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Националният институт за помирение и арбитраж обработва данните от получените
копия на КТД и анекси към тях, като анализира действащите КТД според датата на подписването
им и датата на влизането им в сила, както и измененията в тях, договорени с анекс. Такива са
данните относно равнището на договаряне, на което действа даден КТД, периода, за който той е
в сила, икономическата дейност, в която е идентифициран субекта, икономическия сектор обществен или частен, в който той развива дейност, големината на предприятието по Закона за
малките и средните предприятия, териториалното разположение на субекта. Данните за броя на
действащите КТД на равнище "предприятие" съгласно чл.51а КТ са допълнени с броя на наетите
лица, за които те са в сила за всички показатели, за които има достъпна информация. За
действащите КТД на общинско равнище са представени данни за тяхното разположение по
статистически райони и области, а за тези на отраслово/браншово равнище - данни за
принадлежност към номенклатурата на икономическите дейности А21 по КИД-2008 на НСИ.
Действащи колективни трудови договори по равнища на договаряне и наети лица, за които те
са в сила (към края на годината)
31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Средно

КТД/CLA
Предприятие/
Undertaking
Отрасъл/Бранш
Industry/Branch
Общинско/
Municipalities
Общо/Total

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651

1 972

21

25

26

25

22

23

19

19

23

52

61

67

63

67

57

56

53

60

2 153

2 293

2 231

2 108

2 064

1 962

1 899

1 723

2 054

Наети/Employed
Предприятие/
Undertaking
Отрасъл/Бранш
Industry/Branch
Общинско/
Municipalities
Общо/Total
Предприятие
(n.a.)

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

314 628

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

314 628

169

161

136

116

95

79

83

71

114

8,1%

7,3%

6,4%

5,7%

4,8%

4,2%

4,6%

4,3%

5,7%

Относителен дял (%) на наетите лица, за които КТД на равнище предприятие са в сила/Share of employees (%)
covered by CLA on undertaking level
Наети Общо *
Наети в обхват
КТД

2 242 488

2 218 718

2 226 403

2 240 544

2 318 712

2 358 607

2 276 546

2 291 172

2 271 649

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

314 628

13,4%

15,1%

14,6%

14,2%

13,5%

13,3%

13,6%

13,2%

13,9%

* По данни на НСИ

На фигурата е показан броят на действащите КТД по равнища на договаряне средно за
периода.
Предприятие/Undertaking; 1 972;
96%

Общинско/Municipalities;
60; 3%

Отрасъл/Бранш
Industry/Branch; 23; 1%
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На фигурите е показан броя на действащите КТД на равнище „предприятие“ и броя наети
лица, за които те са в сила към края на годината.
Брой КТД
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На фигурата е показан относителния дял (%) на наетите лица, за които КТД на равнище
предприятие са в сила към края на годината.
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На фигурите е показан броят на действащите КТД на равнище „Отрасъл/Бранш“ и
„общинско“ към края на годината.
Отрасъл/Бранш

Общинско

30

70

25
20
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10

25
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67
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40
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30
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На фигурите е показан относителният дял по срок на действие на действащите КТД и
наетите лица, за които те са в сила, средно за периода 2011 г. – 2018 г.
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Действащи КТД и наети лица, за които те са в сила към края на годината по икономически
дейности А21 КИД-2008
Икономически дейности А21 КИД2008/Economic activities NACE.BG 2008

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
КТД/CLA

A Селско, горско и рибно
стопанство/Agriculture,forestry and fishing

80

75

76

67

82

74

76

64

B Добивна промишленост/Mining and quarrying

16

18

20

16

17

19

14

12

C Преработваща промишленост/Manufacturing

141

156

142

136

132

134

136

124

20

21

24

25

24

20

21

18

43

48

48

44

47

49

48

52

15

16

16

14

13

13

11

10

26

21

17

15

15

13

11

12

40

44

41

39

44

41

39

36

10

11

13

12

9

8

9

9

9

10

8

9

10

10

8

9

4

4

4

4

4

4

3

3

19

19

21

17

18

19

20

18

39

36

33

43

34

32

32

34

10

8

11

14

14

13

14

16

114

110

110

120

126

124

126

118

1 080

1 160

1 116

1 020

982

890

826

702

306

342

331

312

299

304

314

293

67

74

75

79

72

80

83

85

41

34

32

34

33

35

33

36

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651

D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия/Electricity, gas, team and air
conditioning supply
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на
отпадъци/Water supply,sewerage,waste management
and remediation
F Строителство/Construction
G Търговия;ремонт на автомобили и
мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor
vehicles and motorcycles
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and
storage
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation
and food service activities
J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти/Information and communication
K Финансови и застрахователни дейности/Financial
and insurance activities
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities
M Професионални дейности и научни
изследвания/Professional,scientific and technical
activities
N Административни и спомагателни
дейности/Administrative and support service activities
O Държавно управление/Public administration and
defence; compulsory social security
P Образование/Education
Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human
health and social work activities
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment
and recreation
S Други дейности/Other service activities

Общо/Total:
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Икономически дейности А21 КИД2008/Economic activities NACE.BG 2008

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Наети/Employed

A Селско, горско и рибно
стопанство/Agriculture,forestry and fishing

5 601

5 128

5 178

4 764

5 561

5 091

5 258

4 754

B Добивна промишленост/Mining and quarrying

9 673

9 905

10 418

15 622

15 288

15 426

12 379

5 552

C Преработваща промишленост/Manufacturing

61 872

72 231

65 641

65 410

63 403

64 824

72 023

67 265

17 844

18 188

20 667

19 999

17 877

18 688

18 702

18 396

15 233

17 514

17 507

15 852

17 791

17 657

17 282

18 969

4 611

3 924

5 381

4 763

4 454

5 079

4 766

4 698

1 446

1 266

1 153

1 125

1 135

968

951

1 066

26 168

27 457

21 821

20 332

20 345

21 763

23 102

30 742

643

5 331

5 580

4 213

3 947

2 995

3 483

3 399

4 172

4 108

5 211

4 806

8 396

7 570

6 832

6 971

11 153

11 258

11 147

10 942

10 544

10 534

10 917

10 756

584

707

734

654

699

733

859

765

4 088

3 822

3 443

4 914

3 500

3 688

3 720

3 355

D Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия/Electricity, gas, team and air
conditioning supply
E Доставяне на води;канализ.услуги,управление на
отпадъци/Water supply,sewerage,waste management
and remediation
F Строителство/Construction
G Търговия;ремонт на автомобили и
мотоциклети/Wholesale and retail trade,repair of motor
vehicles and motorcycles
H Транспорт,складиране и пощи/Transportation and
storage
I Хотелиерство и ресторантьорство/Accommodation
and food service activities
J Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти/Information and communication
K Финансови и застрахователни дейности/Financial
and insurance activities
L Операции с недвижими имоти/Real estate activities
M Професионални дейности и научни
изследвания/Professional,scientific and technical
activities
N Административни и спомагателни
дейности/Administrative and support service activities
O Държавно управление/Public administration and
defence; compulsory social security

1 742

1 384

1 701

2 053

2 097

1 828

1 739

2 146

39 517

40 065

41 852

44 630

40 176

40 691

39 520

40 668

P Образование/Education

55 963

61 239

60 433

55 479

55 258

53 178

50 399

42 063

Q Хуманно здравеопазване и социална работа/Human
health and social work activities
R Култура,спорт и развлечения/Arts, entertainment
and recreation

34 844

45 412

41 004

36 001

37 170

35 000

31 246

33 009

4 195

5 011

5 334

5 345

4 954

5 503

5 923

5 740

1 237

893

1 082

1 225

1 093

1 325

1 431

1 100

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

S Други дейности/Other service activities

Общо/Total:

Действащи КТД и наети лица, за които те са в сила към края на годината по групи икономически
дейности А7 НИПА
Групи икономически дейности А7
НИПА/Group of economic activities A7 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
NICA
КТД/CLA
A Селско, горско и рибно
стопанство/Agriculture,forestry and
fishing

80

75

76

67

82

74

76

64

B-F Индустрия/Industry

235

259

250

235

233

235

230

216

G-N Търговия, транспорт, туризъм и
услуги/Trade, transport, tourism and
services
O Държавно управление/Public
administration

157

153

148

153

148

140

136

137

114

110

110

120

126

124

126

118

P Образование/Education

1 080

1 160

1 116

1 020

982

890

826

702

Q Здравеопазване/Health

306

342

331

312

299

304

314

293

R-S Култура и други/Culture and other
services

108

108

107

113

105

115

116

121

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651

Общо/Total:
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Групи икономически дейности А7
НИПА/Group of economic activities A7 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
NICA
Наети/Employed
A Селско, горско и рибно
стопанство/Agriculture,forestry and
fishing

5 601

5 128

5 178

4 764

5 561

5 091

5 258

4 754

109 233

121 762

119 614

121 646

118 813

121 674

125 152

114 880

49 996

55 333

50 790

49 039

50 663

50 079

51 603

59 200

39 517

40 065

41 852

44 630

40 176

40 691

39 520

40 668

P Образование/Education

55 963

61 239

60 433

55 479

55 258

53 178

50 399

42 063

Q Здравеопазване/Health

34 844

45 412

41 004

36 001

37 170

35 000

31 246

33 009

5 432

5 904

6 416

6 570

6 047

6 828

7 354

6 840

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

B-F Индустрия/Industry
G-N Търговия, транспорт, туризъм и
услуги/Trade, transport, tourism and
services
O Държавно управление/Public
administration

R-S Култура и други/Culture and other
services
Общо/Total:

Действащи КТД и наети лица, за които те са в сила към края на годината по икономически
сектори (обществен/частен)
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Икономически сектори
(обществен/частен)/Economic
sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector

КТД/CLA
1 812

1 923

1 876

1 775

1 729

1 641

1 596

1 443

1 700

1 815

1 771

1 660

1 608

1 523

1 477

1 332

Административни
структури/Administration

112

108

105

115

121

118

119

111

Частен сектор/Private sector

268

284

262

245

246

241

228

208

203

209

183

171

171

171

156

136

Чуждестранни
предприятия/Foreign undertakings

65

75

79

74

75

70

72

72

Общо/Total:

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651

Предприятия/Undertakings

Национални
предприятия/National
undertakings

Икономически сектори
(обществен/частен)/Economic
sectors (public/private)
Обществен сектор/Public sector

