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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият материал е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, 
предвидени в чл. 5, т. 1а1 и чл. 8, т. 5а2 от Правилника за устройството и 
дейността на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) и чл. 53, 
ал. 5 от Кодекса на труда (КТ)3. 

Целта е да бъде представена статистическа информация за колективното 
трудово договаряне в страната, чрез обобщаване на данни от постъпващата в 
НИПА информация на базата на нормативни изисквания, както и да бъдат 
очертани възможностите за подобрение на поддържаната база данни. 

Настоящият доклад съдържа информация относно регистрираните през 
2013 г. копия на колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях в 
сравнение с предходните години. Той обхваща основно сключените договори 
за периода – месец януари 2010 г. – месец декември 2014 г. 

Данните за постъпилите копия на КТД и анекси към тях през 2009 г. не 
са въведени в поддържаната база данни за КТД, тъй като това е годината, през 
която в НИПА за първи път постъпват от Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“ /ИА „ГИТ“/ копия на вписаните КТД и липсата на 
утвърден модел за систематизиране и отразяване на информацията доведе до 
известни непълноти и несъпоставимост на данните със следващите години.  

Данните за КТД са представени чрез четири основни аналитични 
групировки за динамика и статистическо измерване: 

˗ постъпили през текущата година; 
˗ сключени през текущата година; 
˗ изтичащи през текущата година; 
˗ действащи към начална дата на текущата година. 
Основните показатели за описание на измененията в структурата на 

сключените КТД в страната включват: 
 общ брой; 
 разпределение според равнища на договаряне; 
 разпределение според икономически сектор/отрасъл/бранш; 
 разпределение според териториален признак. 
Като допълнителни показатели за характеризиране на сключените КТД и 

анекси на равнище предприятие са използвани следните признаци: 
 собственост;  
 големина на предприятията, 
 срок на действие;  
 и др. 

                                                 
1 виж Правилник за дейността на НИПА „Чл. 5. При осъществяване на основната си дейност институтът: 1. събира, съхранява и 
анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори за: а) колективното трудово договаряне;“ 

2 виж Правилник за дейността на НИПА „Чл. 8. Администрацията на института: 5. поддържа базата с данни за: а) колективното 
трудово договаряне“ 

3 виж чл.53, ал. 5 от Кодекс на труда „Копия на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, 
определен от министъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и 
поддържа информационна система за колективните трудови договори.“ 
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За характеризиране на посочените показатели са използвани мерни 
единици като общ брой, относителен дял, темпове на изменение. Анализът на 
статистическите показатели почива на сравнение спрямо предходни периоди. 

Първичният източник на информация е специално създадената в НИПА 
електронна база данни за постъпилите от ИА „ГИТ“ в института колективни 
трудови договори, сключени на различните равнища на договаряне. Чрез 
предварително заложени качествени и количествени показатели се извършват 
групировки на сключените КТД на базата на различни критерии като 
принадлежност към икономическа дейност, големина на предприятие и т.н. 
Формирани са повременни редове за изменението в броя и вида на сключените 
КТД и анекси към тях и на основата на статистически данни, са разкрити 
особености на развитието на процесите на колективното трудово договаряне в 
страната. 

Като вторични източници на информация са използвани копия на 
предоставяните КТД, данни от Търговския регистър за брой заети лица и за код 
на икономическа дейност на предприятие, данни предоставени от ИА „ГИТ“ и 
др. 

На база на представените аналитични групировки в коментарите са 
направени изводи и констатации относно установени тенденции, средни 
стойности и дялово разпределение на КТД. 

От началото на 2009 г. в НИПА се прилага групиране на сключените КТД 
според равнища на договаряне, териториален признак и икономически сектор. 
Периодичните доклади на НИПА за състоянието на колективното трудово 
договаряне съдържат статистическа информация за броя и характера на 
постъпилите, сключените и действащите КТД в страната.  

През 2012 г. е създадена специална база данни за КТД въз основа на 
осъществен проект „Статистическо изследване и разработване на алгоритъм за 
обработка и анализ на административната информация и параметрите на 
договореностите от колективни трудови договори, съхранявани в НИПА“. В 
базата данни се съдържа изчерпателна информация относно сключените КТД и 
анекси към тях, на всички равнища на договаряне в страната от началото на 
2010 г. до момента, което позволява да бъдат направени изводи и констатации 
относно установени тенденции и дялово разпределение на КТД.  

Количественият анализ на представените данни, генерирани от 
информационната система на НИПА за КТД има за цел да съдейства за 
разширяване на възможностите за цялостен преглед на колективното трудово 
договаряне по браншове и отрасли, както и за обезпечаване на 
информационните нужди при прилагане на мерки и политики в сферата на 
индустриалните отношения. 

От началото на 2013 г. е добавен и нов модул към базата данни, който 
отразява показатели за договореностите в КТД. Той ще позволи анализ на 
конкретни договорени трудови условия и параметри на договорите като: 
възнаграждения, отпуски, заетост, квалификация, здравословни и безопасни 
условия на труд, обезщетения, социално сътрудничество и др. Анализът на 
данните за постигнати чрез КТД договорености би могъл да послужи при 
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предприемането и разработването на нормативни промени, свързани с 
минималните трудови и осигурителни стандарти, които са предмет на 
колективното трудово договаряне. 

Настоящият доклад разглежда регистрираните в НИПА копия на КТД и 
анекси, разпределени по равнища на договаряне, териториален признак и 
икономически сфери, като е структуриран в три раздела, както следва:  

1. Постъпили в НИПА копия на КТД и анекси през 2014 г. спрямо 
предходните две години; 

2. Сключени и изтичащи КТД по години; 
3. Действащи КТД и анекси към определен момент. 
 

1. Постъпили в НИПА копия на КТД и анекси през 2014 г. спрямо 
предходните две години 

В таблица 1 са представени данни за общия брой и относителен дял на 
постъпили в НИПА копия на КТД и анекси към тях на годишна база. 

Данните показват, че общият им брой през 2014 г. е 1 460 спрямо 2 035 
през предходната година, което се равнява на около 29% спад. Постъпилите 
договори през 2012 г. са 1 930, което е с 24% по-висок ръст. Структурата на 
получените в НИПА КТД и анекси като процентно съотношение се запазва 
устойчива, като преобладава делът на КТД – 80%, съответно 1 175 КТД през 
2014 г. спрямо 1 608 броя КТД през 2013 г. и 1 534 броя през 2012 г., което 
представлява 79%. Постъпилите анекси през 2014 г. са 285 броя спрямо 427 
броя през предходната година и 396 за 2012г. 

Таблица 1: Общ брой и относителен дял на постъпили в НИПА копия на КТД и 
анекси към тях 

Постъпили договори 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

КТД 1 534 79% 1 608 79% 1 175 80% 

Анекси 396 21% 427 21% 285 20% 

Общо 1 930 100% 2 035 100% 1 460 100% 

Равнища на договаряне 

Равнищата на договаряне в страната, съгласно Кодекса на труда, са 
„отрасъл/бранш“, „община“ и „предприятие“. 

Както е показано в таблица 2, в базата данни на НИПА са постъпили 
общо 16 бр. КТД на равнище „отрасъл/бранш“ през 2014 г. и по-голям брой 
през 2013 г. – 24.Най-малък дял заемат постъпилите през 2012 г. – 3 броя 
отраслеви КТД. Наблюдава се значително разминаване в разпределението през 
разглежданите години, като 2014 г. по-голям дял заемат отраслевите КТД – 13 
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броя спрямо 3 за бранш. През 2013 г. браншовите КТД заемат по-голям дял – 
18 броя. спрямо 6 за отрасъл. 

На равнище община също е налице спад през 2014 г. – 78. КТД и 17 
анекса спрямо 123 КТД и 39 анекса през 2013 г. Най-малък дял заемат 
постъпилите през 2012 г. съответно 74 КТД и 13 анекса. 

На равнище „предприятие“ броя на постъпилите КТД бележи спад с 26% 
спрямо предходните години, през които той се запазва устойчив съответно 
1 081 КТД.и 267 анекса за 2014 г., спрямо 1 461 КТД и 384 анекса през 2013 г. и 
1 457 КТД и 383 анекса през 2012 г. В рамките на равнище „предприятие“ са 
обособени данни и за „администрация“ (публични административни 
структури). На това равнище на колективно трудово договаряне се сключват 
КТД за работещите по трудово правоотношение, но освен това се подписват и 
споразумения за държавните служители. Предвид концентрацията на държавни 
органи и публични административни структури в област София-столица, 
където са разположени повечето централни администрации, в останалите 
градове на страната КТД за „администрация“ се подписват основно за 
общинска администрация, както и за някои административни структури като 
регионалните дирекции по горите и инспекциите в здравеопазването и 
образованието. През 2013 г. постъпват най-голям брой КТД за администрация 
на 127 броя спрямо 67 броя за 2014 г. и 50 през предходната година, както и 
при постъпилите анекси 34 броя спрямо 6 за 2014 г. и 17 през 2012 г. 

