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През марш 2016 г., Националният институт за помире-
ние и арбитраж (НИПА) изготви и публикува годишен доклад 
за колективни трудови договори и колективните трудови спо-
рове в Република България.1 В настоящия материал е направен 
кратък преглед на най-важните моменти о т доклада. 

В изпълнение на своите функции, НИПА създаде и под-
държа база данни за колективни трудови договори (КТД) и 
колективни трудови спорове (КТС). За последните няколко 
години (2012-2015), съвместно с експерти на социалните 
партньори, бе разработен интегриран модел база о т данни. 
Тя служи като справочна и информационна система и създава 
възможност за предоставяне на информация за КТД и КТС, 
основа на последващи анализи. Чрез интегрираната база о т 
данни се обединява на едно място информация за всички КТД, 
сключени на различните равнища на договаряне в страната, 
както и достъпните данни за колективните трудови спорове. 

В годишния доклад се анализират КТД и анекси към тях, 
разпределени по равнища на договаряне, териториален признак 
и икономически сектори, както и някои по-подробни струк-
тури, свързани с КТД на равнище „предприятие". Съгласно 
чл. 51 о т Кодекса на труда, колективните трудови договори се 
сключват на следните равнища - предприятие, отрасъл/ бранш 
и община. На равнище предприятие, бранш и отрасъл може 
да се сключи само един КТД. В общината колективни трудови 
договори се сключват за различни дейности, финансирани о т 
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общинския бюджет и затова на това равнище могат да се 
сключват повече о т един КТД. 

Анализът на данните за колективни трудови договори 
се извършва чрез прилагането на статистически показатели 
и групировки, най-важните о т които са разделени според вре-
мевия обхват на сключените КТД. 

Първата група обхваща сключени КТД и анекси 
към тях през текущата година. Това позволява изследва-
не на съвкупността о т КТД и анекси към тях, сключени о т 
страните в рамките на определен период о т време, най-често 
календарна година. Сключените КТД се представят в различни 
разрези - по равнища, по сектори, по териториален обхват. 

Втората група обхваща действащи КТД към опре-
делена дата. По този начин се установява съвкупността о т 
КТД към определен времеви момент, чийто срок на действие 
не е изтекъл или е бил продължен с анекс. Данните в този раз-
дел представят фактическия брой на КТД, които са в сила за 
страните по равнища на договаряне, икономически сектори/ 
отрасли/браншове и регионален аспект - области и общини. 
Този показател отразява обхвата на КТД в страната. 

В Таблица 1 са представени сключените КТД и анексите 
към тях на годишна база към края на съответната година, 
както и кумулативният им брой. Данните към 31.12.2011 г. 
обединяват информацията за периода 2009-2011 г. 

Табл. 1 
Сключени КТД и анекси към тях 

към края на съответната година 

Дата 
Е о години С натруп! Зане 

Дата 
КТД Анек-

си Общо КТД Анек-
си Общо 

към 31.12.2011 г. 1861 431 2292 1861 431 2292 
към 31.12.2012 г. 1548 397 1945 3409 828 4237 
към 31.12.2013 г. 1610 428 2038 5019 1256 6275 
към 31.12.2014 г. 1183 287 1470 6202 1543 7745 
към 31.12.2015 г. 1024 248 1272 7226 1791 9017 

Източник: База данни на НИПА 



През последните години се проявява трайна тенденция 
към сключване на все по-малко КТД. Докато през 2013 г. са били 
сключени общо 1610 КТД, т о през 2014 г. техният брой намалява 
с повече о т една четвърт и достига 1183, а през 2015 г. броят 
отново намалява, за да достигне 1024 КТД. На второ място 
следва да се подчертае, че съотношението на сключените КТД 
към анексите е 3/4 към 1/4, т.е. на всеки три КТД се сключва 
един анекс и това съотношение се запазва през годините. 

Табл. 2 
Сключени КТД и анекси към тях по години и равнища 

на договаряне към края на съответната година 

Дата общо отрасъл/ 
бранш 

община предприя-
тие 

Дата 

КТД Анек-
си 

КТД Анек-
си 

КТД Анек-
си 

КТД Анек-
си 

към 31.12.2011 г. 1861 431 19 1 99 25 1743 405 
към 31.12.2012 г. 1548 397 5 0 75 14 1468 383 
към 31.12.2013 г. 1610 428 24 5 123 39 1463 384 
към 31.12.2014 г. 1183 287 16 1 78 17 1089 269 
към 31.12.2015 г. 1024 248 8 3 93 17 923 228 

Източник: База данни на НИПА 

Основният дял на сключените КТД и анекси към тях през 
последните 5 години е на ниво предприятие - 92,7% о т всички. 
Вторият по големина относителен дял е на общинските КТД 
и анекси към тях - 6,4%, а най-малък е делът на КТД и съот-
ветните анекси на ниво отрасъл/бранш - под 1%. Основната 
причина за намаляване на общия брой на сключваните КТД и 
анекси в страната е, че намаляват КТД за отделните пред-
приятия. Само за две години - о т 2013 до 2015 г., сключените 
КТД на ниво „предприятие" са намалели о т 1463 до 923, което 
представлява спад с близо 37%. Както вече беше посочено, 
най-големият брой сключени КТД е на равнище предприятие. 