Наети/Employed
199 060

219 644

212 574

204 429

202 746

203 288

197 957

202 399

159 732

179 950

171 320

160 397

162 966

162 928

158 924

162 215

Административни
структури/Administration

39 328

39 694

41 254

44 032

39 780

40 360

39 033

40 184

Частен сектор/Private sector

101 526

115 199

112 713

113 700

110 942

109 253

112 575

99 015

60 832

69 099

65 363

68 100

64 421

63 908

65 019

51 198

40 694

46 100

47 350

45 600

46 521

45 345

47 556

47 817

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

Предприятия/Undertakings

Национални
предприятия/National
undertakings
Чуждестранни
предприятия/Foreign
undertakings
Общо/Total:
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Наети лица в края на годината и
наети, за които КТД са в
сила (брой)/Employed and
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
employed covered by CLA by
sectors (number)
Обществен сектор (данни на
НСИ)/Public sector (NSI data)

562 556

558 445

563 056

545 768

538 819

543 202

541 899

544 043

Частен сектор (данни на
НСИ)/Private sector (NSI data)

1 679 932

1 660 273

1 663 347

1 694 776

1 779 893

1 815 405

1 734 647

1 747 129

199 060

219 644

212 574

204 429

202 746

203 288

197 957

202 399

101 526

115 199

112 713

113 700

110 942

109 253

112 575

99 015

35,38%

39,33%

37,75%

37,46%

37,63%

37,42%

36,53%

37,20%

6,04%

6,94%

6,78%

6,71%

6,23%

6,02%

6,49%

5,67%

Обществен сектор наети в
обхвата на КТД на равнище
"предприятие"/Public sector
(employed covered by CLA
on underetaking level)
Частен сектор наети в
обхвата на КТД на равнище
"предприятие"/Private
sector (employed covered by
CLA on underetaking level)
Обществен сектор - относителен
дял на покритие/Public sector share of coverage
Частен сектор - относителен дял
на покритие/Private sector - share
of coverage

Действащи КТД и наети лица, за които те са в сила към края на годината по големина на
предприятията
31.12.2011
Големина на
предприятията/Size
of undertakings
Големи
предприятия/Large
size undertakings
Средни
предприятия/Medium
size undertakings
Малки
предприятия/Small
size undertakings
Микро
предприятия/Micro
size undertakings
n.a.

Общо/Total:
Големи
предприятия/Large
size undertakings
Средни
предприятия/Medium
size undertakings
Малки
предприятия/Small
size undertakings
n.a.
Общо/Total:

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

КТД/CLA

249

287

275

268

273

261

262

251

570

611

607

568

569

554

544

495

1 009

1 067

1 046

990

963

899

837

751

83

81

74

78

75

89

98

83

169

161

136

116

95

79

83

71

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651

249

287

275

268

273

261

262

251

570

611

607

568

569

554

544

495

1 092

1 148

1 120

1 068

1 038

988

935

834

169

161

136

116

95

79

83

71

2 080

2 207

2 138

2 020

1 975

1 882

1 824

1 651
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Големина на
предприятията/
Size of undertakings
Големи
предприятия/Large
size undertakings
Средни
предприятия/Medium
size undertakings
Малки
предприятия/Small
size undertakings
Микро
предприятия/Micro
size undertakings

Наети/Employed

212 669

241 086

232 434

230 845

229111

230358

231369

228979

59 556

63 908

63 684

59 807

58103

57765

56034

51798

27 868

29 361

28 706

26 982

26003

23869

22527

20131

493

488

463

495

471

549

602

506

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

212 669

241 086

232 434

230 845

229111

230358

231369

228979

59 556

63 908

63 684

59 807

58103

57765

56034

51798

28 361

29 849

29 169

27 477

26474

24418

23129

20637

300 586

334 843

325 287

318 129

313 688

312 541

310 532

301 414

n.a.
Общо/Total:

Големи
предприятия/Large
size undertakings
Средни
предприятия/Medium
size undertakings
Малки
предприятия/Small
size undertakings
n.a.
Общо/Total:

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. 9/70

Действащи КТД на общинско равнище към края на годината по статистически райони и
административни области
Статистически райони и
административни
области/
Statistical regions and
administrative districts

31.12.
2011

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2015

Сред
но/
Aver
age

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

9

8

8

10

1

1

1

2

2

2

КТД/CLA

BG31 Северозападен/
Severozapaden

9

11

BG311 Видин/Vidin

3

1

BG312 Монтана/Montana

1

1

BG313 Враца/Vratsa

1

BG314 Плевен/Pleven

10

13

12

1

1

1

2

3

1

1

1

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

BG315 Ловеч/Lovech
BG32 Северен централен/
Severen tsentralen
BG321 Велико
Търново/Veliko Tarnovo

4

6

5

6

6

5

3

3

5

7

5

7

7

6

6

6

6

6

2

1

3

3

2

2

2

3

2

BG322 Габрово/Gabrovo

1

1

2

2

2

3

3

2

2

BG323 Русе/Ruse

2

2

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

11

12

13

11

15

12

10

9

12

BG331 Варна/Varna

4

4

4

1

5

6

3

2

4

BG332 Добрич/Dobrich

1

1

BG333 Шумен/Shumen
BG334
Търговище/Targovishte
BG34 Югоизточен/
Yugoiztochen

3

4

5

5

6

5

6

6

5

3

3

4

5

4

1

1

1

3

11

11

13

14

12

11

10

9

11

2

4

4

4

2

2

1

2

3

1

1

BG324 Разград/Razgrad
BG325 Силистра/Silistra
BG33 Североизточен/
Severoiztochen

BG341 Бургас/Burgas

1

BG342 Сливен/Sliven
BG343 Ямбол/Yambol
BG344 Стара Загора/Stara
Zagora
BG41 Югозападен/
Yugozapaden
BG411 София
(столица)/Sofia (stolitsa)

2

2

2

2

2

1

2

1

2

7

5

7

8

7

7

7

6

7

3

6

6

5

6

5

10

10

6

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

3

2

1

2

2

1

2

2

4

5

2

1

1

1

BG412 София/Sofia
BG413
Благоевград/Blagoevgrad
BG414 Перник/Pernik
BG415
Кюстендил/Kyustendil
BG42 Южен централен/
Yuzhen tsentralen

1

2

1

1

1

11

16

18

13

16

14

12

11

14

BG421 Пловдив/Plovdiv

4

7

7

7

6

5

6

5

6

BG422 Хасково/Haskovo
BG423
Пазарджик/Pazardzhik

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

5

3

4

3

2

2

3

BG424 Смолян/Smolyan
BG425
Кърджали/Kardzhali

1

4

4

2

4

4

2

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

52

61

67

67

57

56

53

60

Общо/Total

63
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Действащи КТД на равнище отрасъл/бранш по икономически дейности А21 КИД-2008 към края
на годината
Икономически дейности А21
КИД-2008/Economic activities
NACE.BG 2008
A Селско, горско и рибно
стопанство/Agriculture,forestry
and fishing
B Добивна
промишленост/Mining and
quarrying
C Преработваща
промишленост/Manufacturing
D Производство и
разпределение на
електрическа и топлинна
енергия/Electricity, gas, team
and air conditioning supply
E Доставяне на
води;канализ.услуги,управлен
ие на отпадъци/Water
supply,sewerage,waste
management and remediation
F Строителство/Construction
G Търговия;ремонт на
автомобили и
мотоциклети/Wholesale and
retail trade,repair of motor
vehicles and motorcycles
H Транспорт,складиране и
пощи/Transportation and
storage
I Хотелиерство и
ресторантьорство/Accommodat
ion and food service activities
J Създаване и
разпространение на
информация и творчески
продукти/Information and
communication
K Финансови и
застрахователни
дейности/Financial and
insurance activities
L Операции с недвижими
имоти/Real estate activities
M Професионални дейности и
научни
изследвания/Professional,scien
tific and technical activities
N Административни и
спомагателни
дейности/Administrative and
support service activities
O Държавно управление/Public
administration and defence;
compulsory social security
P Образование/Education
Q Хуманно здравеопазване и
социална работа/Human health
and social work activities
R Култура,спорт и
развлечения/Arts,
entertainment and recreation
S Други дейности/Other service
activities
Общо/Total:

31.12.
2011

31.12.
2012

31.12.
2013

31.12.
2014

31.12.
2015

31.12.
2016

31.12.
2017

31.12.
2018

КТД/CLA

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

10

9

8

8

7

6

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

5

4

5

5

5

25

26

25

22

23

19

19

21
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ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
1. Синдикални организации, страна по КТД на равнище „предприятие“
Страна по КТД могат да бъдат една или няколко синдикални организации, съгласно КТ.
Чл.51а КТ не определя изисквания за синдикалната организация – тя може да бъде както
представителна, така и непредставителна. Не е необходимо синдикалната структура, която
участва в колективното договаряне, и сключва КТД на равнище „предприятие“, да бъде
юридическо лице. Регистрацията на юридическо лице не е условие за легитимност на
синдикалната структура в предприятието, а правна възможност, която изразява свободната воля
на учредителите. КТД не може да се сключва от друго представителство, различно от синдикална
структура, като общо събрание на работниците и служителите или излъчени техни
представители. Въпреки, че броят на синдикалните структури, страна по КТД на равнище
"предприятие", не е част от същинските договорености между страните, данните за броя им като
страна по КТД се приемат за съществени от социалните партньори във връзка със законовата
процедура по сключване на КТД.
На фигурите е показан относителният дял на броя синдикални организации, страна по
КТД на равнище „предприятие“ към 31.12. на съответната година.

2. Договорени ред и условия за присъединяване към КТД
КТ урежда действието на КТД по отношение на две групи работници и служители.
Първата група са членове на синдикална организация, страна по договора, като за тях КТД
действа от момента на влизането му в сила. Във втората група се включват работници и
служители, които не членуват в синдикалната организация, страна по КТД, но са се
присъединили към КТД, по който е страна техният работодател. Присъединяването става при
условия и по ред, определени от страните по КТД, така че да не противоречи на закона или да го
заобикаля, или да накърнява добрите нрави. Тази уредба предоставя на страните по КТД правото
да включват в него договорености относно присъединяването към него на работници и
служители, които не са членове на синдикална организация, страна по КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно реда и условията за присъединяване към КТД към 31.12.
на съответната година.
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3. Присъединителна вноска
Като част от реда и условията за присъединяване на работници и служители, които не са
членове на синдикална организация, страна по КТД, в действащите КТД има договорена
присъединителна вноска, най-често като процент от индивидуалната работна заплата,
заплащана еднократно или ежемесечно по сметка на фонд „СБКО“ или на синдикална
организация, страна по КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно присъединителна вноска като част от реда и условията за
присъединяване към КТД към 31.12. на съответната година.

4. Договорен краен срок за присъединяване към КТД
В КТД се съдържат договорености относно подаване на заявления за присъединяване,
водене на дневник на подадените заявленията с достоверна дата, подписване на двустранен
протокол по присъединяването от работодателя и синдикалната организация, уведомяване на
присъединяващия се за решението на страните, момента на действието на КТД спрямо
присъединилия се работник или служител, и т.н. В някои от КТД присъстват клаузи, съдържащи
и краен срок за присъединяване към КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно краен срок за присъединяване към КТД към 31.12. на
съответната година.