Таблица 2: Общ брой регистрирани от НИПА копия на КТД и анекси към тях 
по равнища на договаряне  

Равнище на договаряне 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

КТД Анекси КТД Анекси КТД Анекси 

„отрасъл/бранш“, в т.ч. 3 24 4 16 1 

„отрасъл“ 6 1 13 1 

„бранш“ 3 18 3 3 0 

„община“ 74 13 123 39 78 17 

„предприятие“, в т.ч. 1457 383 1 461 384 1081 267 

„администрация“ 50 17 127 34 67 6 

Общо 1 534 396 1 608 427 1175 285 

На фигура 1 са представени данни относно общия брой постъпили копия 
на КТД и анекси за трите разглеждани години по райони на планиране в 
страната. Най-голям брой на постъпили договори има през 2013 г. в 
Югоизточния район, което се дължи в най-голяма степен на ръста на 
постъпащи договори от област Бургас. През 2012 г. и 2014 г. най-висок дял 
заема Югозападния район, който традиционно е водещ, поради това, че в него 
попада област София-столица. В Северозападния, в който попада и област 
Плевен, от където няма постъпили копия на КТД и анекси през 2014 г, и в 
Североизточния район се наблюдава постоянен спад в броя постъпили КТД и 
анески към тях, като за 2013 г. спрямо 2012 г. е около 10%, а за 2014 г. спрямо 
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предходната той е съответно около 30% и 10%. Южния централен и Северния 
централен район бележат ръст от съответно от 6 и 31% през 2013 г. и спад през 
2014 г. съответно с близо 36% и 33%. 

Фигура 1 

 

На фигура 2 са представени данни относно относителния дял на 
постъпилите КТД и анекси за трите разглеждани години по основни 
икономически сфери. Най-голям е делът на КТД и анекси в сферата на 
услугите, в т.ч: секторите „Образование“, „Здравеопазване“, „Държавно 
управление“, „Транспорт“, „Търговия“, „Култура“, „Административни услуги“, 
„Професионални дейности и научни изследвания“ и „Други дейности“ – между 
74 и 86 %. 

Индустрията заема дял от 14% от постъпилите КТД през 2012 г., а през 
2013 г. този дял спада до 10% и нараства до 12% през 2014 г. Делът на анексите 
към КТД в индустриалното производство спада от 22% през 2012 г. на 19% 
през 2013 г. и нараства до 24% през 2014 г. 

Сферата на „Селското, горско и рибно стопанство“ обхваща най-малък 
дял от постъпилите КТД и анекси – техният дял варира между 2% и 5% за КТД, 
като най-висок е през 2013 г. и между 2% и 4% за анексите, като най-висок е 
през 2012 г. 
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Фигура 2 

 
На фигура 3 са представени данни относно относителния дял на 

постъпилите копия на КТД и анекси според вида на носителя, на който са 
получени в НИПА. Съгласно чл.53, ал.4 от КТ страните при вписване на КТД 
предоставят на ИА „ГИТ“ хартиено копие и електронен образ на сключения 
КТД в едномесечен срок от неговото подписване. От своя страна ИА „ГИТ“ 
предоставя копия на вписаните КТД на НИПА в съответствие с утвърдени 
правила за обмен на информация между двете администрации. Копия на 
вписаните КТД се предоставят на НИПА на електронен носител в 
едноседмичен срок, а на хартиен носител в тримесечен срок. 

Данните на фигура 3 илюстрират, че над 65% от постъпилите КТД и 
анекси пристиат в НИПА и на двата носителя, като най висок дял имат през 
2014 г. съответно 76%. Само на електронен носител постъпват между 9% и 16% 
от копията на КТД и анекси, като най висок дял заемат през 2013г. Само на 
хартиен носител са постъпили между 12% и 23% от КТД и анексите като най-
висок е делът през 2012 г. 

Фигура 3 
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В базата данни на НИПА информацията за броя обхванати наети лица от 
КТД е в значителна степен непълна. Изцяло липсват данни относно равнища на 
договаряне „отрасъл/бранш“ и „община“. На равнище „предприятие“ има 
празноти относно броя обхванати лица в секторите „Здравеопазване“ и 
„Образование“. За останалите сектори тези данни са попълнени на базата на 
вторична обработка с използване на източници като Търговския регистър, 
базата данни на ИА „ГИТ“ въз основа на информацията, събирана чрез 
Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ. Предвид това данните за наетите лица, 
обхванати от КТД на равнище „предприятие“ следва да се разглежда като 
експертна оценка. За трите разглеждани години, КТД на равнище 
„предприятие“ определят условията на труд на около 400 хил. наети лица, 
което представлява около 18% от броя на наетите в националната 
икономика. Предвид факта, че за двете други равнища на колективно трудово 
договаряне – „отрасъл/бранш“ и „община“ НИПА няма възможност към 
настоящия момент да се получат данни относно броя обхванати лица, за тях не 
се ангажира с експертна оценка. 

Постъпили КТД на равнище „община“ и „предприятие“, (в т.ч.- 
„администрация“) по териториални области, общини и икономически 
сектори 

На фигура 4 са представени данни относно постъпили КТД и анекси на 
равнище „община“, подписани съгласно Кодекса на труда за дейности, 
финансирани от общинските бюджети като детско и училищно здравеопазване, 
образование, култура, читалища и др. 

От данните на фигура 4 се вижда, че през разглеждания период в три 
области се запазва най-висок броя на КТД на равнище „община“ – Пловдив, 
Бургас и Стара Загора, като и за трите има отчетен значителен ръст през 2013 г. 
година спрямо предходната. Най-слабо представените области, от които няма 
или са постъпили между един и два общински КТД са следните: София-област, 
Видин, Перник, Разград, Ямбол, Добрич, Сливен и Враца. Следва да се отчита и 
фактът, че в различните области броят на общините е различен. В области като 
София–област те са 22, Пловдив - 18, Благоевград - 14, Бургас - 13 и Варна - 12, 
докато областите Габрово и Сливен са с по 4 общини. София (столица) е 
представена като една община. 
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Фигура 4 

 
Данните в таблица 3 (Виж Приложение 1) показват, че в по-голямата част 

от областите над 1/3 от всички общини регистрират подписани на тристранна 
основа КТД за дейностите, финансирани от общинския бюджет. С по-нисък дял 
на постъпили общински КТД през целия разглеждан период се отличават 
областите: София област и Видин. В различните години от разглеждания 
период се наблюдава липса или нисък дял (под 10%) на постъпващите КТД на 
равнище „община“ съответно през 2012 г. в областите Благоевград и Враца, 
2013 г. - Монтана и Разград, 2014 г. - Варна, Добрич, Перник и Плевен. 

Чрез КТД на равнище „предприятие“ се договарят клаузи по-
благоприятни от постигнатите в съответния отраслов/браншов или общински 
КТД, като социалните партньори отчитат конкретните условия и възможности 
на предприятието.  

Държавна администрация 

В българското законодателство не се прави разграничение между 
държавен орган и търговско предприятие за целите на колективното трудово 
договаряне. За част от администрациите се подписва КТД за работещите по 
трудово правоотношение и споразумение за държавните служители. 

В таблица 4 (Виж Приложение 1) са представени данни за броя на 
постъпилите в НИПА КТД на равнище „предприятие“ през периода 2012 г.-
2014 г. С най-голям брой постъпващи КТД са областите – София (столица) и 
Пловдив, следвани от Стара Загора, Добрич и Бургас. С най-малък брой 
постъпили КТД са областите: Разград, Силистра, Перник и Търговище, като 
през 2014 към тях се присъединяват и Благоевград, Ямбол и Плевен 

В таблица 5 (Виж Приложение 1) са представени данни за вторично 
въведена групировка за наетите в държавна администрация (в т.ч. – общинска 
администрация) по области като обособена част от договорите за равнище 
„предприятие“. Те съставляват около 8% от постъпилите КТД на равнище 
„предприятие“. През 2013 г. в НИПА са постъпили най-голям брой - общо 114 
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КТД за администрация и 13 споразумения за държавния служител спрямо общ 
брой – 1 461 КТД на равнище „предприятие“. Постъпилите споразумения за 
държавния служител са 6 през 2012 г. и 8 през 2014 г. Най-голям брой КТД за 
администрация през разглеждания период са постъпили от София (столица). 
Нарастване се наблюдава в областите Пловдив и Стара Загора, като за 2013 г. е 
по-значително. Постоянен спад в броя на постъпващите КТД е отчетен в област 
Пазарджик. 

На таблица 6 (Виж Приложение 1) са представени данни за броя общини, 
в които има постъпили КТД на равнище „предприятие“ по области. Най-висок 
общ относителен дял на общините с постъпили КТД е отчетен през 2012 г. – 
214 броя, след което следва постоянен спад, съответно 202 броя за 2013 г. и 193 
за 2014 г. Всички общини в съответната област имат регистрирани КТД за 
равнище „предприятие“ и през двете разглеждани години в следните области: 
Габрово, Сливен, София (столица). Ръст е отбелязан в областите – Пловдив, 
Стара Загора и Добрич. Спад е отбелязан в областите: Благоеград, Ловеч и 
Пазарджик. Без промяна остават областите: Кърджали, Разград и Търговище. 

На таблица 7 (Виж Приложение 1) са представени данни за броя общини, 
от които има постъпили КТД за администрация по области. През 2013 г. е 
отчетен най-висок дял на общините с подписани КТД на равнище 
„администрация“ – 26%, следва 2014 г. с 18% относителен дял и най-нисък е 
през 2012 г. – 14%.С най-висок дял на общини в съответната област с 
постъпили КТД за администрация, (в т.ч – общинска администрация) се 
отличават следните области: Габрово, Сливен, София (столица) и Стара Загора, 
като през 2013 г. с по-висок дял се отличават и Добрич, Русе и Ямбол. В 
областите: Видин, Разград, Търговище и Хасково няма отбелязани постъпващи 
КТД на равнище „администрация“. 