Структурата им, според икономическите сектори, 6 които са 
предприятията, е представена на следващата фигура. 

Фиг. 1 
Действащи КТД на равнище „предприятие" 

по основни икономически сектори към 31.12.2015 г. 

Източник: База данни на НИПА 

Към края на 2015 г. най-много о т действащите КТД на 
равнище предприятие са в сектора на услугите - 1608 или 
85% о т всички КТД. Нормално е в сектора на услугите да има 
най-много действащи КТД, тъй като в този сектор има най-
много на брой предприятия, с най-голяма брутна добавена 
стойност в страната. В сектора на услугите действащите 
КТД са 233, или 12% о т всички КТД, а в сектора на селското, 
горското и рибното стопанство са само 66 или 3% о т всички 
КТД на равнище предприятие. 

Базата данни на НИПА съдържа и информация за броя 
на наетите лица, за които са в сила действащите КТД на 
равнище „предприятие", събрана чрез вторични източници. 
Тази информация не е изчерпателна, тъй като в близо 13% о т 
случаите данните са недостъпни. 

На Фигура 2 са представени данни за броя на наетите 
лица, за които действат КТД на равнище „предприятие" към 
края на съответната година. 



Фиг. 2 
Haemu лица, за които са в сила действащи КТД на 
равнище „предприятие" към края на всяка година 

КЪМ 31.12.2012 г. КЪМ 31.12.2013 г. към31.12.2014 г. кьм31.12.2015 г. 

• Равнище Предприятие • в т.ч. - Администрация 

Източник: База данни на НИПА 

Данните показват, че за последните 3 години броят на 
наетите лица, за които са в сила действащите КТД на равни-
ще предприятие, намалява о т 328 хил. души на почти 299 хил.. 
което е намаление с около 9% или 30 хил. души. На следващата 
фигура са представени данните за структурата на наетите 
лица, за които действат КТД на равнище „предприятие" към 
31.12.2015 г. по основните икономически сектори. 

Фиг. 3 
Наетите лица, за които действат КТД 

на равнище „предприятие", към 31.12.2015 г. 
по основни икономически сектори 

Източник: База данни на НИПА 



С най-голям дял са наетите лица, за които са 6 сила дейст-
ващи КТД на равнище „предприятие", в сектор „Услуги" - 60% 
о т всички, следват наетите лица в сектор „Индустрия" - 38%, 
и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство" - 2%. Допълни-
телният анализ показва, че с най-голям брой на наети лица, 
за които са в сила действащи КТД на равнище „предприятие" 
към 31.12.2015 г., са икономическите дейности „Преработваща 
промишленост" (над 60 хил.), „Образование" (52 хил.), „Държавно 
управление" (40 хил.) и „Здравеопазване" (над 35 хил.). 

Следва да се има предвид, че голяма част о т икономиче-
ските дейности с по-малък дял на наети лица, за които са в 
сила действащи КТД на равнище „предприятие", като „Селско 
стопанство", „Строителство", „Туризъм" и „Култура", имат 
действащи КТД на равнище „отрасъл/бранш". В тях преоб-
ладават малките предприятия и обичайно т е са обвързани с 
действието на секторния КТД, като по този начин броят на 
наетите лица, за които са в сила действащи КТД, всъщност е 
много по-голям. В бъдеще, с доизграждане на базата данни на 
НИПА, ще се търсят пътища за оценка на действителния брой 
наети лица, за които са в сила КТД по икономически дейности, 
сектори, както и по браншове и отрасли на националната 
икономика. 

На Фигура 4 са представени данните за относителния 
дял на наетите лица, за които са в сила действащите КТД 
на равнище „предприятие" към края на съответната година, 
спрямо наетите в страната - обществен и частен сектор. 

Фиг. 4 
Наети лица, за които са в сила действащите КТД 

на равнище „предприятие", спрямо наетите 
в страната - в обществен и частен сектор (в %) 

• Частен сектор 

• Обществен 
сектор 

Източник: База данни на НИПА 



Данните показват, че общо за равнище „предприятие" 
делът на покритие о т действащи КТД спада о т 14.8% о т на-
етите в националната икономика през 2012 г., до 13.7% през 
2015 г. Това се равнява на спад о т 1 процентен пункт, като се 
има предвид близо 14% спад на броя на действащите КТД на 
равнище „предприятие". 