5. Договорено автоматично удължаване действието на КТД
Действащите КТД съдържат договорености относно удължаване на техния срок на
действие, в зависимост от резултатите от преговорите за подписване на нов КТД. Съгласно чл.54,
ал.2 КТ, колективният трудов договор се смята за сключен за срок една година, доколкото в него
не е уговорен друг срок, но за не повече от две години, като страните могат да уговорят по-кратък
срок на действие на отделни негови клаузи. Преговорите за сключване на нов колективен трудов
договор започват не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на действащия
колективен трудов договор, съгласно чл.54, ал. 3 КТ.
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На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно автоматично удължаване действието на КТД към 31.12. на
съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности на договореното
автоматично удължаване действието на КТД.

6. Договорена минимална работна заплата над установената с ПМС МРЗ за
страната
Държавата регулира минималните трудови възнаграждения и обезщетения според
чл.244 КТ. С Постановление на Министерски съвет (ПМС) се определя размер на минималната
работна заплата за страната. В този раздел са представени данни за договорената с КТД на
равнище "предприятие" минимална работна заплата (МРЗ) за предприятието над постановения
размер на МРЗ за страната, действащ към края на съответната година. Липсата на
договорености относно размера на МРЗ в КТД на равнище „предприятие“ показва, че страните
по него са приели, че определеният съгласно чл.244, т.1 КТ действащ размер на МРЗ за страната,
се явява и МРЗ за съответното предприятие.
Договореностите в КТД относно размера на МРЗ за предприятието дефинират този
размер по различни начини, в зависимост от волята на страните. Различното определяне на МРЗ
за предприятието съществено затруднява сравненията на постигнатите договорености в КТД по
групи икономически дейности, териториално разположение и др. В КТД на равнище
„предприятие“ се среща определянето на МРЗ за групи професии или категории персонал като
коефициент към договорена база – напр. МРЗ за страната или за отрасъл/бранш, или фиксиран
размер в лева. Договореностите относно размерите на основните работни заплати,
диференцирани според квалификацията на работниците и служителите, не могат да бъдат пряко
сравнявани, поради наличието на различни подходи в тяхното определяне. В някои КТД се
посочва диференциация на база степен на образование, в други КТД се посочват деветте
категории персонал, съгласно Закона за бюджета на ДОО, по които се договарят минималните
осигурителни доходи, в трети КТД се посочват конкретни длъжности в предприятието, като за тях
се посочва съответно МРЗ, а в четвърти се прави препратка към Вътрешните правила за
организация на работната заплата. Тези различия при договарянето на МРЗ в КТД на равнище
„предприятие“ правят на този етап невъзможно прякото сравнение на договореностите за МРЗ в
КТД, най-вече поради разликата в групите работници и служители, за които се договаря МРЗ в
различните по дейност предприятия, както и диференциацията на факторите, които влияят върху
договореното минимално възнаграждение. В действащите КТД на равнище „предприятие“ се
разграничават три начина на определяне на размера на МРЗ за предприятието. МРЗ се договаря
като определена сума в лева, като коефициент към МРЗ за страната, или като коефициент към
МРЗ за отрасъл/бранш.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно минимална работна заплата над установената с ПМС МРЗ
за страната към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и максимални
стойности на договорената над минималния размер минимална работна заплата над
установената с ПМС МРЗ за страната.
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7. Договорена процедура за повишаване на МРЗ
С КТД страните договарят процедурата и условията за повишаване на МРЗ в
предприятието в зависимост от определени обстоятелства за срока на действие на колективния
трудов договор.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно процедура за повишаване на МРЗ към 31.12. на
съответната година.
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8. Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно гарантирания размер за
изплащане на възнаграждения
Неизплатените или забавени заплати в страната са често срещана причина за
възникване на колективни трудови спорове. В чл.245, ал.1 КТ е установено, че при
добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира
изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово
възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. В ал.2 на същия
текст е предвидено, че разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава
изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно минималната основа за изплащане на възнагражденията
при прилагане на чл.245 КТ към 31.12. на съответната година.

На фигурите е показан относителният дял на КТД на равнище „предприятие“ според
минималната основа за изплащане на възнагражденията при прилагане на чл.245 КТ.

9. Договорен по-висок праг на гаранцията (процент) при прилагане на чл.245,
ал.1 КТ
В чл.245, ал.1 КТ е установено, че при добросъвестно изпълнение на трудовите
задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение
в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната
работна заплата за страната. В ал.2 на същия текст е предвидено, че разликата до пълния
размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със
законната лихва.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок праг на гарантирания размер на трудовото
възнаграждение при прилагане на чл.245 КТ към 31.12. на съответната година, както и средните,
минималните и максимални стойности на договорения по-висок праг на гарантирания размер на
трудовото възнаграждение при прилагане на чл.245 КТ.
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10. Договорености по чл.245, ал.1 КТ относно други условия по прилагането му
С КТД се договорят и други условия, свързани с прилагането на чл.245 КТ, касаещи
различни аспекти на гарантирането на изплащането на възнагражденията на работниците и
служителите. Такива са напр. работодателят да осигурява информация за дължимите суми към
всеки работник и служител, както и за невнесените осигурителни и здравни вноски; намалението
на възнагражденията да се прилага за целия списъчен състав. Съществена договореност е и
определянето на датата на месечно изплащане на заплатите, съобразно която следва да се
изчислява забавянето на заплатите и олихвяването на дължимите суми със законната лихва,
както и договореностите за провеждане на преговори във връзка с прилагането на чл.245 КТ.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно други условия по прилагането на чл.245, ал.1 КТ към
31.12. на съответната година.
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11. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за трудов стаж и
професионален опит
Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на
чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата
или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на
допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за трудов стаж и
професионален опит се основава на чл.244, т.2 КТ и с ПМС №147/29.06.2007 г. е определен
неговият минимален размер от 0.6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален
опит. С чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се уреждат
въпросите, свързани с условията и размера на ДТВ за трудов стаж и професионален опит.
Предвидена е възможност с КТД на браншово равнище да се определя минималния размер на
ДТВ за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретния размер да се
определя в КТД и/или ВПРЗ в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Договарянето
чрез КТД на равнище „предприятие“ на ДТВ за трудов стаж и професионален опит е сред найчесто срещаните договорености между страните.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за трудов стаж и професионален опит над
нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер ДТВ за трудов стаж и
професионален опит.

12. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна
и научна степен "доктор"
Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на
чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата
или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на
допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
ДТВ за образователна и научна степен „доктор“, свързана с изпълняваната работа, е в размер
не по-малък от 15 лева месечно.
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На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за образователна и научна степен "доктор" над
нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер ДТВ.

13. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за образователна
и научна степен "доктор на науките"
Допълнителните трудови възнаграждения се определят в съответствие с Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при спазване на разпоредбата на
чл.14, който предвижда с колективен трудов договор, с вътрешни правила за работната заплата
или с индивидуален трудов договор да могат да се определят по-високи размери на
допълнителните трудови възнаграждения, определени с НСОРЗ.
Съгласно чл.11, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
ДТВ за образователна и научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа, е
в размер не по-малък от 50 лева месечно. На фигурите е показан относителният дял на
постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно ДТВ за образователна и
научна степен "доктор на науките" над нормативния минимум към 31.12. на съответната година.

На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер ДТВ за образователна и научна степен "доктор на
науките".
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14. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден
труд през работни дни
В чл.262 КТ, т.1 е определено, че положеният извънреден труд за работа през работни
дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не
по-малко от 50 на сто.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за извънреден труд през работни дни над
нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер ДТВ за извънреден труд през
работни дни.
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15. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден
труд през почивни дни
В чл.262 КТ, т.2 е определено, че положеният извънреден труд за работа през почивни
дни се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не
по-малко от 75 на сто.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за извънреден труд през почивни дни над
нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер ДТВ за извънреден труд през
почивни дни.

16. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден
труд през официални празници
В чл.262 КТ, т.3 е определено, че положеният извънреден труд за работа през дните на
официални празници се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и
работодателя, но не по-малко от 100 на сто. На фигурите е показан относителният дял на
постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно ДТВ за извънреден труд
за работа през дните на официални празници над нормативния минимум към 31.12. на
съответната година.
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На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер ДТВ за извънреден труд за работа през дните на
официални празници.

17. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за извънреден
труд при сумирано изчисляване на работното време
В чл.262 КТ, т.4 е определено, че положеният извънреден труд за работа при сумирано
изчисляване на работното време се заплаща с увеличение, уговорено между работника или
служителя и работодателя, но не по-малко от 50 на сто.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за извънреден труд при сумирано изчисляване на
работното време над нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните,
минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер ДТВ за
извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време.
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18. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за нощен труд
В чл.261 КТ е предвидено положеният нощен труд да се заплаща с увеличение, уговорено
от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от
Министерския съвет. Този вид ДТВ е установен като минимален размер с чл.8 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата, където е посочено, че за всеки отработен
нощен час или за част от него между 22:00 ч. и 6:00 ч. на работниците и служителите се заплаща
ДТВ за нощен труд в размер не по-малък от 0.25 лв.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за нощен труд над нормативния минимум към 31.12.
на съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности на договореното
над минималния размер ДТВ за нощен труд.

19. Договорено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ) за време на
разположение
С чл.10 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е
предвидено, че за времето, през което работникът или служителят е на разположение на
работодателя, и се намира извън територията на предприятието в място, уговорено между тях,
се заплаща допълнително трудово възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не
по-малък от 0.10 лв.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно ДТВ за време на разположение над нормативния минимум
към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер ДТВ за време на разположение.
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20. Допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от Наредбата за
структурата и организацията на работната заплата
Съгласно чл.13, ал.1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната
заплата, с КТД, с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор
може да се определи ДТВ за постигнати резултати от труда - текущо, за година или за друг
период. Много често в КТД ДТВ за постигнати резултати характеризира прилагането на
премиално-бонусна система за заплащане на труда. Прилагането на тези системи за заплащане
на труда води до изплащане на ДТВ за постигнати резултати на работниците и служителите под
формата на премии за производствени резултати по предварително определени показатели за
ефективност. За формирането на тези ДТВ се определят критерии за формиране на персонални
стимули, често по групи професии, производствени звена, както и индивидуално.
На основание чл.13, ал.1, т.2 НСОРЗ, могат да бъдат договаряни и ДТВ, свързани с
промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервнопсихическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника. На основание на
т.3 от същата, могат да се договарят и ДТВ за участие в печалбата. В т.4 „други“ на чл.13 НСОРЗ
попадат такива ДТВ като: тринадесета заплата; заплащане на ДТВ за празници – Коледа,
Великден, професионален празник; ДТВ за ползване на отпуск; множество ДТВ за сферата на
образованието; ДТВ за брак, раждане на дете, смърт; както и различни други случаи. От началото
на 2019 г. информацията за постигнатите договорености относно видовете други ДТВ по чл.13,
т.4 НСОРЗ се въвежда отделно с цел съпоставка на относителният им дял.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителни трудови възнаграждения по чл.13 от
Наредбата за структурата и организацията на работната заплата към 31.12. на съответната
година.
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21. Договореност да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател
Тази договореност касае условията, при които работодателят зачита трудовия стаж на
работниците и служителите, който не е при същия работодател. Зачитането на трудовия стаж е
пряко свързано с определянето на ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит.
Договореността се основава на разпоредбите на чл.12, ал.5 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености да се зачита трудовия стаж, придобит при друг работодател към
31.12. на съответната година.