Динамика на изменение по икономически сектори 

Динамиката на изменение на броя на постъпилите КТД и анекси показва 
техният относителен ръст или спад през 2014 г. спрямо предходната година. 
Като цяло за всички икономически сектори се наблюдава спад в постъпилите 
КТД и анекси на равнище предприятие – 26% на годишна база. На фигура 5 са 
представени данни за темпа на изменение в броя постъпилите КТД на равнище 
предприятие, групирани по икономически сектори.  
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Фигура 5 

 

Най-висок ръст в броя на постъпилите в НИПА копия на КТД на 
равнище „предприятие“ е отбелязан в Административни и спомагателни 
дейности – 100%, следват Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива – 33% и Професионални дейности и 
научни изследвания – 28%. 

С нулев темп на изменение се открояват секторите: Доставяне на води; 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; 
Строителство; Транспорт; складиране и пощи; Финансови и застрахователни 
дейности. 

Отрицателен темп на изменение на постъпилите копия на КТД през 2014 
г. спрямо предходната е налице в следните икономически сектори: Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 
67%; Други дейности – 48%; Държавно управление – 46%; Хотелиерство и 
ресторантьорство и Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети съответно 
с 40%; Хуманно здравеопазване и социална работа и Операции с недвижими 
имоти съответно с 38%; Култура, спорт и развлечения – 31%; Добивна 
промишленост – 25%; Образование – 19%; Преработваща промишленост – 7%. 

Вид на анекси 

Чрез показателя „вид на анекс“ се прави условно разграничение между 
анекси, чийто предмет е промяната на договорености в КТД, от тези, които 
целят само удължаване на действието на КТД, или и двете. Представени са 
данни за вида на анекса на равнище „община“ и равнище „предприятие“ (в т.ч. 
– администрация). Не са представени сравнителни данни на равнище 
отрасъл/бранш, тъй като на това равнище на договаряне само в един отрасъл 
има случай с анекс да се удължи срока на действие на КТД – отрасъл 
Металоиндустрия.   
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На фигура 6 са представени данни за вид на анекса на равнище 
„община“. Най-висок относителен дял през разглеждания период заемат 
анексите за договорености, като варира между 69% и 85% и е най-значим през 
2013 г. Относителният дял на анексите изменящи единствено срока на действие 
варира между 6% и 23% и е най-висок през 2012 г. Най-нисък дял заемат 
анексите променящи срока на действие с промяна на договореностите, като 
изключение прави 2014 г. – 12%. 

Фигура 6 

 

На фигура 7 са представени данни за вид на анекса на равнище 
„предприятие“. Общият брой постъпилите анекси на равнище „предприятие“ е 
най-нисък през 2014 г. – 267 броя спрямо 384 през 2013 г. и 383 през 2012 г. 
Подобно на равнище „община“ анексите променящи срока на действие с 
промяна на договореностите заемат най-нисък дял вариращ между 6% и 9%, 
като най-висок е през 2014 г. Анексите, касаещи удължаване срока на действие 
заемат дял между 14% и 16% като най-висок е през 2013 г. 

Фигура 7 

 

На фигура 8 са представени данни за вид на анекса за КТД в 
административните структури като част от равнище на договаряне 
предприятие. Данните показват, че общия брой постъпили анекси за 
администрация е най-висок - 34 през 2013 г. спрямо 17 и 6 съответно през 2012 
г. и 2014 г. През разглеждания период се наблюдава постоянен спад в общия 
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дял на анексите, съдържащи клауза за удължаване на срока от 35% през 2012 г. 
съответно на 17% през 2014 г. 

Фигура 8 

 

В таблица 8 (Виж Приложение 1) са представени данни за относителния 
дял според вид на постъпилите анекси на равнище „предприятие“ по 
икономически сектори. Наблюдава се лек ръст в относителния дял на анексите, 
касаещи удължаване срока на действие от 21% средно за всички сектори през 
2012 г. на 23% през 2013г. и 2014 г. Съответно, делът на анексите, съдържащи 
клаузи свързани с договореностите намалява от 79% през 2012 г. на 77% през 
следващите две години. 

От данните на таблица 8 е видно, че през целия разглеждан период с най-
висок дял на постъпилите анекси съдържащи клауза за удължаване на срока на 
действие на КТД се отличават икономическите сектори: „Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти“ и „Финансови и 
застрахователни дейности“. Към тях се присъединяват през 2012 г. - 
„Транспорт, складиране и пощи“ и „Други дейности“, а през 2014 г. – 
„Строителство“ и „Преработваща промишленост“. 

В секторите; „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Професионални 
дейности и научни изследвания“; „Административни и спомагателни дейности“ 
не се забелязва тенденция за удължаване срока на действие на КТД чрез 
подписване на анекс към тях, за целия разглеждан период. 

В таблица 9 (Виж Приложение 1) са представени данни за постъпилите 
анекси към общински КТД по области. С най-голям брой анекси през целия 
разглеждан период се отличават областите: Пловдив и Стара Загора, като към 
тях се присъединява през 2013 г. Велико Търново, Русе и Шумен, а през 2012 г. 
Варна. Областите: Бургас; Видин; Добрич; Кърджали; Монтана; Перник; София 
- столица; София - област; Търговище остават без постъпили анекси на 
равнище „община“. 

В таблица 10 (Виж Приложение 1) са представени данни за броя на 
постъпили анекси на равнище „предприятие“. Данните показват, че най-голям 
брой годишно постъпили анекси има  за областите: Варна, Добрич, Пловдив, 
София (столица) и Стара Загора. С по-висок брой постъпили анекси се 
отличават през 2012 г. областите Пазарджик и Шумен, през 2013 г. Велико 
Търново и Ловеч, а през 2014 г. впечатление прави Враца. 
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В таблица 11 (Виж Приложение 1) са представени данни за постъпилите 
в НИПА копия на анекси за администрация по области. С най-голям брой 
постъпили анекси се отличава област Стара Загора през 2013 г. С постоянно 
висок брой през целия период се отчита в София (столица). През 2013 г. се 
наблюдава ръст в постъпилите анекси на равнище „администрация“ в 
областите: Велико Търново, Добрич и Силистра.  

На таблица 12 са представени данни за темпът на изменение в броя 
постъпилите анекси към КТД на равнище предприятие, групирани по 
икономически сектори. 

Най-висок ръст през 2014 г. спрямо предходната в броя на постъпилите в 
НИПА копия на анекси на равнище „предприятие“ е отбелязан в Производство 
и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 
550%, следват Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения и Други дейности съответно със 100%; 
Професионални дейности и научни изследвания – 50%; Добивна промишленост 
– 9%. 

С нулев темп на изменение се открояват секторите: Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети и Административни и спомагателни дейности. 

Отрицателен темп на изменение на постъпилите копия на КТД през 2014 
г. спрямо предходната е налице в следните икономически сектори: Операции с 
недвижими имоти, Финансови и застрахователни дейности и Хотелиерство и 
ресторантьорство съответно с 100%; Държавно управление – 83%; Доставяне 
на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 
67%; Образование – 46%; Транспорт, складиране и пощи – 33%; Култура, спорт 
и развлечения – 27%; Строителство – 25%; Селско, горско и рибно стопанство 
– 14%; Преработваща промишленост – 5% и Хуманно здравеопазване и социална работа – 
3%. 

2. Сключени и изтичащи КТД по години 

В настоящия раздел са представени данни за брой и относителен дял на 
сключените и изтичащите КТД и анекси през текущата година. Статистиката 
обхваща периода 2010 г. – 2014 г., за който базата данни на НИПА разполага 
със съпоставими данни. 

На фигура 9 са представени данни за сключените КТД и анекси по 
години. Сключените КТД са по-малък брой от действащите такива, тъй като 
преобладаващата част от договорите имат срок на действие по-голям от 
едногодишен период и за по-голямата част от КТД времето на тяхното 
подписване е през две години. За четирите сравнявани години най-голям брой 
сключени КТД и анекси има 2012 г. Делът на сключените анекси е между 19 и 
20% през разглеждания период. 
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Фигура 9 

 

На фигура 10 са представени данни за сключените анекси към КТД по 
вид на анекса. Преобладават анексите за договорености, които се сключват в 
даден момент след самият КТД, към който се отнасят и са валидни от този 
момент до неговото изтичане – между 72% и 80%. Общо сключените анекси за 
удължаване на действието на КТД са между 20% и 28%, в т.ч. – между 6% и 9% 
съдържат и клаузи за промяна на договореностите. 

Фигура 10 

 

На фигура 11 са представени данни относно посочвания от страните срок 
на валидност на КТД. Най-често между 73% и 84% страните са посочвали 
максималният допустим от Кодекса на труда срок – 2 години. Между 14% и 
24% старните са се договорили за срок на действие – 1 година на КТД. 
Сравнително рядко от 2% до 4 % страните са посочвали различен период на 
действие. 
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Фигура 11 

 

На фигура 12 са представени данни срока на валидност на сключените 
анекси. При анексите значително по-голям е делът на тези със срок на действие 
различен от 1 или 2 години от 72% до 83%. Това се дължи на факта, че 
преобладаващо се сключват за промяна на договорености след влизането в сила 
на КТД и се обвързват с неговото изтичане, което обуславя различен срок на 
действие. В между 10 и 21% от случаите действието на анексите е точно една 
година. В между 4% и 14% посоченият срок е 2 години. 