От данните се забелязва също, че делът на покритие е 
значително по-висок в предприятията о т обществения сек-
тор - между 36% и 38% в изследвания четиригодишен период, 
спрямо дял о т около 6%-7% на предприятията о т частния 
сектор. С най-голям дял на действащи КТД са малките и 
средните предприятия, съответно - 50% и 30% о т всички. 
Делът на действащите КТД за големите предприятия е 15%, 
а в микропредприятията -5%. 

Базата данни на НИПА съдържа общо 29 отрасъла/бран-
ша, за които в различни периоди има действащи КТД. Най-много 
на брой КТД на равнище „отрасъл/бранш" има в дейност С -
„Преработваща промишленост" (11 КТД) и дейност R - „Култу-
ра, спорт и развлечения" (5 КТД). В останалите икономически 
дейности има по един или два КТД. 

Анализът на данните показва също, че о т всички 19 ико-
номически дейности (КИД 2008, номенклатура А21), в които 
има КТД на равнище „предприятие", в 7 липсва КТД на равнище 
„отрасъл/бранш", съответно: 

1. Сектор К „Финансови и застрахователни дейности"; 
3. Сектор L „Операции с недвижими имоти"; 
4. Сектор N „Административни и спомагателни дей-

ности"; 
6. Сектор О „Държавно управление"; 
7. Сектор S „Други дейности". 
Съгласно чл. 516 КТ, КТД на общинско равнище се сключ-

ват за дейности, финансирани о т общинския бюджет. Това 
е единственото равнище на колективно трудово договаряне, 
на което законът предоставя възможност за сключване на 
повече о т един КТД. Практиката на НИПА по анализ на КТД, 
сключени на общинско равнище, дава основание дейностите, за 
които се сключват те, да бъдат обособени в 5 основни групи. 
Всички т е са в сектора на услугите. Съдържанието на общин-



ckume дейности, които страните, сключили КТД на общинско 
равнище, са посочили, е както следва: 

1. Дейност „Образование" включва КТД за общински 
училища о т системата на начално, основно и средно образо-
вание. 

2. Дейност „Здравеопазване" включва КТД за детско-
т о и училищно здравеопазване, детски ясли, детски градини, 
болници на общинска издръжка. 

3. Дейност „Социални услуги" включва КТД за стар-
чески и социални домове на общинска издръжка, дейности като 
детска кухня и домашен социален патронаж и др. 

4. Дейност „Култура" включва КТД за библиотеки, 
театри, ансамбли, читалища и др. 

5. В „Други дейности" са включени КТД с приложно поле 
едновременно в повече о т една или всички о т гореизброените 
общински дейности, както и КТД за наети общо в бюджет-
ната сфера на общината, в т.ч. - служителите на общинска 
администрация, дейности по стопанисване на имоти и др. 

На Фигура 5 са представени данни за броя и относи-
телния дял на действащите КТД на общинско равнище към 
31.12.2015 г. по групи общински дейности. 

Фиг. 5 
Брой и относителен дял на действащите КТД 
на общинско равнище по общински дейности 

към 31.12.2015 г. 

Източник: База данни на НИПА 



Данните показват, че над 80% о т действащите КТД на 
общинско равнище са в общинските дейности „образование" и 
„здравеопазване", а между 5 и 9% са в другите групи дейности. 
Не се наблюдават съществени различия в разпределението на 
действащите КТД на общинско равнище за последните годи-
ни, въпреки че следва да се отбележи, че в сравнение с края на 
2012 г., към 31.12.2015 г. действащите КТД за дейност „Социални 
услуги" се увеличават с повече о т 50%, докато тези за дейност 
„Култура" намаляват, макар и с по-малък процент. 

В досегашните анализи на НИПА е представяна неед-
нократно информация за структурата и динамиката на 
сключените и действащите КТД, за възникналите КТС, както 
и за проведените процедури по посредничество и арбитраж 
със съдействието на института. На настоящия етап ин-
тегрираната информационна среда предполага подобряване и 
усъвършенстване на анализите, като създава възможности за 
предоставяне на социалните партньори и заинтересованите 
институции и лица на по-разнообразни данни и по-качествени 
анализи. 

В рамките на трипартитната структура, каквато 
институция е НИПА, са провеждани оживени дискусии с пред-
ставители на социалните партньори и са изпробвани различ-
ни инструменти за събиране на информация и анализ. Като 
резултат на завършилия през 2015 г. проект „Разрешаване на 
спорове", експертите на социалните партньори са очертали 
редица мерки за подобряване на нормативната уредба на про-
цедурите за посредничество и арбитраж в България, както и 
за развитие на създадената интегрирана база о т данни за КТД 
и КТС. Тук не е излишно да се напомни, че нейното създаване 
стана възможно с новата редакция на чл. 53, ал. 5 на Кодекса 
на труда о т декември 2008 г., които осигуриха устойчив из-
точник на информация за КТД, чрез въвеждането на законово 
задължение за ИА „ГИТ", копия на всички вписани КТД да се 
предоставят на НИПА за информационни цели. 