22. Приложени Вътрешни правила за работната заплата към КТД
Получените в НИПА КТД и анекси към тях в някои случаи са придружени от ВПРЗ в
предприятието. Често в КТД договореностите относно възнагражденията препращат към ВПРЗ,
поради което при анализа на възнагражденията се взимат предвид и данните в тях. На фигурата
е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ с приложени
Вътрешни правила за работната заплата към 31.12. на съответната година.
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23. Договорено становище на синдикалните организации при съкращения на
персонала
Процедурата по информиране и консултиране на синдикални организации като страна по
КТД преди масови уволнения често е съпътствана от разработване на програма за заетост и
предоставянето на становище от страна на синдикатите.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно становище на синдикалните организации при съкращения
на персонала към 31.12. на съответната година.

24. Договорено осигуряване на преквалификация при съкращения на персонала
В нормативната уредба е предвидено при осъществяване на масови уволнения,
работодателят да си сътрудничи с представители на организациите на работниците и
служителите в предприятието, представител на поделението на Агенцията по заетостта и
представител на общинската администрация в осигуряването на мерки за алтернативна заетост
на предложените за освобождаване работници – чл. 25 от Закона за насърчаване на заетостта.
Една от тези мерки е преквалификацията на работниците и служителите, като условията за това
се уговарят между страните в КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно осигуряване на преквалификация при съкращения на
персонала към 31.12. на съответната година.

25. Договорена процедура по приемане на нови работници при съкращения на
персонала
Страните по КТД договарят процедура за приемане на нови работници в два случая – при
съкращение на персонал и при икономическа целесъобразност. В някои КТД се съдържа забрана
за приемане на нови работници при съкращения на персонал, както и обявяване на свободните
места в предприятието, кандидатстване от служители на предприятието, срок за кандидатстване,
задължение за работодателя да сключва трудови договори с новоназначени работници със срок
на изпитване.
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На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно процедура по приемане на нови работници при
съкращения на персонала към 31.12. на съответната година.

26. Договорени критерии за подбор при съкращения на персонала
В чл.329, ал.1 КТ, правото на подбор от страна на работодателя е уредено в зависимост
от критериите квалификация и по-добро изпълнение на работата, като други критерии могат да
бъдат допълнително договорени между страните с КТД. Извън нормативно установеното право
на подбор на работодателя, с КТД страните са договорили и задължение за работодателя за
сформиране на комисии за изготвяне на критерии и показатели при подбора.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно критерии за подбор при съкращения на персонала към
31.12. на съответната година.

27. Договореност за закрила при уволнения по чл. 333, ал. 4 от КТ
Чл. 333, ал.3 КТ предвижда закрила при уволнение на работник или служител, който е
член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален
ръководен изборен синдикален орган, през времето, докато заема синдикална длъжност и до 6
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месеца след освобождаването му. Закрилата се изразява в задължителното предварително
съгласуване със синдикален орган, определен с решение на централното ръководство на
съответната синдикална организация. Чл.333, ал.4 КТ предвижда тази закрила в случай на
съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата, да може да се прилага и за
всеки работник или служител, когато това е предвидено в КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно закрила при уволнения по чл. 333, ал. 4 от КТ към 31.12.
на съответната година.

28. Договореност за защита от уволнение при предстоящо пенсиониране
В някои от действащите КТД е постигната договореност, основана на съществуваща, но
вече отменена разпоредба в КТ относно защита от уволнение на работници и служители, на
които им остават няколко години до пенсия.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно защита от уволнение при предстоящо пенсиониране към
31.12. на съответната година.

29. Договорен срок за уведомяване на синдикатите преди масови уволнения
Предмет на договаряне в КТД е и срокът за информиране и консултиране преди масово
уволнение. В случай, че работодателят вземе решение за закриване на дейности, частична
ликвидация, намаляване на обема на работа или други структурни промени, водещи до „масови
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уволнения“ по смисъла на параграф 1, т.9 от Допълнителните разпоредби на КТ, в чл.130а, ал.1
КТ е установен нормативен минимум от 45 дни за започване на консултации с представителите
на синдикалните организации преди извършването на масовите уволнения. Целта е
работодателят да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или
ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно срок за уведомяване на синдикатите преди масови
уволнения над нормативния минимум към 31.12. на съответната година, както и средните,
минималните и максимални стойности на договорения над минималния размер срок за
уведомяване на синдикатите преди масови уволнения.

30. Договорени форми на обучение и професионална квалификация
В изпълнение на задълженията на работодателя по чл.228а КТ за поддържане и
повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите, с КТД са
договорени различни форми на обучение и професионална квалификация, като: създаване на
съвети по професионална квалификация с участие на представителите на работниците и
служителите; работа по годишни програми за поддържане и повишаване на квалификацията и
преквалификация на персонала; критерии за обвързване на знанията и компетенциите на
персонала с трудовото възнаграждение; сключване на договор за повишаване на
квалификацията или за преквалификация; вътрешно организационни обучения като
първоначална и периодична подготовка без откъсване от работа; периодично обучение с
откъсване от работа; преквалификация при необходимост от пренасочване на ново работно
място; провеждането на курсове, семинари, конференции и други форми на обучение, свързани
с трудовото и осигурително законодателство, безопасни и здравословни условия на труд по
инициатива на синдикатите, за които работодателят поема финансирането.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно форми на обучение и професионална квалификация към
31.12. на съответната година.
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31. Договорен бюджет за обучение и професионална квалификация
В пряка връзка с договорените форми за квалификация и преквалификация между
страните по КТД са и договореностите, касаещи определянето на бюджет за квалификация,
преквалификация и обучение. Нормативната уредба не предвижда определен бюджет за
квалификация, преквалификация и обучение. Страните по КТД договарят размера на този
бюджет с цел подобряване квалификацията на персонала. На фигурата е показан относителният
дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно бюджет за обучение
и професионална квалификация към 31.12. на съответната година.

32. Договорености относно прилагане на непълно работно време
Страните по КТД могат да договарят прилагането на непълно работно време в
съответствие с чл.138 КТ, но най-вече при условията на Чл. 138а КТ при намаляване на обема
на работа. Съгласно него, работодателят може да установи за период до три месеца в една
календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или
в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с
представителите на синдикалните организации, като тази процедура и условията за
преминаване от пълно на непълно работно време и обратно е предмет на договаряне в КТД. На
фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“
договорености относно прилагане на непълно работно време към 31.12. на съответната година.
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33. Договорености относно намалено работно време
Страните по КТД се договарят относно условията за прилагането на чл. 137 КТ за
установяването на намалено работно време. На фигурата е показан относителният дял на
постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно намалено работно време
към 31.12. на съответната година.

34. Договорености относно удължено работно време
Съгласно чл. 136а КТ страните по КТД могат да се уговарят относно правилата за
удължаване на работното време, предвид разпоредбата, че работодателят е длъжен да
проведе предварителна консултация с представителите на синдикалните организации относно
прилагането на удълженото работно време при производствени причини. На фигурата е показан
относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно
удължено работно време към 31.12. на съответната година.

35. Договорености относно сумирано работно време
Страните по КТД могат да договарят условията, при които се прилага сумирано работно
време в изпълнение на чл.142, ал.2 КТ и свързаните разпоредби, регламентиращи минималното
време за почивка при сумирано работно време. На фигурата е показан относителният дял на
постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно сумирано работно време
към 31.12. на съответната година.
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36. Договорености относно работа от разстояние
Съгласно чл. 107н, ал.5 КТ, с КТД страните могат да се договарят, относно условията за
осигуряване на възможностите за реализация на колективните права на работниците и
служителите, които извършват работа от разстояние, както и за интеграцията им с работниците
и служителите, които работят в помещения на работодателя. На фигурата е показан
относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно
работа от разстояние към 31.12. на съответната година.

37. Договорен основен платен годишен отпуск
Съгласно чл.155 КТ, размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20
работни дни за всички категории работници и служители. Някои категории работници и
служители, в зависимост от особения характер на работата, имат право на удължен платен
годишен отпуск, в който е включен основния платен годишен отпуск. Конкретният размер на
основния платен годишен отпуск може да се договаря с КТД на равнище „предприятие“.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно основен платен годишен отпуск, както и средните,
минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер на основен
платен годишен отпуск.
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38. Договорен основен платен годишен отпуск в зависимост от трудовия стаж в
предприятието
В някои КТД размерът на основния платен годишен отпуск е договорен съобразно
трудовия стаж на работника и служителя, като се прилагат различни съотношения между
годините трудов стаж и размера на основния платен годишен отпуск.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно основен платен годишен отпуск в зависимост от трудовия
стаж в предприятието.

39. Допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за работа при специфични
условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1, т.1 КТ
Съгласно чл.156, ал.1, т.1 КТ работникът или служителят има право на допълнителен
платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които
не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки.
Този вид отпуск е установен в КТ в размер на не по-малко от 5 работни дни. С КТД страните може
да договарят по-висок размер на този отпуск.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за работа
при специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1, т.1 КТ към 31.12. на
съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности на договореното
над минималния размер на допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за работа при
специфични условия и рискове за живота и здравето по чл.156, ал.1, т.1 КТ
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40. Допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за ненормиран работен ден по
чл.156, ал.1, т.2 КТ
Съгласно чл.156, ал.2, т.2 КТ работникът или служителят има право на ДПГО за работа
при ненормиран работен ден не по-малко от 5 работни дни. С КТД може да се договаря по-висок
размер на този отпуск.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за
ненормиран работен ден по чл.156, ал.1, т.2 КТ към 31.12. на съответната година, както и
средните, минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер на
допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1, т.2 КТ
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41. Договорен допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.1 КТ при
встъпване в брак
Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа
работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на
прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат,
сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според
ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се
изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по
споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение
при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.1 КТ
при встъпване в брак към 31.12. на съответната година и средните, минималните и максимални
стойности на договореното над минималния размер на допълнителен платен отпуск (ДПО) по
чл.157, ал.1, т.1 КТ при встъпване в брак.