Фигура 12 

 

На фигура 13 са представени данни относно относителния дял на 
сключените КТД и анекси по равнища на договаряне, съгласно чл. 51 от 
Кодекса на труда. С най-голям дял са подписаните КТД и анекси на равнище 
предприятие – 7290 броя или 92%-94%. На общинско равнище общият им брой 
за петте разглеждани години е съответно 480 или между 5% и 7% от всички 
сключени КТД и анекси. Най-нисък дял има секторното равнище на колективно 
договаряне – отрасъл/бранш – общо 67 КТД и анекси към тях, или 1% от 
всички. 



 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл. 215А 
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760 

Е-mail: nipa@nipa.bg; web: www.nipa.bg стр. 17 от 78 
 

Фигура 13 

 

В таблица 13 (Виж Приложение 1) са представени данни относно общия 
брой на сключените КТД и анекси по икономически сектори. В таблица 14 
същите данни са групирани допълнително и 19 икономически сектора 
образуват 6 по-големи сектора. Общо за периода 2010-2014 г. най-висок е броя 
на сключените КТД и анекси към тях през 2012 г. Групата от икономически 
сектори Търгови и услуги и Обществен сектор правят изключение, като най-
голям брой имат през 2013 г. Най-значителен дял държи Държавния сектор, 
където попадат Образование, в което се наблюдава най-голяма наситеност на 
сключени КТД и Здравеопазване, което го следва. Следва Индустрия, в която с 
най-голяма наситеност на КТД се откроява Преработващата промишленост. 
Най-малък дял заема Сторителството, който сам по себе си е в групата. От 
всички икономически сектори най-слабо представените в колективното 
трудово договаряне са: Финансови и застрахователни дейности; Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и 
Административни и спомагателни дейности, които попадат в групата на 
Търговия и услуги. 

 

Таблица 14: Брой сключени КТД и анекси по години за групи от икономически 
сектори 

Групи от 
икономически сектори 

Година на сключване 
Общо 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

A - Аграрен сектор 42 77 80 68 28 295 

B_E -Индустрия 188 222 225 201 192 1028 

F- Строителство 16 13 18 13 16 76 
G_N-Търговия и услуги 112 116 120 124 105 577 

O_Q-Държавен сектор 1 006 1 131 1 232 1 013 1 046 5428 

R_U-Обществен сектор 54 97 91 107 84 433 

Общо 1418 1656 1766 1526 1471 7837 
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В таблица 15 (Виж Приложение 1) са представени данни относно общия 
брой на сключените КТД и анекси по териториални области. Областите с най-
голям брой сключени договори са: София (столица) с най-висок дял през 2010 
г., Стара Загора, Пловдив и Добрич съответно през 2012 г, Варна и Велико 
Търново открояващи се през 2013 г. Изключение прави Бургас с ръст от 41% 
през 2013 г. спрямо предходната. С най-малък дял са областите Перник, 
Разград, Ямбол, Плевен, Кюстендил, Търговище и Силистра. Малък е делът и 
на предприятията с национално значение и отрасловите КТД, които имат 
действие за територията на цялата страна.  

В таблица 16 (Виж Приложение 1) са представени данни за относителния 
дял на анексите спрямо сключените КТД по териториални области. 
Открояващи се с най-висок общ относителен дял спрямо средния между 34% и 
26% на подписани анекси са следните области – Стара Загора, Разград, 
Силистра, Ловеч и Габрово. Към тях се присъединяват с висок дял през 
годините следните области: цялата страна и Перник съответно през 2011 г., 
Шумен – 2012 г. и Варна – 2013 г. Област Плевен се отличава с 100% през 2014 
г., което се дължи на липсата на постъпили копия на КТД през същата. С най-
нисък общ относителен дял на анексите между 1% и 12% са областите: Бургас, 
в който липсват подписани или достигат 1 %; Смолян, в който липсват данни 
през 2010 г. и 2011 г.; София – област; Хасково, и Монтана. 

В таблица 17 (Виж Приложение 1) са представени данни за относителния 
дял на анексите спрямо сключените КТД по икономически сектори. С най-
висок общ относителен дял спрямо средния между 40% и 29% на подписани 
анекси се отличават следните сектори – Добивна промишленост, Транспорт, 
складиране и пощи, Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване, Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива и Преработваща промишленост. Към 
тях през 2010 г. с висок дял се включва и сектор Селско, горско и рибно 
стопанство. Най-нисък общ относителен дял на анексите имат секторите: 
Хотелиерство и ресторантьорство, за който няма данни за 2012 г. и 2014 г.; 
Други дейности; Финансови и застрахователни дейности, за който няма данни 
за 2010 г., 2012 г. и 2014 г.; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
Образование и Операции с недвижими имоти. Секторите Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и 
Административни и спомагателни дейности се отличават с високи дялове 
съответно през 2013 г. и 2014 г. и от 2010 г. до 2012 г. и липсващи данни 
съответно през 2010 г. и 2012 г. и през 2013 г. 

На фигура 14 и фигура 15 са представени данни за относителната разлика 
на броя на изтичащите КТД на предприятия, представени по принадлежност 
към бранш или отрасъл спрямо броя на сключените КТД.  

Данните за 2013 г. показват, че е налице положителна разлика в 1/3 от 
всички браншове и отрасли. Над 30% превишение в броя на сключените спрямо 
изтичащите КТД е отбелязано в предприятията от следните браншове: 
Трикотажна промишленост, Целулозно-хартиена промишленост, 
Водоснабдяване и отрасъл Отбрана. По-малка положителна разлика е 
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отбелязана в браншовете – Музикално-сценични изкуства и Театър, 
Енергетика, Туризъм, Горско стопанство и отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални суровини. Изравняване на броя на сключените и 
изтичащи КТД има в следните браншове – Производство на захар и захарни 
изделия и Текстилна промишленост. Отрицателна разлика с над 30 % през 2013 
г. е отбелязана в браншовете – Тютюнева промишленост, Металургия,. Футбол, 
Библиотечно дело, Търговия, Пътно строителство и отрасъл Строителство. 
През 2013 г. липсват предприятия със сключени КТД и анекси в браншовете - 
Производство на пиво и малц, Птицевъдна промишленост, Фуражна 
промишленост. 

Фигура 14 

 

Данните за 2014 г. на фигура 15 показват, че е налице положителна 
разлика за ¼ от всичките браншове и отрасли. Най-значителна положителна 
разлика с над 30% има в браншовете - Трикотажна промишленост, Тютюнева 
промишленост и Металургия. Към тях с превес на сключените КТД и анекси 
спадат и браншовете: Селскостопанска академия, Производство на захар и 
захарни изделия, Производство на пиво и малц, Библиотечно дело, Енергетика. 
Най-голямо превишение на изтичащите над сключените КТД се наблюдава в 
бранш Дървообработваща и мебелна промишленост (2 пъти). По-значима 
отрицателна разлика между изтичащи и сключени КТД на предприятия – 
между 100% и 42% се наблюдава в браншовете - Музикално-сценични изкуства 
и Театър, Целулозно-хартиена промишленост, Водоснабдяване, Горско 
стопанство и отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални суровини. 
Изравняване на броя на сключените и изтичащи КТД има в следните браншове 
- Текстилна промишленост, Търговия и Туризъм и отраслите - 
Електротехническа и електронна промишленост и Отбрана. През 2014 г. 
липсват предприятия със сключени КТД и анекси попадащи в браншовете - 
Птицевъдна промишленост, Фуражна промишленост и Футбол. 
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Фигура 15 

 
 

3. Действащи КТД и анекси към определен момент 
Понятието „действащи КТД“ обхваща колективни трудови договори към 

определен времеви момент, чиито срок на действие не е изтекъл, или е бил 
продължен с анекс. Данните в този раздел представят фактическия брой на 
КТД които са в сила по равнища на договаряне, икономически 
сектори/отрасли/браншове и регионален аспект – области и общини. 

В таблица 10 са представени данни относно общия брой на действащите 
КТД по равнища на договаряне, съгласно чл. 51 от Кодекса на труда, по години 
за периода януари 2012 г. – януари 2015 г. С най-голям брой се отличават 
действащите КТД на равнище предприятие – между 1955 и 2240 в 
разглеждания период. Действащите КТД на равнище община са между 149 и 
173 към различните посочени дати в таблицата. Действащите КТД на равнище 
отрасъл/бранш са между 22 и 26. 

Таблица 15: Брой действащи КТД към начален момент на годината по равнища 
на договаряне  

Равнище на КТД 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

Отрасъл/бранш 22 26 25 23 

Община 149 172 173 162 
Предприятие 2104 2240 2144 1955 

Общо 2275 2437 2342 2140 
 
На фигура 16 са представени данни за темпа на прираст на действащите 

КТД по равнища на договаряне като стойностите за 1.1.2012 г. са приети за 
постоянна база равна на 100.  
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Данните за темпа на прираст показват, че на постоянна база КТД на 
равнище отрасъл/бранш се увеличават към 1.01.2013 г. и следващите две 
години спрямо 1.1.2012 г. съответно с 18, 14 и 5%. КТД на равнище община 
растат с 15, 16 и 9%. Действащите КТД на предприятие спрямо началото на 
2012 г. са се увеличили 6 и 2 %, като за 1.1.2015 г. е налице отрицателен темп 
от 7%. От данните може да се заключи, че най-големи трудности в сключването 
на КТД през изминалата 2014 г. са срещнали социалните партньори на равнище 
на предприятие.  

