колективни трудови 
спорове, намаляват тези, чието разрешаване преминава през 
обявени и проведени ефективни стачни действия. 

Фигура 3 
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