42. Договорен допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.2 КТ при
кръводаряване
Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа
работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на
прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат,
сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според
ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се
изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по
споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение
при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.2 КТ
при кръводаряване към 31.12. на съответната година и средните, минималните и максимални
стойности на договореното над минималния размер на допълнителен платен отпуск (ДПО) по
чл.157, ал.1, т.2 КТ при кръводаряване.
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43. Договорен допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.3 КТ при
смърт в семейството
Съгласно чл.157 ал.1, т.1-3 КТ, работодателят е длъжен да освобождава от работа
работника или служителя при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на
прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат,
сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни дни. Според
ал.3, т.1 на същия текст от КТ, през време на тези отпуски на работника или служителя се
изплаща възнаграждение, според предвиденото в колективния трудов договор или по
споразумение между работника или служителя и работодателя. Изплащаното възнаграждение
при тези отпуски е като при платен годишен отпуск, на основание чл.177 КТ.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен отпуск (ДПО) по чл.157, ал.1, т.3 КТ
при смърт в семейството към 31.12. на съответната година и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер на допълнителен платен отпуск
(ДПО) по чл.157, ал.1, т.3 КТ при смърт в семейството.
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44. Договорен допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ
за едно живо дете до 18г.
Съгласно чл.168, ал.1 КТ, ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи
деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни допълнителен платен годишен
отпуск, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4
работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този вид отпуск е нормативно определен
под условие – да е уговорен в КТД, и само в такъв случай според КТ е установен на 2 или 4
работни дни, в зависимост от броя живи деца до 18-годишна възраст. Допълнителния платен
годишен отпуск за 1 дете не е уреден в КТ, но се договаря между страните по КТД. Договореният
ДПГО за 1 дете няма минимална стойност, определена нормативно, затова такава може да се
приеме отсъствието на договореност за този ДПГО.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168,
ал.1 КТ за едно живо дете до 18г. към 31.12. на съответната година и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер на допълнителен платен
годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ за едно живо дете до 18г.
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45. Договорен допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ
за две живи деца до 18г.
Съгласно чл.168, ал.1 КТ, ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи
деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни допълнителен платен годишен
отпуск, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4
работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този вид отпуск е нормативно определен
под условие – да е уговорен в КТД, и в такъв случай според КТ е установен на 2 или 4 работни
дни, в зависимост от броя живи деца до 18-годишна възраст.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168,
ал.1 КТ за две живи деца до 18г. към 31.12. на съответната година и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер на допълнителен платен
годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ за две живи деца до 18г.

46. Договорен допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ
за три или повече живи деца до 18г.
Съгласно чл.168, ал.1 КТ, ако е уговорено в КТД, работничка или служителка с две живи
деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни допълнителен платен годишен
отпуск, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4
работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този вид отпуск е нормативно определен
под условие – да е уговорен в КТД, и в такъв случай според КТ е установен на 2 или 4 работни
дни, в зависимост от броя живи деца до 18-годишна възраст.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168,
ал.1 КТ за три или повече живи деца до 18г. към 31.12. на съответната година и средните,
минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер на
допълнителен платен годишен отпуск (ДПГО) по чл.168, ал.1 КТ за три или повече живи деца до
18г.
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47. Договорен основен платен годишен отпуск (ОПГО) по чл.319 КТ за трайно
намалена работоспособност
Съгласно чл.319 КТ, работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50
и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни
дни. Тази специална разпоредба означава, че за тези лица основния платен годишен отпуск с
императивна норма е установен на минимум 26 дни.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно основен платен годишен отпуск (ОПГО) по чл.319 КТ за
трайно намалена работоспособност към 31.12. на съответната година и средните, минималните
и максимални стойности на договореното над минималния размер на основен платен годишен
отпуск (ОПГО) по чл.319 КТ за трайно намалена работоспособност.
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48. Договорен платен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ
Съгласно чл.159 КТ, за осъществяване на синдикална дейност нещатните членове на
централни, отраслови и териториални ръководства на синдикалните организации, както и
нещатните председатели на синдикалните ръководства в предприятията, имат право на платен
отпуск в размери, установени в КТД, но не по-малко от 25 часа за една календарна година.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно платен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ към
31.12. на съответната година.

На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер на платен отпуск за синдикална дейност по чл.159 КТ.
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49. Договорен платен отпуск (ПО) за обучение по чл.169 и чл.170 КТ
Съгласно чл.169 и чл.170 КТ, работник или служител, който учи в средно или висше
училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен
отпуск за обучение (чл.169, ал.1 КТ) или явяване на зрелостен или държавен изпит (чл.169, ал.3
КТ). В първия случай - обучение, минимално установения срок на този отпуск е 25 дни, а във
втория - за изпит - 30 дни. Минималният размер на отпуска по чл.170, ал., т.1 - за кандидатстване
в средно училище е 6 работни дни, а по т.2 - за кандидатстване във висше училище или
докторантура - 12 работни дни. На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД
на равнище „предприятие“ договорености относно по-висок размер на платен отпуск (ПО) за
обучение по чл.169 и чл.170 КТ към 31.12. на съответната година.

50. Договорен платен отпуск (ПО) по чл.169, ал.1 за обучение
Съгласно чл.169, ал.1 КТ работник или служител, който учи в средно или висше училище
без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск
за обучение. Минимално установения срок на този отпуск е 25 дни, като с КТД страните могат да
договарят и по-висок размер на този вид отпуск. На фигурите е показан относителният дял на
постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно платен отпуск (ПО) по
чл.169, ал.1 за обучение към 31.12. на съответната година и средните, минималните и
максимални стойности на договореното над минималния размер на платен отпуск (ПО) по чл.169,
ал.1 за обучение.
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51. Договорен платен отпуск (ПО) по чл.170, ал.1 за кандидатстване в средно
или висше училище, или докторантура
Съгласно чл.170 КТ, ал.1 работник или служител има право със съгласието на
работодателя на отпуск за кандидатстване в средно или висше училище, както и за докторантура.
Минималният размер на отпуска по чл.170, ал., т.1 - за кандидатстване в средно училище е 6
работни дни, а по т.2 - за кандидатстване във висше училище или докторантура - 12 работни дни.
С колективен трудов договор размера на този отпуск може да се договаря между страните.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно платен отпуск (ПО) по чл.170, ал.1 за кандидатстване в
средно или висше училище, или докторантура към 31.12. на съответната година и средните,
минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер на платен отпуск
(ПО) по чл.170, ал.1 за кандидатстване в средно или висше училище, или докторантура.

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. 42/70

52. Договорен друг платен годишен отпуск
Най–често срещаните случаи на договорен друг платен годишен отпуск са основани на
разпоредбите на чл.157 КТ и чл.чл.161-163 КТ. Договорени други видове ПГО извън тези в КТ са
свързани с отпуск за преподавателския състав; за синдикални дейци за участия в конференции,
семинари и други синдикални прояви (извън този по чл.159 за синдикална дейност); за деца за
първи учебен ден, раждане, за бащи, които отглеждат сами децата си, за родители с малки деца
и др.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно друг платен годишен отпуск към 31.12. на съответната
година.

53. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
(ТПО) на основание чл.222, ал.1 КТ
Съгласно чл.222, ал.1 КТ, при уволнение на определените основания, работникът или
служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното
му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1
месец. С акт на Министерския съвет, с КТД или с индивидуален трудов договор може да се
предвиди обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил
на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
Размерът на обезщетението се изчислява в брутни работни заплати (БРЗ) за брой месеци.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.1 КТ към 31.12. на съответната година
и средните, минималните и максимални стойности на договореното над минималния размер на
обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.1
КТ.
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54. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
(ТПО) на основание чл.222, ал.2 КТ (при болест)
Съгласно чл.222, ал.2 КТ, при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
(чл.325, ал.1, т.9 КТ и чл.327, ал.1, т.1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение
от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има
най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години трудов стаж не е получил
обезщетение на същото основание. Размерът на обезщетението се изчислява в брутни работни
заплати (БРЗ) за брой месеци.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.2 КТ (при болест) към 31.12. на
съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности на договореното
над минималния размер на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение (ТПО)
на основание чл.222, ал.2 КТ (при болест).
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55. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
(ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (до 10 години трудов стаж)
На основание чл.222 ал.3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение на
работника или служителя след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя
в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. В случай че е работил при
един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж има право на
обезщетение за срок от 6 месеца. Съгласно чл.228, ал.2 КТ размерите на обезщетенията по
чл.222 се прилагат доколкото в акт на МС, в колективен трудов договор или в трудов договор не
са предвидени по-големи размери.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (до 10 години трудов стаж) към
31.12. на съответната година.

На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер на обезщетение при прекратяване на трудовото
правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (до 10 години трудов стаж).

56. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
(ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (над 10 години трудов стаж)
На основание чл.222 ал.3 КТ при прекратяване на трудовото правоотношение на
работника или служителя след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя
в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. В случай че е работил при
един и същ работодател през последните 10 години от трудовия си стаж има право на
обезщетение за срок от 6 месеца. Съгласно чл.228, ал.2 КТ размерите на обезщетенията по
чл.222 се прилагат доколкото в акт на МС, в колективен трудов договор или в трудов договор не
са предвидени по-големи размери.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (над 10 години трудов стаж) към
31.12. на съответната година.
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На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер на обезщетение при прекратяване на трудовото
правоотношение (ТПО) на основание чл.222, ал.3 КТ (над 10 години трудов стаж).

57. Договорени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
(ТПО) по инициатива на работодателя по чл.331 КТ
Съгласно чл.331 КТ, работодателят може да предложи по своя инициатива на работника
или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако работникът или
служителят приеме предложението, работодателят му дължи обезщетение в размер на не помалко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово
възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщетението.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при прекратяване на
трудовото правоотношение (ТПО) по инициатива на работодателя по чл.331 КТ към 31.12. на
съответната година.

На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер на обезщетение при прекратяване на трудовото
правоотношение (ТПО) по инициатива на работодателя по чл.331 КТ (МБРЗ).
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58. Договорени обезщетения при бедствие по чл.218 КТ (размер на
обезщетението в %)
Съгласно чл.218, ал.1 КТ ако работникът или служителят е възпрепятстван да се яви на
работа поради бедствие, му се заплаща обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово
възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75 на
сто от МРЗ, установена за страната.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно по-висок размер на обезщетение при бедствие по чл.218
КТ към 31.12. на съответната година.