Фигура 16 

 

На фигура 17 са представени данни за темпа на прираст на действащите 
КТД по равнища на договаряне като стойностите за предходната година са 
приети за верижна база равна на 100.  

Данните за темпа на прираст показват, че на верижна база КТД на трите 
равнища на договаряне се увеличават към 1.01.2013 г. спрямо предходната 
година съответно с 18% за равнище отрасъл/бранш, 15% за равнище община и 
6% за равнище предприятие. За следващите два периода се наблюдава 
отрицателен темп, като изключение прави равнище община. Анализът на 
данните показва, че за разглеждания четири годишен период, началото на 2013 
г. се оказва с най-голям брой действащи КТД.  Към 1.01.2014 г. спрямо 
предходната година КТД на равнище отрасъл/бранш и равнище предприятие 
намаляват с около 4%, а на равнище община е отбелязан ръст от 1%  спрямо 
същия момент на предходната година. Към 1.1.2015 г. е налице отрицателен 
темп на прираст за равнищата отрасъл/бранш, община и предприятие,  
съответно с 8, 6 и 9%. Данните сочат, че е намалял обема на действащите 
КТД през 2014 г. 
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Фигура 17 

 

В таблица 16 (Виж Приложение 1) са представени действащите КТД за 
най-високото равнище на договаряне – отрасъл/бранш. Данните са съпоставени 
към началото на четирите изследвани години. Списъка с регистрирани 
браншове и отрасли е групиран на база попадането им в икономически сектори 
съгласно класификацията на секторите А21, използвана в статистическата 
практика на НСИ и други иституции. 

Данните показват, че преобладаващият брой браншови и отраслови КТД 
имат непрекъснатост в действието си в разглеждания период. Изключение 
правят браншовете Производство на захар и захарни изделия, Текстилна 
промишленост, Трикотажна промишленост, Електротехническа и електронна 
промишленост, Машиностроителни и металообработващи дейности, 
Транспорт, Търговия, Библиотечно дело, Футбол, Театър и Бранш Музикално-
сценични изкуства.  

През 2014 г., след шест годишно прекъсване, е сключен отраслов 
колективен трудов договор (ОКТД) за работещите в електротехническата и 
електронна промишленост, комуникационните и информационни услуги. На 
страницата на НИПА е публикуван посоченият анализ, който съдържа 
икономическа характеристика, преглед на социалното сътрудничество и 
съпоставка на постигнатите договорености с нормативната уредба, 
регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови 
стандарти в Република България. Във връзка с представянето на анализа бе 
проведена среща със синдикални и работодателски организации от отрасъла.4 

В сектор O Държавно управление е отчетено присъствието единствено на 
ОКТД Отбрана. 

                                                 
4 Виж http://nipa.bg/?q=bg/node/464 
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Анализът на данните показва също, че сектори, в които има КТД на 
равнище предприятие, но нямат договаряне на равнище отрасъл/бранш в 
страната са: 

• K Финансови и застрахователни дейности; 
• L Операции с недвижими имоти; 
• N Административни и спомагателни дейности; 
• S Други дейности.  
На фигура 18 са представени данни за разпределението на броя 

действащи КТД на равнище отрасъл/бранш по отделни икономически сфери. 
Данните показват, че на равнище отрасъл/бранш преобладават КТД в 
индустрията, следвани от услугите и селското стопанство.  

Фигура 18 

 
Както е показано на фигура 19, на равнище община са представени 

само услугите. 

Фигура 19 
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На фигура 20 са представени данни за разпределението на броя 

действащи КТД на равнище предприятие по отделни икономически сфери. На 
равнище предприятие е съществен превеса на услугите спрямо останалите  
две икономически сфери. 

Фигура 20 

 
На фигура 21 са представени данни за разпределението на броя 

действащи КТД на равнище община по отделни икономически сектори. 
Данните показват че разпределението по сектори на общинските КТД е 
относително постоянно. Пеобладаващият брой общински КТД са за дейности 
от секторите Здравеопазване и Образование. През последните две години се 
наблюдава по-голям брой на действащите КТД за читалища, финансирани от 
общините, което е представено като сектор S Други дейности. 

Фигура 21 

 



 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл. 215А 
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760 

Е-mail: nipa@nipa.bg; web: www.nipa.bg стр. 25 от 78 
 

В таблица 17 (Виж Приложение 1)  са посочени обхвата от общински 
дейности, определен в действащите КТД. Тъй като социалните партньори на 
равнище община често подписват един КТД за най—важните изпълнявани 
бюджетни дейности и съществува свобода за определянето им се получават 
различия в определянето им. Към момента НИПА не е провеждал анализ на 
общински КТД, както и няма налични сведения относно броя наети лица, 
засегнати от КТД на това равнище, то една от задачите е тези непълноти на 
информационната система да бъдат превъзмогнати в близко бъдеще.  

От данните става видно, че над половината от действащите общински 
КТД са в образованието и почти толкова са КТД  за медицинските специалисти 
в училищата, детските градини и яслите. Други често срещани дейности са 
здравни заведения, социалните услуги, читалищата и други учреждения 
финансирани от общинските бюджети. 

В таблица 18 (Виж Приложение 1)  са посочени общините, за които има 
действащи общински КТД. Анализът на данните показва, че общият брой 
общини със сключен КТД варира между 89 и 98 в изследвания период (34 и 
38% дял от всички 264 общини в страната). Около половината от общините 
имат по един сключен КТД, като това са по-често малки общини. С най-много 
общински договори – над 4 действащи КТД се отличават следните общини: 
Пловдив, Силистра, Столична, Димитровград, Казанлък, Ловеч и Бургас. 

 На фигура 22 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на равнище предприятие според форма на собственост. Разпределението 
по форма на собственост на предприятията с действащ КТД остава относително 
постоянно за четирите изследвани години. С най-голям дял от над 87% са 
предприятията от държавния сектор, частните български предприятия заемат 
дял от 10% към началото на 2012 и 2013 г., който дял спада до 9 и 8% през 
следващите две години. С най-малък дял са предприятията с мултинационална 
собственост – между 3 и 4% за четирите изследвани периода. 

Фигура 22 

 

На фигура 23 са представени данни за относителния дял на наетите лица, 
обхванати от действащи КТД на равнище предприятие според форма на 
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собственост. Разпределението наетите по форма на собственост на 
предприятията с действащ КТД показва различна структура от сруктурата на 
предприятията, анализирана в коментара на фигура 22. С най-голям дял отново  
са предприятията от държавния сектор, но техният дял е около 60%, частните 
български предприятия заемат дял от над 20% в периода 2012 – 2014 г. Към 
началото на 2014 и 2015 г., делът на наетите лица в предприятия с 
мултинационална собственост се увеличава от 16 до 18% спрямо предходните 
две години.  
 

Фигура 23 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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1.1.2013 г.
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61%

62%

61%

59%

23%

22%

21%

23%

16%

16%

18%

18%

Относителен дял на наетите лица, обхванати от действащи КТД на 
равнище предприятие според  форма на собственост

Държавна Частна Мултинационална

 
На фигура 24 са представени данни за относителния дял на наетите лица, 

обхванати от действащи КТД на равнище предприятие според големина на 
предприятието. Разпределението наетите по големина на предприятиета на с 
действащ КТД, показва че най-голям дял заемат големите предприятия с над 
250 наети лица – близо 3/4 от всички действащи КТД се отнасят за големи 
предприятия. Близо 1/5 от предприятията са средни със наети лица между 50 и 
250 души.  С най-малък  дял на действащи КТД  са малките предприятия с до 
50 наети. Изменението по-години е в полза на големите предприятия.  

 
Фигура 24 
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Относителен дял на наетите лица, обхванати от действащи КТД на 
равнище предприятие според големина на предприятието

Малки предприятия Средни предприятия Големи предприятия
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На фигура 25 са представени данни относно разпределението на 
предприятията с действащ КТД към 1.1.2015 г. по форма на собственост и 
големина на предприятието. Данните илюстрират, че държавните предприятия, 
които имат КТД, са преобладаващо малки – до 50 наети лица са над 60% от тях, 
30% са средните предприятия с наети между 50 и 250 човека и големите 
предприятия с наети над 250 човека са 9%, което е значително по-малко от 
представения на фигура 24 по-горе дял на големите предприятия от над 73%. 
Частните български предприятия с действащ КТД имат приблизително еднакъв 
дял за малките, средни и големи предприятия. Мултинационалните компании с 
действащ КТД са най-често големи предприятия с над 250 наети лица – над 
64% от случаите, средни предприятия в над 31% от случаите и едва 5% са 
мултинационалните предприятия, които са малки.     

 
Фигура 25 

 
На фигура 26 са представени данни относно общия брой наети лица, 

обхванати от действащ КТД към 1.1.2015 г. на равнище предприятие по 
икономически сектори. Данните илюстрират, че в три сектора, които имат КТД, 
са наети 2/3 от всички обхванати лица на равнище предприятие, в т.ч. - 
Преработваща промишленост, Образование, Държавно управление и Хуманно 
здравеопазване и социална работа. 
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Фигура 26 

 

На фигура 27 са представени данни за относителният дял на 
предприятията, за които липсват данни брой наети лица по икономически 
сектори. Общо не са достъпни данни чрез вторични източници за 20% от 
предприятията, като най-голям е делът за предприятия финансиране от 
общинските бюджети - детски ясли и градини, социални домове и читалища ( 
секторите Здравеопазване и Други дейности). 