На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договореното над минималния размер обезщетение при бедствие по чл.218 КТ.

59. Договорености по чл.218, ал.1 КТ относно минималната основа за
изплащане на възнаграждения
Съгласно чл.218, ал.1 КТ ако работникът или служителят е възпрепятстван да се яви на
работа поради бедствие, му се заплаща обезщетение в размер 50 на сто от брутното му трудово
възнаграждение за времето, през което е бил възпрепятстван да работи, но не по-малко от 75 на
сто от МРЗ, установена за страната. Страните по КТД договарят различна основа за изчисляване
на този вид обезщетение.
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На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно минималната основа за изплащане на възнаграждения по
чл.218, ал.1 КТ към 31.12. на съответната година.

На фигурата е показан относителният дял на КТД според вида на минималната основа за
изплащане на възнаграждения по чл.218, ал.1 КТ.

60. Договорена безплатна храна за работа при специфични условия на труд сума в лева на ден
Съгласно чл.2 и чл.4 от Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на
безплатна храна и/или добавки, право на безплатна храна за работа при специфични условия на
труд имат определени категории трудещи се. В чл.5, ал.1 от Наредбата се определя, че
стойността на безплатна храна и/или добавки към нея по тази Наредба не може да бъде по-малко
от два лева на ден за работник или служител.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно осигуряването на безплатна храна за работа при
специфични условия на труд - сума в лева на ден към 31.12. на съответната година.
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На фигурата са показани средните, минималните и максимални стойности на
договорената сума за безплатна храна за работа при специфични условия на труд над
минималния размер в лева.

61. Договорени тонизиращи напитки за работа при специфични условия на труд
- сума в лева на ден
Съгласно чл.3 от Наредбата за определяне на условията и реда за осигуряване на
безплатна храна и/или добавки по време на нощни смени или при полагане на нощен труд на
работниците и служителите се осигуряват тонизиращи или ободряващи напитки. В чл.5, ал.2 се
определя, че стойността на тонизиращите и ободряващите напитки е 1 лв. на смяна.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно осигуряването на тонизиращи напитки за работа при
специфични условия на труд – сума в лева на ден към 31.12. на съответната година, както и
средните, минималните и максимални стойности на договорената сума за тонизиращи напитки
за работа при специфични условия на труд над минималния размер в лева.
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62. Договорени застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“
Съгласно чл.2, ал.1 от Наредбата за задължително застраховане на работниците и
служителите за риска от трудова злополука, на задължително застраховане подлежат
работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на
предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или повисок от средния за страната.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно застраховки „Трудова злополука“ или „Живот“ към 31.12.
на съответната година.

63. Договореност за допълнително пенсионно осигуряване
Съгласно Кодекса за социално осигуряване, работниците и служителите могат да избират
пенсионни осигурителни фондове за допълнително пенсионно осигуряване, в т.ч. –
задължително в определен размер и доброволно над този размер. С КТД социалните партньори
в предприятията договарят съдействие и/или финансиране от работодателя за осигуряване на
допълнително пенсионно осигуряване.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12. на
съответната година.

64. Договореност за допълнително здравно осигуряване
Страните по КТД сключват договорености и за допълнителното здравно осигуряване. На
фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“
договорености относно допълнителното здравно осигуряване към 31.12. на съответната година.
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65. Договорено финансиране на СБКО на основание чл.292 от КТ
В нормативната уредба социално-битовото и културно обслужване (СБКО) е определено
като право на работниците и служителите, като на него е посветена глава XIV от КТ. Липсва
изрично задължение в закона за предоставяне на средства за СБКО. Осигуряването на средства
за социално-битово и културно обслужване зависи в голяма степен от финансовите възможности
на работодателя и те 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 чл.292 е предвидено Фонд „СБКО“ да се финансира със средства от работодателя и от
други източници. В КТД може да се договаря това финансиране, с което се задължава
работодателят да осигури парични средства за социални разходи.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно финансирането на СБКО на основание чл.292 от КТ към
31.12. на съответната година.

66. Договорен процент от фонд Работна заплата като бюджет за фонд СБКО
Финансирането на СБКО като правило се договаря от страните като конкретен процент
спрямо средствата за работна заплата. Няма нормативно установен минимален размер на
процента за финансиране на фонд СБКО. В бюджетните организации, ежегодно с ПМС за
изпълнението на бюджета се определя максималният процент, който е установен на до 3%, като
от 2016 г. с ПМС 380/29.12.2015 г., чл.44, ал.2 той вече не е върху брутното трудово
възнаграждение, а върху основното.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно процента от фонд Работна заплата като бюджет за фонд
СБКО към 31.12. на съответната година, както и средните, минималните и максимални стойности
на договорен процент от фонд Работна заплата като бюджет от СБКО.
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67. Договорености по чл.294 КТ, т.т.1-2, 4-7
Разпоредбите на чл.294 КТ, т.т.1-2, 4-7 определят форми на социални разходи,
финансирани от фонд СБКО, в т.ч., организирано хранене, поддържане на търговски обекти и
бази за услуги, бази за дълготраен и краткотраен отдих, бази за културни занимания, клубове,
библиотеки и задоволяване на други социално-битови и културни потребности.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно формите за социални разходи по чл.294 КТ, т.т.1-2, 4-7 към
31.12. на съответната година.

68. Договорености по чл.294 КТ, т.3 (осигуряване на транспорт до
местоработата и обратно)
Разпоредбите на чл.294 КТ, т.3 определят форми на социални разходи, финансирани от
фонд СБКО, за осигуряване на транспорт до местоработата и обратно. Основанието тази точка
да бъде разглеждана отделно сред договореностите, постигнати между страните по КТД, се
съдържа в практиката по уреждане на КТС по чл.14, ал.3 ЗУКТС (определяне на минимално
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необходими дейности при стачка), където осигуряването на транспорт до местоработата и
обратно е част от тези дейности, и постигнатите договорености между страните имат в случая
важно значение.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно осигуряване на транспорт до местоработата и обратно по
чл.294, т.3 КТ към 31.12. на съответната година.

69. Договорености за работно и униформено облекло по чл.296 КТ
Член 296 КТ урежда осигуряването на работниците на работно или униформено облекло,
или на парични средства за набавянето му, като следва да се отчита разликата със
задължението за предоставяне на „предпазно облекло“ във връзка с осигуряване на безопасни
условия на труд.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно работно и униформено облекло по чл.296 КТ към 31.12. на
съответната година.

70. Договорености за жилища и общежития по чл.297 КТ
Член 297 КТ дава възможност работодателя да използва средства от собствени фондове
за осигуряване на жилища на работниците и техните семейства, както и да поддържа
работнически общежития.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно жилища и общежития по чл.297 КТ към 31.12. на
съответната година.
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71. Договорености за семействата на работниците и служителите по чл.299 КТ
Разпоредбата на чл.299 КТ предвижда възможността работодателят да съдейства за
настаняване на децата на работниците в детски заведения, както и използването на средства от
социалните фондове от семействата на работниците и служителите.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно семействата на работниците и служителите по чл.299 КТ
към 31.12. на съответната година.

72. Договорености относно пенсионирани работници и служители по чл.300 КТ
Чл.300 от КТ разширява обхвата на социалните разходи в предприятието и спрямо
пенсионери, работили в същото предприятие.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно пенсионирани работници и служители по чл.300 КТ към
31.12. на съответната година.
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73. Договореност за създаване на Орган за социално сътрудничество
Въпреки, че няма нормативно задължение, страните по КТД регламентират създаването
на орган за социално сътрудничество, диалог, партньорство по повод взаимоотношенията
помежду си и във връзка с прилагането на сключения КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно създаване на орган за социално сътрудничество към
31.12. на съответната година.

74. Договореност за правила, разписани функции и обхват на органа за
социално сътрудничество
Създаването чрез КТД на орган за социално сътрудничество в предприятията предполага
и договорености относно неговите дейност, функции и обхват.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно правилата, разписани функции и обхват на органа за
социално сътрудничество към 31.12. на съответната година.

75. Договореност за предоставяне на помещения, оборудване, средства за
синдикалните организации в предприятието по реда на чл.46 КТ
Социалният диалог в предприятието касае и прилагането на чл.46 КТ, който предвижда
осигуряване на условия за синдикална дейност - предоставяне на помещения, оборудване,
средства за дейността на синдикалните организации в предприятието.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно предоставяне на помещения, оборудване, средства за
синдикалните организации в предприятието по реда на чл.46 КТ към 31.12. на съответната
година.
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76. Договореност за осъществяване на периодични проверки и контрол на
изпълнението на КТД
Важен аспект на взаимоотношенията между страните по КТД е договореността относно
осъществяване на периодични проверки и контрол на неговото изпълнение. На фигурата е
показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености
относно осъществяване на периодични проверки и контрол на изпълнението на КТД към 31.12.
на съответната година.

77. Договорена процедура за водене на преговори по сключване на КТД или
анекси към тях
С чл.52 КТ и чл.54, ал.3 КТ законодателно е уредена процедурата за преговори по
сключване на КТД или анекси към тях. На фигурата е показан относителният дял на постигнатите
с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно процедурата за водене на преговори по
сключване на КТД или анекси към тях към 31.12. на съответната година.
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78. Договорени процедури при уреждане на КТС
Предвид разпоредбите на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС)
страните по КТД могат да договарят прилагането на предвидените в закона процедури в случай
на колективен трудов спор.
На фигурите е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно процедурите за уреждане на КТС към 31.12. на
съответната година.

79. Договорено уреждане на КТС - срок на преговори
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗУКТС колективните трудови спорове се уреждат чрез
непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните
представители по свободно определена от тях процедура.
Срокът за непосредствени преговори е сред посочените процедури при уреждане на КТС.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно срокът на преговори при уреждане на КТС към 31.12. на
съответната година.

80. Договорено уреждане на КТС - съдействие от висшестояща организация
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗУКТС колективните трудови спорове се уреждат чрез
непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните
представители по свободно определена от тях процедура. Съгласно чл. 4. (1) при непостигане
на споразумение или отказ от преговори, всяка една от страните по КТС може да потърси
съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от
синдикални и работодателски организации.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно съдействието от висшестояща организация към 31.12. на
съответната година.
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81. Договорено уреждане на КТС - съдействие от НИПА чрез посредничество
Съгласно чл.3, ал.1 от ЗУКТС колективните трудови спорове се уреждат чрез
непосредствени преговори между работниците и работодателите или между техните
представители по свободно определена от тях процедура. Съгласно чл. 4. (1) когато не се
постигне споразумение или някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях може да потърси
съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен арбитраж от
синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за помирение и
арбитраж, като тези преговори могат да траят до 14 дни, а по споразумение на страните - и попродължително време. Съдействието от страна на НИПА чрез посредничество е предвидено от
закона като процедури за уреждане на КТС, която може да се уговори чрез КТД. На фигурата е
показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище „предприятие“ договорености
относно съдействието на НИПА чрез посредничество към 31.12. на съответната година.

82. Договорено уреждане на КТС - съдействие от НИПА чрез арбитраж
Съгласно чл.4, ал.1. ЗУКТС при непостигане на споразумение в хода на
непосредствените преговори по чл.3, или ако някоя от страните откаже да преговаря, всяка от
тях може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен
арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния институт за
помирение и арбитраж. Съдействието от страна на НИПА чрез арбитраж е сред договорените с
КТД процедури за уреждане на КТС. На фигурата е показан относителният дял на постигнатите
с КТД на равнище „предприятие“ договорености относно съдействието на НИПА чрез арбитраж
към 31.12. на съответната година.
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83. Договорено уреждане на КТС - минимално необходими дейности при стачка
ЗУКТС предвижда ангажимент на страните по КТС за сключване на писмено
споразумение по чл.14, ал.1 за осигуряване условия за осъществяване през време на стачката
на дейностите, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност за: живота и
здравето на гражданите, нуждаещи се от спешна или неотложна медицинска помощ, или
постъпили за болнично лечение; производството, разпределението, преноса и доставката на газ,
електрическа и топлинна енергия, задоволителното комунално-битово и транспортно
обслужване на населението и за спиране на радио- и телевизионните излъчвания и гласовите
телефонни услуги; нанасяне на непоправими вреди върху обществено или лично имущество или
природната среда; обществения ред. Писменото споразумение може да бъде част от КТД.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно минимално необходимите дейности при стачка към 31.12.
на съответната година.

84. Наличие на клаузи относно спазване на социалния мир
В действащите КТД в частта за социалния диалог и взаимоотношения между страните се
включва и т.нар. клауза за социален мир. Независимо от различията във формулировките, тази
договореност изразява поемане на ангажимент от страна на синдикалните организации, страна
по КТД, за непредприемане на действия, вкл. и стачни действия, за срока на действие на КТД в
случай, че постигнатите договорености се изпълняват.
На фигурата е показан относителният дял на постигнатите с КТД на равнище
„предприятие“ договорености относно клаузи за спазване на социалния мир към 31.12. на
съответната година.
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ТЕНДЕНЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТНОСНО
ПОСТИГНАТИТЕ С КТД ДОГОВОРЕНОСТИ
ДОГОВОРЕНОСТ
I.
1.

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 2018 СПРЯМО 2017
БРОЙ КТД

НАЕТИ

Общи положения
Брой СО

Една СО

Непроменен

Две СО

Намалява с 0,7%

Намалява с 3,6%

Повече от 2 СО

Нараства с 0,5%

Нараства с 4,3%

2.

Ред и условия за присъединяване към КТД

Непроменен

Намалява с 1,6%

3.

Присъединителна вноска

Намалява с 1%

Намалява с 0,9%

4.

Краен срок за присъединяване

Нараства с 1,4%

Нараства с 4,6%

5.

Автоматично удължаване

Нараства с 0,9%

Намалява с 0,3%

6. МРЗ

Нараства с 4,6%

Намалява с 0,5%

8. Процедура за повишаване МРЗ

Нараства с 0,3%

Нараства с 4%

Нараства с 2,8%

Нараства с 5,7%

II.

9.

Намалява с 0,6%

Трудови възнаграждения

Чл. 245 – основа

МРЗП нараства с 0,2%

МРЗП нараства с 1,4%

МРЗБ/О нараства с 0,4%

МРЗБ/О нараства с 0,5%

МРЗ нараства с 1,8%

МРЗ нараства 6,3%

10. Чл. 245 - размер

Нараства с 0,2

Нараства с 2,4%

11. Чл. 245 – др. условия

Нараства с 2%

Нараства с 10,1%

12. ДТВ ТСПО

Нараства с 0,4%

Нараства с 4,1%

13. ДТВ - доктор

Нараства с 1,9

Нараства с 6,8%

14. ДТВ – доктор на науките

Нараства с 2,1%

Нараства с 3,8%

15. ДТВ – изв. тр. – раб.дни

Нараства с 0,4%

Намалява с 0,8%

16. ДТВ – изв.тр. – поч.дни

Нараства с 0,4%

Намалява с 0,7%

17. ДТВ –изв.тр. – оф.пр.

Нараства с 0,5 %

Намалява с 2,7%

18. ДТВ – изв. тр – сум. изч. на раб. вр.

Нараства с 0,6%

Нараства с 2,5%

19. ДТВ за нощен труд

Нараства с 1,1%

Нараства с 6,4%

20. ДТВ за време на разположение

Непроменен

Нараства с 3%

21. ДТВ чл. 13 от НСОРЗ

Нараства с 8,8%

Нараства с 8%

22. Зачитане на тр. стаж

Нараства с 11,5%

Нараства с 11,9%

23. Приложени ВПРЗ

Намалява с 9%

Намалява с 16,9%

III.

Трудова заетост

24. Стан. на СО

Нараства с 11,5%

Нараства с 10,5%

25. Прквалиф. при съкр.

Нараства с 16,5%

Нараства с 14,5%

26. Нови раб. при съкр.

Намалява с 13,4%

27-1. Критерий - квалификация

Намалява с 15,4%
Запазва се значимостта. С
изключение на критериите
"Образование" и "Предстоящо
пенсиониране", при които има спад
с 0,1% и 6,7%, останалите
нарастват с от 0,1 до 4,9%
Нараства с 4,9%

27-2. Критерий - образование

Намалява с 0,1%

Нараства с 5,5%

27-3. Критерий – оценка на изпълнението

Нараства със 7,8%

Нараства с 11,9%

27. Критерии

Спад само при критерия
"Предстоящо
пенсиониране" с 6%, при
останалите нарастване от
1,4% до 11,9%
Нараства с 10,2%

27-4. Критерий – трудов стаж

Намалява с 0,2%

Намалява с 0,6%

27-5. Критерий – семейно положение

Нараства с 3,6%

Нараства с 3,7%

27-6. Критерий – здравословно състояние

Нараства с 0,7%

Нараства с 4,3%

27-7. Критерий – придобито право на пенсия

Нараства с 2,3%

Намалява с 0,3%

27-8. Критерий – предстоящо пенсиониране

Намалява с 6,7%

Намалява с 8,1%

28. Закрила по чл.333 ал.4 КТ

Нараства с 1,5%

Нараства с 0,8%

29. Защита от уволн. при пр. пенс.

Нараства с 2,5%

Нараства с 2,9%

30. Срок за увед. на СО

Нараства с 0,3%

Нараства с 2,3%

31. Форми на обуч. и проф. квал.

Нараства 13,5%

Нараства с 10,6%

32. Бюджет за обуч. и проф. квал.

Нараства с 15%

Нараства с 25,6%
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ДОГОВОРЕНОСТ
IV.

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 2018 СПРЯМО 2017
БРОЙ КТД

НАЕТИ

Работно време

33. Раб. вр. - непълно

Нараства с 3,3%

Нараства 3,6%

34. Раб. вр.- намалено

Нараства с 4,4%

Нараства с 6,9%

35. Раб. вр. - удължено

Нараства с 2,4%

Нараства с 1,7%

36. Раб. вр. - сумирано

Нараства с 3,9%

Нараства с 10,1%

37. Раб.вр – от разстояние

Нараства с 0,2%

Нараства с 0,2%

38. ОПГО

Нараства с 0,3%

Непроменен

39. ОПГО стаж

Нараства с 2,6%

Нараства с 3,4%

40. ДПГО по чл.156, ал.1, т.1 КТ

Нараства с 0,9%

Нараства с 0,9%

V.

Отпуски

41. ДПГО по чл.156, ал.1, т.2 КТ

Нараства с 2,0%

Нараства с 4,8%

42. ДПО по чл.157, ал.1, т.1 КТ

Нараства с 0,7%

Нараства с 4,2%

43. ДПО по чл.157, ал.1, т.2 КТ

Нараства с 0,1%

Нараства с 5,4%

44. ДПО по чл.157, ал.1 ,т.3 КТ

Нараства с 1,1%

Нараства с 3,4%

45. ДПГО по чл. 168,ал.1- 1 дете

Нараства с 0,7%

Нараства с 1,4%

46. ДПГО по чл. 168,ал.1- 2 деца

Нараства с 2,4%

Нараства с 0,8%

47. ДПГО по чл. 168, ал. 1 КТ 3+

Нараства с 2,0%

Нараства с 0,5%

48. ОПГО чл.319

Нараства с 2,7%

Нараства с 3,4%

49. ПО за синдикална дейност

Нараства с 1%

Непроменен

50-1. ПО съгласно чл. 169 КТ

Нараства с 0,1%

Нараства с 0,1%

50-2. ПО съгласно чл.170 КТ

Данни само за 2018 г.

50. ПО за обучение и кандидатстване

51. Друг ПГО

Нараства с 12,5%

Нараства с 11,8%

52. ОБ чл. 222, ал.1 КТ

Нараства с 2,0%

Нараства с 6,6%

53. ОБ чл.222,ал.2 при болест

Нараства с 9,5%

Нараства с 4,4%

54. ОБ чл.222,ал.3 -10

Нараства с 1,3%

Намалява с 2,7%

55. ОБ чл.222,ал.3 +10

Нараства с 2,6%

Нараства с 2,6%

56. ОБ чл. 331

Нараства с 8,1%

Нараства с 1,1%

57. ОБ Сума % чл.218

Нараства с 0,1%

Намалява с 3,7%

VI.

Обезщетения

58. ОБ чл. 218 МО

VII.