Във връзка с това бяха направени предложения за корекции и бяха 
изготвени три регистрационни форми за вписване на КТД според различните 
равнища на договаряне – отрасъл/бранш, община и предприятие. Тези 
регистрационни форми бяха изпратени на ИА „ГИТ“, като официално 
становище на института. Следваща стъпка, за да заработи създадения модул, 
към изграждащата се информационна система на ИА „ГИТ“, ще бъде 
разработването на Наредба за вписване на колективните трудови договори, в 
изпълнение на чл.53, ал.5 КТ. Според тази императивна норма на закона, копия 
на вписаните колективни трудови договори следва да се предоставят служебно 
по ред, определен от министъра на труда и социалната политика на 
Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и поддържа 
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информационна система за колективните трудови договори. По този начин ще 
се приложи законовото изискване и ще се осигурят необходимите данни за 
обвързаност на КТД на равнище предприятие, с тези на равнище 
отрасъл/бранш. Тези обстоятелства не се декларират към момента и това 
затруднява анализа на постигнатите договорености от социалните партньори по 
икономически сектори. За подобряване възможностите на базата данни за КТД 
и във връзка с изискваните показатели от МОТ за обхвата на КТД, Институтът 
отправи запитване към ИА „ГИТ“ относно предоставяне на данни за код на 
икономическа дейност на предприятията, брой наети лица, както и 
разпределение на наетите по полов признак, които данни се събират от ИА 
„ГИТ“ посредством Декларация от предприятията по чл. 15 от ЗЗБУТ за 
текущата година. Данните бяха предоставени от ИА „ГИТ“ и след тяхната 
обработка, са включени в анализите на НИПА. 

Фигура 27 
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В таблица 24 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 
наети лица, обхванати от действащи КТД на равнище предприятие според 
принадлежност към отрасъл/бранш. Данните показват, че общият брой на 
наетите в седем сектора е над 80% от всички, в т.ч. - Отрасъл Образование,  
Отрасъл Здравеопазване, Отрасъл Машиностроителни и металообработващи 
дейности, Бранш Енергетика, Отрасъл Транспорт, Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални суровини, Бранш Водоснабдяване. 

На фигура 28 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на равнище предприятие в обхвата на съответния бранш или отрасъл 
според големина на предприятие. 

Над 50% от всички са малки предприятия с действащ КТД в: 

- Бранш Горско стопанство; 
- Бранш Търговия; 
- Бранш Туризъм; 
- Отрасъл Образование; 
- Бранш Библиотечно дело; 
- Бранш Футбол. 

Над 50% от всички са средни предприятия с действащ КТД в: 

- Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост; 
- Бранш Производство на пиво и малц; 
- Бранш Селскостопанска академия; 
- Отрасъл Здравеопазване; 
- Бранш музикално-сценични изкуства и Бранш Театър; 
- Бранш Футбол. 

Над 50% от всички са големи предприятия с действащ КТД в: 

- Отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални суровини; 
- Бранш Металургия; 
- Бранш Производство на захар и захарни изделия; 
- Бранш Производство на пиво и малц; 
- Бранш Трикотажна промишленост; 
- Бранш Тютюнева промишленост; 
- Бранш Целулозно-хартиена промишленост; 
- Отрасъл Електротехническа и електронна промишленост; 
- Отрасъл Машиностроителни и металообработващи дейности; 
- Бранш Енергетика; 
- Бранш Водоснабдяване; 
- Бранш Пътно строителство; 
- Отрасъл Отбрана. 
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Фигура 28 
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На фигура 29 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на равнище предприятие според големина на предприятие по 
икономически сектори. 

Над 50% от всички са малки предприятия с действащ КТД в секторите: 

- A Селско, горско и рибно стопанство; 
- G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
- I Хотелиерство и ресторантьорство; 
- L Операции с недвижими имоти; 
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- P Образование; 
- R Култура, спорт и развлечения; 
- S Други дейности. 

Над 1/3 е делът на средните предприятия с действащ КТД в секторите: 

- C Преработваща промишленост; 
- H Транспорт, складиране и пощи; 
- I Хотелиерство и ресторантьорство; 
- F Строителство; 
- M Професионални дейности и научни изследвания; 
- N Административни и спомагателни дейности; 
- O Държавно управление; 
- Q Хуманно здравеопазване и социална работа. 

Над 50% от всички са големи предприятия с действащ КТД в 
секторите: 

- B Добивна промишленост; 
- C Преработваща промишленост; 
- D Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива; 
- E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване; 
- J Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения; 
- K Финансови и застрахователни дейности; 
- O Държавно управление. 
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Фигура 29 

 

На фигура 30 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на равнище предприятие в обхвата на съответния бранш или отрасъл 
според формата на собственост. 

Над 50% от всички са частни български предприятия с действащ КТД: 

- Отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални суровини; 
- Бранш Производство на захар и захарни изделия; 
- Бранш Производство на пиво и малц; 
- Отрасъл Електротехническа и електронна промишленост; 
- Отрасъл Машиностроителни и металообработващи дейности; 
- Бранш Пътно строителство; 
- Бранш Търговия. 
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Над 50% от всички са мултинационални предприятия с действащ КТД: 

- Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост; 
- Бранш Металургия; 
- Бранш Производство на пиво и малц; 
- Бранш Текстилна промишленост; 
- Бранш Енергетика. 

Над 50% от всички са държавни предприятия с действащ КТД: 

- Бранш Горско стопанство; 
- Бранш Водоснабдяване; 
- Бранш Пътно строителство; 
- Отрасъл Строителство; 
- Отрасъл Транспорт; 
- Бранш Туризъм; 
- Бранш Селскостопанска академия; 
- Отрасъл Отбрана; 
- Отрасъл Образование; 
- Отрасъл Здравеопазване; 
- Бранш Библиотечно дело; 
- Бранш Музикално-сценични изкуства; 
- Бранш Футбол. 
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Фигура 30 

 

На фигура 30 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на равнище предприятие в обхвата на съответния бранш или отрасъл 
според формата на собственост. 

Над 50% от всички са частни български предприятия с действащ КТД 
в секторите: 
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- B Добивна промишленост 
- C Преработваща промишленост 
- G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 
- K Финансови и застрахователни дейности 
- S Други дейности. 

Над 1/3 от всички са мултинационални предприятия с действащ КТД в 
секторите: 

- B Добивна промишленост; 
- C Преработваща промишленост; 
- D Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива; 
- J Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения. 

Над 50% от всички са държавни предприятия с действащ КТД: 

- A Селско, горско и рибно стопанство; 
- E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване; 
- F Строителство; 
- H Транспорт, складиране и пощи; 
- I Хотелиерство и ресторантьорство; 
- L Операции с недвижими имоти; 
- M Професионални дейности и научни изследвания; 
- N Административни и спомагателни дейности; 
- O Държавно управление; 
- Q Хуманно здравеопазване и социална работа; 
- R Култура, спорт и развлечения. 
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Фигура 31 
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В таблица 19 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 
действащи КТД на равнище предприятие по икономически сектори. От данните в 
таблицата може да се направи изводът, че действащите КТД на равнище предприятие 
намаляват за разглеждания четиригодишен период от 2 104 КТД към 01.01.2012 г. на 
1 955 към 01.01.2015 г.,  или със 7% но това намаление не е устойчиво, защото 
практиката показва, че към по-късна дата данните се ревизират, тъй като в НИПА 
постъпват КТД, които имат действие със задна дата. Няма икономически сектори, в 
които да няма сключени КТД на равнище предприятие.  

Положителни тенденции на съществено увеличение от около 20% и повече в 
масата на действащите КТД се наблюдава в следните сектори: 

- D Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива; 

- E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване; 

- B Добивна промишленост; 
- I Хотелиерство и ресторантьорство; 
- N Административни и спомагателни дейности. 

Икономическите сектори с устойчиво намален обем КТД на равнище 
предприятие с между 10 и 34% са следните: 

- A Селско, горско и рибно стопанство; 
- B Добивна промишленост; 
- G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
- J Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения; 
- M Професионални дейности и научни изследвания; 
- S Други дейности. 

 
В таблица 20 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 

действащи КТД на равнище предприятие по принадлежност на предприятието 
към отрасъл/бранш. Необхванати от действащ КТД на равнище отрасъл/бранш, 
поради непопадане в обхвата му, са около 1/5 от действащите КТД на 
предприятия. 

Положителни тенденции на съществено увеличение от между 10% и 40% 
повече в масата на действащите КТД се наблюдава в следните ОКТД и БКТД: 

- Отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални суровини; 
- Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост; 
- Отрасъл Машиностроителни и металообработващи дейности; 
- Бранш Енергетика; 
- Бранш Водоснабдяване; 
- Бранш Пътно строителство; 
- Бранш Туризъм. 
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Браншовете и отраслите с устойчиво намален обем КТД на равнище 
предприятие са следните: 

- Бранш Горско стопанство; 
- Бранш Металургия; 
- Бранш Производство на захар и захарни изделия; 
- Бранш Тютюнева промишленост; 
- Отрасъл Електротехническа и електронна промишленост; 
- Отрасъл Строителство; 
- Бранш Търговия; 
- Бранш Селскостопанска академия; 
- Отрасъл Отбрана; 
- Бранш Футбол. 