Намалява с 0,1%

Намалява с 2,6%

МРЗП намалява с 0,3%

МРЗП намалява с 0,4%

МРЗО/Б непроменен

МРЗО/Б нараства с 0,1%

МРЗ нараства с 0,1%

МРЗ намалява с 2,3%

СБКО и ЗБУТ

59. Безплатна храна

Намалява с 1,3%

Намалява с 1,7%

60. Тонизиращи напитки

Нараства с 0,6%

Нараства с 1,5%

61. Застраховки

Намалява 1,4%

Нараства 0,8%

62. ПО

Намалява с 2,1%

Намалява с 0,9%

63. ЗО

Намалява с 0,3%

Намалява с 3,8%

64. СБКО- чл. 292 КТ

Нараства с 3,6%

Нараства с 1,6%

65. %СБКО

Намалява с 0,2%

Нараства с 0,8%

66. Форми за социални разходи – чл.294 КТ,т.т.1-2, 4-7

Нараства с 14,7%

Нараства с 11,6%

67. Осигурен транспорт по чл.294,т.3 КТ

Намалява с 0,6%

Нараства с 1,4%

68. Работно облекло - чл.296 КТ

Нараства с 0,2%

Нараства с 1,2%

69. Жилища и общежитие -чл.297 КТ

Нараства с 0,9%

Нараства с 1,8%

70. Семейства на работници и служители - чл. 299 КТ

Нараства с 6,6%

Нараства с 16,2%

71. Пенсионирани работници и служители - чл. 300 КТ

Намалява с 0,2%

Намалява с 2,0%
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ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ 2018 СПРЯМО 2017

ДОГОВОРЕНОСТ
VIII.

БРОЙ КТД

НАЕТИ

Социален диалог

72. Орган за социално сътрудничество

Нараства с 0,7%

73. СД правила

Намалява с 1,2%

Нараства с 1,2%
Намалява с 6,0%

74. Съгласно чл. 46 СД
75. Осъществяване на периодични проверки и контрол на
изпълнението на КТД
76. Процедура за водене на преговори по сключване на КТД или
анекси към тях

Нараства с 0,9%

Намалява с 1,7%

Нараства с 1,3%

Нарастване с 1,7%

Намалява с 2,7%

Нарастване с 1,6%

Във всички процедури нараства от
0,3% до 3,1%
Нараства с 3,1%

Непроменен във всички
процедури
Нараства с 5,4%

77-2. Съдействие от вишестояща организация

Нараства с 2,6%

Нараства с 5,8%

77-3. Съдействие на НИПА чрез посредничество

Нараства с 0,5%

Намалява с 0,3%

77-4. Съдействие на НИПА чрез арбитраж

Нараства с 0,3%

Намалява с 0,3%

77 -5. Минимално необходими дейности при стачка

Непроменен

Намалява с 1,6%

78. Социален мир

Нараства с 9,9%

Нараства с 8,1%

77. Процедури за уреждане на КТС
77-1. Срок на преговори

На фигурите е показана тенденцията изменение на изследваните 96 показателя като
брой и процентен относителен дял за 2018 г. спрямо 2017 г. както на основата на броя на
колективните трудови договори, така и на наетите, за които те са в сила.
Тенденции на показателите 2018 към 2017
г. (брой)
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ДАННИ ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ
СПОРОВЕ
1. Брой регистрирани КТС
На фигурите е показан броя на регистрираните КТС от Националния институт за
помирение и арбитраж колективни трудови спорове и засегнатите от тях наети лица за периода
2015-2018 година.

2. Брой регистрирани КТС по икономически дейности
На фигурите е показана структурата на регистрираните от НИПА колективни трудови
спорове и наетите лица в субектите, в които те са възникнали по групи икономически дейности,
обобщени от НИПА.
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3. Разпределение на КТС по икономически сектори (обществен/частен)
На графиките е представена и информация за разпределението на КТС по икономически
сектори (обществен/частен) по години.

4. Структура на КТС по статистически райони и административни области
В базата данни за КТС на НИПА при определяне седалището на работодателя е
използвана класификацията „Единен класификатор на административно териториалните и
териториалните единици“ (ЕКАТТЕ). За определена група предприятия, които имат териториални
структури или са с национално значение, както и за КТC на равнище бранш/отрасъл, е обособена
допълнителна позиция „Цялата страна“. На фигурите е показана структурата на КТС по
административни области по години
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5. Разпределение на КТС по големина на предприятията
Данните показват разпределението на колективните трудови спорове според големината
на предприятията съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП). Голямо
предприятие е с над 250 наети лица, средно – от 50 до 250 наети, малко – от 10 до 50 наети, и
микро-предприятие – под 10 наети. На фигурите е показана структурата на КТС според големина
на предприятието по години

6. Действащи КТД в момента на възникване на КТС
Данните показват разпределението на колективните трудови спорове според това дали в
момента на възникването им в предприятията има действащ колективен трудов договор. На
фигурите са показани действащите КТД в момента на възникване на КТС по години.

7. Предмет на КТС
Предметът на КТС е свързан с конкретните въпроси, по които съществува противоречие
между страните, в т. ч. заплащане на труда, режим на работно време и отпуски, здравословни и
безопасни условия на труд, преструктуриране на дейността, свързано със съкращения и др.
Процентният дял е различен от 100%, тъй като въпросите, по които съществува противоречие
между страните, могат да бъдат повече от един.
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8. Вид на КТС
Колективните трудови спорове могат да бъдат: спорове за интереси (относно нови права)
и спорове за права (относно съществуващи права).
●Споровете за интереси представляват онези разногласия, при които страните по
преговорите не са съгласни относно условията на работа, които да бъдат заложени в нов
колективен трудов договор или относно изменението на вече установените в колективен трудов
договор условия. Споровете от този вид обикновено възникват в контекста на колективното
трудово договаряне по време на преговорите или предоговорянето на споразумения.
●Споровете за права възникват във връзка с условията на работа, предвидени в закон
или в колективен трудов договор, когато този договор има силата на закон. Такива спорове
обикновено се отнасят до прилагането на колективен трудов договор или когато тълкуването на
съществуващ договор се оспорва от една от страните. Сред някои от причините за възникването
на такива спорове са неизплатени заплати, едностранно изменение на работното време,
неспазване на договорен размер на различни възнаграждения, антисиндикални практики и др.
●В същото време съществуват спорове, които могат да бъдат и за права, и за интереси
(смесени спорове).
На фигурите е показан вида на КТС по години.

9. Обявени действия за постигане на исканията
Обявените действия могат до бъдат предвидените в ЗУКТС или действия, предвидени в
друг закон – Закона за събранията, митингите и манифестациите. На фигурите са показани
обявените действия за постигане на искания по години.
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10. Предприети действия за уреждане на КТС
Предприетите действия за уреждане на КТС могат да включват както изрично изброените
в ЗУКТС, така и различни форми на искания за съдействие от други органи и институции, които
да повлияят при разрешаването на спора. На фигурите са показани предприетите действия за
постигане на искания по години.
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11. Проведени стачки
ЗУКТС постановява, че когато по колективния трудов спор не се постигне споразумение,
или работодателят не изпълни поети задължения към работниците и служителите, те могат да
стачкуват, като временно преустановят изпълнението на трудовите си задължения. На таблиците
и графиките в този раздел са показани данни по определени показатели, които дават
информация за проведените стачни действия в периода 2015-2018 г. Следва да се отбележи, че
относителните показатели за изгубени работни дни поради стачки и участвали работници на
1,000 наети лица, са част от техническите стандарти на МОТ за събиране на статистически данни
за стачки. Те позволяват да се извършва сравнение за мащаба на проведените стачки по години,
по икономически сектори, както и да се извършват международни сравнения.
На таблицата и фигурите са показани основните данни за проведените стачни действия
по години.
Основни данни за проведени стачни действия/General informatoion on strike actions
Стачки (брой)/Striks (number)
Предприятия (брой)/Undertakings (number)
Наети в предприятията (брой)/Employed (number)
Участвали работници и служители (брой)/Employees involved (number)
Участвали работници и служители (%)/Employees involved (%)
Продължителност (работни дни)/Duration (woking days)
Изгубени работни дни/Working days lost
Брой участвали работници на 1,000 наети лица/Workers involved per 1,000 employees
Брой изгубени работни дни на 1,000 наети лица/Working days lost per 1,000 emoloyees

2018
0
0

2017
3
2
1 497
121
8,1%
10
313
0,052
0,136

2016
1
1
670
130
19,4%
3
390
0,057
0,171

2015
4
4
5 252
206
3,9%
61
1 625
0,091
0,721

На фигурите са показани причините за стачка.
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12. Начин на уреждане
До уреждане на КТС може да се стигне чрез непосредствени преговори между страните,
чрез съдействие от синдикални и работодателски организации по чл. 4 ЗУКТС, чрез съдействие
по чл.4 ЗУКТС от НИПА за посредничество и/или доброволен арбитраж, в резултат на стачка,
чрез съда или по друг начин, различен от посочените. Обичайно това е свързано с оказване на
съдействие от страна на висшестоящ орган или спорът бива уреден непосредствено след
предприемане на протестни действия. На таблиците и графиките е представена информация за
начините на уреждане на КТС.
На таблицата и графиките са показани начините на уреждане на КТС по години
Брой КТС/Number of CLD
2018 2017 2016 2015
1
9
16
11

Уреждане на КТС/CLD settelment
КТС е уреден/CLD is settled
Способ на уреждане/Way of settling
Непосредствени преговори между страните/Direct negotiations between the parties
Съдействие от синдикални и/или работодетелски организации/Assistance of TU and/or EO
Посредничество от НИПА/Mediation by NICA
Арбитраж от НИПА/Arbitration by NICA
Стачка/Strike
Съд/Court
Друго/Other
Няма данни КТС да е уреден/No data availible for settelment of CLD

3

5
6

3
1

1

Общо/Total

8
9

2018
1 103

Наети/Employed
2017 2016
29 297 54 015

2015
13 753

2 343

40 174
10 450

4 978
5 007

215

670

29

26 739
7 230
36 527

2 721
15 341
69 356

3 739
16 666
30 419

1 103
1

1

1

5
4
13

4
9
25

6
13
24

7 454
8 557

13. Резултат
КТС може да приключи като неуреден (исканията на работниците и служителите не са
удовлетворени) или с неговото уреждане чрез тяхното пълно или частично удовлетворяване.
Уреждането на КТС се изразява в сключване на писмено споразумение между страните. Според
данните, с които НИПА разполага, колективните трудови спорове биват уреждани и чрез способи,
различни от упоменатите в ЗУКТС. Обичайно това е свързано с оказване на съдействие от
страна на висшестоящ орган.
На таблицата и графиките са показани начините на уреждане на КТС по години.
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Резултат от уреждането на КТС/Outcome
КТС е уреден чрез/CLD is settled by
Споразумение/Agreement
Частично споразумение/Partial agreement
Друго/Other
Няма данни КТС да е уреден/No data availible for settelment of CLD
Общо/Total

Брой КТС/Number of CLD
2018 2017 2016 2015
1
9
16
11
1
1
7
1
3
9
10
5
8
4
9
13
9
13
25
24
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Наети/Employed
2018 2017 2016
1 103 29 297 54 015
1 103 2 339 15 822
219 38 193
26 739
7 454 7 230 15 341
8 557 36 527 69 356

2015
13 753
84
13 669
16 666
30 419
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