 
В таблица 21 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 

действащи КТД на равнище предприятие по териториални области.  
Положителен ръст се наблюдава за следните области: Бургас, Варна, 

Кюстендил, Ловеч, Монтана и Перник. 
Намаление в обема на действащите КТД на равнище предприятие има за 

национално представителните предприятия, които са държавни структури с 
множество поделения в страната, както и в половината области на страната: 
Видин, Враца, Кърджали, Пазарджик, Плевен, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, 
София (столица), Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. 

В таблица 22 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 
действащи КТД на равнище предприятие по териториални области и общини. 
От данните се вижда, че във всички 264 общини в страната има сключени КТД 
на равнище предприятие. Общините с над 70 действащи КТД са шест: Бургас, 
Столична, Варна, Добрич-селска, Пловдив, Средец. От друга страна близо 2/3 
от всички общини са с до 5 действащи КТД на равнище предприятие. 

В таблица 23 (Виж Приложение 1) са представени данни относно брой 
наети лица, обхванати от действащи КТД на равнище предприятие по 
териториален признак. Данните показват, че общият брой на наетите в шест от 
областите е над 60% от всички, в т.ч. - София (столица), Пловдив, Стара Загора, 
Варна и Бургас. С най-малък дял са наетите в следните области: Видин, 
Монтана, Плевен, Разград, Силистра и Ямбол. 

 
На фигура 32 представени данни за относителния дял според срок на 

действие на КТД. Данните показват устойчиво предпочитание на социалните 
партньори към най-дългия законов срок от две години. В последните три 
години е намалял делът на сключените за 1 година КТД до 10%. Около 3% от 
договорите са с друг срок, към тях често спадат и анексите за удължаване на 
действието на КТД. 
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Фигура 32 

 

На фигура 33 представени данни за относителния дял според срок на 
действие на КТД и равнища на договаряне. Данните отново показват устойчиво 
предпочитание на социалните партньори към най-дългия законов срок и за 
трите равнища на договаряне. Делът на сключените за 1 година КТД е близо 
10% за равнищата отрасъл/бранш и предприятие и около 6% за равнище 
община. Около 3% са КТД на предприятие,  а на равнище община и 
отрасъл/бранш по-рядко се сключват анексите за удължаване на действието на 
КТД със срок от няколко месеца. 

Фигура 33 

 
На фигура 34 представени данни за относителния дял според срок на 

действие на КТД и форма на собственост. Данните отново показват устойчиво 
предпочитание на социалните партньори към 2 годишен срок на КТД при 
предприятията държавна и частна българска собственост. Делът на сключените 
за 1 година КТД е близо 54% за мултинационалните предприятия, 24 % за 
частните български предприятия и 8% за държавните предприятия. В около 7-



 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл. 215А 
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760 

Е-mail: nipa@nipa.bg; web: www.nipa.bg стр. 41 от 78 
 

8% от случаите частните български и чуждестранни предприятия сключват 
КТД за срок различен от една година, но не повече от 2, както е според КТ. 

Фигура 34 

 

На фигура 35 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД по области според договорения от страните срок на действие. 

Областите, в които е договарян срок на действие от 1 година, по-често от 
средното за страната са: 

- Благоевград; 
- Варна; 
- Габрово; 
- Добрич; 
- Кърджали; 
- Кюстендил; 
- Силистра; 
- Сливен; 
- Смолян; 
- София; 
- София (столица); 
- Търговище; 
- Шумен. 
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Фигура 35 
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На фигура 36 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на предприятия обхванати от действието на ОКТД/БКТД според 
договорения от страните срок на действие. 

Секторите, в които е договарян срок на действие от 1 година, по-често от 
средното за страната са: 

- Бранш Горско стопанство; 
- Отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални суровини; 
- Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост; 
- Бранш Металургия; 
- Бранш Производство на захар и захарни изделия; 
- Бранш Текстилна промишленост; 
- Отрасъл Електротехническа и електронна промишленост; 
- Отрасъл Машиностроителни и металообработващи дейности; 
- Бранш Енергетика; 
- Бранш Пътно строителство; 
- Отрасъл Строителство; 
- Бранш Търговия; 
- Отрасъл Транспорт; 
- Бранш Туризъм; 
- Бранш Библиотечно дело; 
- Бранш Музикално-сценични изкуства. 
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Фигура 36 
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На фигура 37 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на предприятия съобразно с тяхната големина и договорения от страните 
срок на действие. От данните се вижда, че 1/5 от големите предприятия са 
договаряли срок на действие от една година. По-често от средното са 
договаряли едногодишен срок и в средните предприятия.  За всички 
предприятия се наблюдава малък дял на посочван друг срок на действие. 

Фигура 37 

 

На фигура 38 са представени данни за относителния дял на действащите 
КТД на предприятия по икономически сектори според договорения от страните 
срок на действие. 

Секторите, в които е договарян срок на действие от 1 година, по-често от 
средното за страната са: 

- A Селско, горско и рибно стопанство; 
- B Добивна промишленост; 
- C Преработваща промишленост; 
- D Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива; 
- F Строителство; 
- G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
- H Транспорт, складиране и пощи; 
- I Хотелиерство и ресторантьорство; 
- J Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения; 
- K Финансови и застрахователни дейности; 
- R Култура, спорт и развлечения. 
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Фигура 38 
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Приложение 1 

 
Статистическа информация за постъпили, сключени, изтичащи и действащи договори, 
въз основа на поддържаната от Национналния институт за помирение и арбитраж 
информационна система за колективни трудови договори (КТД). 

 
Таблица 3: Брой и относителен дял на общините с постъпили в НИПА копия на КТД 

на равнище община 

Област 
Общ 
брой 

общини 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Благоевград 14 1 7% 2 14% 3 21% 

Бургас 13 5 38% 5 38% 6 46% 

Варна 12 3 25% 4 33% 1 8% 

Велико Търново 10 1 10% 5 50% 2 20% 

Видин 11 1 9% 1 9% 

Враца 10 2 20% 2 20% 

Габрово 4 1 25% 4 100% 3 75% 

Добрич 8 2 25% 1 13% 

Кърджали 7 2 29% 2 29% 1 14% 

Кюстендил 9 3 33% 2 22% 1 11% 

Ловеч 8 1 13% 5 63% 3 38% 

Монтана 11 2 18% 1 9% 3 27% 

Пазарджик 11 3 27% 4 36% 2 18% 

Перник 6 1 17% 1 17% 

Плевен 11 5 45% 5 45% 1 9% 

Пловдив 18 7 39% 7 39% 7 39% 

Разград 7 1 14% 1 14% 

Русе 8 3 38% 2 25% 4 50% 

Силистра 7 1 14% 1 14% 1 14% 

Сливен 4 1 25% 2 50% 1 25% 

Смолян 10 4 40% 3 30% 2 20% 

София (столица) 1 1 100% 1 100% 1 100% 

София (област) 22 1 5% 

Стара Загора 11 3 27% 5 45% 5 45% 

Търговище 5 1 20% 2 40% 3 60% 

Хасково 11 2 18% 3 27% 4 36% 

Шумен 10 4 40% 3 30% 4 40% 

Ямбол 5 2 40% 1 20% 2 40% 

Общо 264 61 23% 74 28% 64 24% 
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Таблица 4: Брой постъпили в НИПА копия на КТД на равнище предприятие по области  

Област 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Благоевград 38 40 14 

Бургас 84 165 59 

Варна 76 65 67 

Велико Търново 48 69 56 

Видин 27 22 19 

Враца 49 50 42 

Габрово 39 45 35 

Добрич 86 94 88 

Кърджали 33 22 22 

Кюстендил 34 20 20 

Ловеч 33 47 31 

Монтана 43 29 43 

Пазарджик 51 41 25 

Перник 12 20 6 

Плевен 58 29 1 

Пловдив 106 131 75 

Разград 13 16 11 

Русе 44 50 38 

Силистра 18 21 7 

Сливен 43 36 27 

Смолян 28 42 24 

София (столица) 178 142 133 

София (област) 57 41 36 

Стара Загора 96 103 85 

Търговище 28 12 20 

Хасково 62 40 41 

Шумен 46 48 45 

Ямбол 27 21 11 

Общо 1457 1461 1081 
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Таблица 5: Брой постъпили в НИПА копия на КТД и Споразумения на равнище 
администрация по области 

Област 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

К
Т

Д
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

К
Т

Д
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

К
Т

Д
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

Благоевград 1 1 

Бургас 3 3 6 1 7 2 2 

Варна 2 2 4 1 5 3 3 

Велико Търново 2 2 3 3 3 3 

Враца 5 1 6 1 1 

Габрово 1 1 2 2 1 1 

Добрич 1 1 7 1 8 2 1 3 

Кърджали 1 1 3 3 2 2 

Кюстендил 1 1 1 1 

Ловеч 2 2 4 4 3 3 

Монтана 1 1 3 3 1 1 

Пазарджик 4 4 3 3 2 2 

Перник 5 5 

Плевен 2 2 1 1 

Пловдив 3 3 6 1 7 5 2 7 

Русе 3 3 5 1 6 2 2 

Силистра 1 1 2 3 3 1 1 2 

Сливен 1 1 5 5 3 3 

Смолян 5 5 1 1 

София (столица) 13 2 15 13 5 18 13 3 16 

София (област) 5 5 6 6 4 1 5 

Стара Загора 12 1 13 5 5 

Шумен 1 1 6 6 4 4 

Ямбол 2 2 5 1 6 1 1 

Общо 49 3 52 114 13 127 59 8 67 
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Таблица 6: Брой и относителен дял на общините с постъпили в НИПА копия на КТД на 
равнище предприятие 

Област 
Общ 
брой 

общини 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Благоевград 14 13 93% 11 79% 8 57% 

Бургас 13 11 85% 11 85% 12 92% 

Варна 12 11 92% 9 75% 10 83% 

Велико Търново 10 9 90% 8 80% 10 100% 

Видин 11 6 55% 7 64% 4 36% 

Враца 10 9 90% 9 90% 8 80% 

Габрово 4 4 100% 4 100% 4 100% 

Добрич 8 6 75% 8 100% 8 100% 

Кърджали 7 6 86% 6 86% 6 86% 

Кюстендил 9 6 67% 4 44% 6 67% 

Ловеч 8 8 100% 7 88% 6 75% 

Монтана 11 8 73% 6 55% 6 55% 

Пазарджик 11 10 91% 8 73% 7 64% 

Перник 6 4 67% 4 67% 2 33% 

Плевен 11 8 73% 8 73% 2 18% 

Пловдив 18 12 67% 17 94% 13 72% 

Разград 7 4 57% 4 57% 4 57% 

Русе 8 6 75% 6 75% 7 88% 

Силистра 7 5 71% 4 57% 5 71% 

Сливен 4 4 100% 4 100% 4 100% 

Смолян 10 8 80% 8 80% 6 60% 

София (столица) 1 1 100% 1 100% 1 100% 

София (област) 22 20 91% 15 68% 20 91% 

Стара Загора 11 8 73% 11 100% 11 100% 

Търговище 5 3 60% 3 60% 3 60% 

Хасково 11 9 82% 8 73% 8 73% 

Шумен 10 10 100% 8 80% 8 80% 

Ямбол 5 5 100% 3 60% 4 80% 

Общо 264 214 81% 202 77% 193 73% 
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Таблица 7: Брой и относителен дял на общините с постъпили в НИПА копия на КТД на 
равнище администрация 

Област 
Общ 
брой 

общини 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Б
ро

й 

О
тн

ос
ит

ел
ен

 
дя

л 

Благоевград 14 1 7% 

Бургас 13 2 15% 4 31% 2 15% 

Варна 12 2 17% 3 25% 3 25% 

Велико Търново 10 3 30% 2 20% 3 30% 

Видин 11 

Враца 10 2 20% 1 10% 

Габрово 4 3 75% 2 50% 1 25% 

Добрич 8 1 13% 4 50% 2 25% 

Кърджали 7 1 14% 2 29% 2 29% 

Кюстендил 9 1 11% 1 11% 1 11% 

Ловеч 8 2 25% 2 25% 3 38% 

Монтана 11 1 9% 3 27% 2 18% 

Пазарджик 11 4 36% 3 27% 2 18% 

Перник 6 3 50% 

Плевен 11 2 18% 1 9% 

Пловдив 18 2 11% 3 17% 4 22% 

Разград 7 

Русе 8 1 13% 4 50% 2 25% 

Силистра 7 1 14% 2 29% 2 29% 

Сливен 4 1 25% 3 75% 2 50% 

Смолян 10 4 40% 1 10% 

София (столица) 1 1 100% 1 100% 1 100% 

София (област) 22 5 23% 4 18% 5 23% 

Стара Загора 11 7 64% 5 45% 

Търговище 5 

Хасково 11 

Шумен 10 1 10% 4 40% 3 30% 

Ямбол 5 2 40% 4 80% 1 20% 

Общо 264 36 14% 69 26% 48 18% 
 



 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул. „Боряна” №59, бл. 215А 
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760 

Е-mail: nipa@nipa.bg; web: www.nipa.bg стр. 52 от 78 
 

Таблица 8: Относителен дял на постъпилите анекси на равнище предприятие според вида по 
икономически сектори  

Икономически сектор 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

за
 у

дъ
лж

ав
ан

е 
на

 с
ро

ка
 

до
го

во
ре

но
ст

и 

и 
дв

ет
е 

за
 у

дъ
лж

ав
ан

е 
на

 с
ро

ка
 

до
го

во
ре

но
ст

и 

и 
дв

ет
е 

за
 у

дъ
лж

ав
ан

е 
на

 с
ро

ка
 

до
го

во
ре

но
ст

и 

и 
дв

ет
е 

Селско, горско и рибно 
стопанство 

37% 63% 
 

14% 72% 14% 17% 83% 
 

Добивна промишленост 17% 83% 100% 17% 83% 

Преработваща промишленост 100% 100% 28% 49% 23% 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 
и на газообразни горива 

19% 81% 
 

22% 72% 6% 8% 92% 
 

Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

33% 67% 
 

37% 63% 
 

33% 67% 
 

Строителство 25% 75% 33% 67% 33% 50% 17% 

Търговия; ремонт на автомобили 
и мотоциклети 

25% 75% 
 

33% 67% 
  

33% 67% 

Транспорт, складиране и пощи 42% 50% 8% 11% 72% 17% 100% 

Хотелиерство и ресторантьорство 100% 100% 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

  
100% 100% 

   
50% 50% 

Финансови и застрахователни 
дейности   

100% 100% 
     

Операции с недвижими имоти 29% 71% 100% 

Професионални дейности и 
научни изследвания  

100% 
 

25% 75% 
  

100% 
 

Административни и спомагателни 
дейности  

100% 
     

100% 
 

Държавно управление 28% 66% 6% 26% 74% 17% 83% 

Образование 11% 81% 8% 10% 85% 5% 11% 78% 11% 

Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

7% 90% 3% 23% 67% 11% 12% 83% 5% 

Култура, спорт и развлечения 46% 54% 9% 64% 27% 25% 75% 

Други дейности 50% 50% 100% 100% 

Общо 16% 79% 5% 16% 77% 7% 14% 77% 9% 
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Таблица 9: Брой на постъпилите в НИПА анекси на равнище община по области 

Област 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Благоевград 1 

Варна 3 1 

Велико Търново 2 

Враца 1 

Габрово 1 2 

Кюстендил 1 

Ловеч 2 1 

Пазарджик 1 1 1 

Плевен 1 1 

Пловдив 4 9 2 

Разград 1 

Русе 2 

Силистра 1 1 1 

Сливен 1 

Смолян 1 

Стара Загора 1 9 6 

Хасково 1 1 2 

Шумен 3 

Ямбол 2 1 

Общо 13 39 17 
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Таблица 10: Брой на постъпилите в НИПА анекси на равнище предприятие по области 

Област 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Благоевград 16 5 7 

Бургас 1 1 

Варна 32 23 23 

Велико Търново 9 20 8 

Видин 4 6 2 

Враца 12 13 15 

Габрово 15 11 12 

Добрич 22 28 15 

Кърджали 9 6 6 

Кюстендил 9 1 5 

Ловеч 21 22 8 

Монтана 11 4 4 

Пазарджик 21 15 8 

Перник 3 6 2 

Плевен 12 8 1 

Пловдив 20 38 20 

Разград 6 8 2 

Русе 9 12 4 

Силистра 9 8 6 

Сливен 7 4 3 

Смолян 0 4 3 

София (столица) 40 52 53 

София (област) 5 5 8 

Стара Загора 57 58 39 

Търговище 4 3 4 

Хасково 7 7 2 

Шумен 20 13 4 

Ямбол 2 3 3 

Общо 383 384 267 
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Таблица 11: Брой на постъпилите в НИПА анекси на равнище администрация по области 

Област 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А
не

кс
 к

ъм
 К

Т
Д

 

А
не

кс
 к

ъм
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

А
не

кс
 к

ъм
 К

Т
Д

 

А
не

кс
 к

ъм
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

А
не

кс
 к

ъм
 К

Т
Д

 

А
не

кс
 к

ъм
 

сп
ор

аз
ум

ен
ие

 

О
бщ

о 

Благоевград 2 2 

Варна 1 1 

Велико Търново 3 3 

Враца 1 1 1 1 

Габрово 2 2 

Добрич 4 4 

Кърджали 1 1 

Кюстендил 1 1 1 1 

Ловеч 1 1 

Монтана 1 1 2 

Пазарджик 1 1 

Пловдив 2 2 3 1 4 

Русе 1 1 1 1 

Силистра 1 1 3 3 

Сливен 1 1 1 1 

София (столица) 2 2 4 4 4 2 2 

София (област) 1 1 1 1 1 1 

Стара Загора 8 8 

Шумен 2 2 1 1 

Общо 17 2 19 33 1 34 5 1 6 
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Таблица 12: Брой и темп на изменение на постъпилите в НИПА анекси на равнище 
предприятие по икономически сектори 

Икономически сектор 

Брой темп 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. 
спрямо 
2012 г. 

2014 г. 
спрямо 
2012 г. 

2014 г. 
спрямо 
2013 г. 

Селско, горско и рибно стопанство 16 7 6 -56% -63% -14% 

Добивна промишленост 6 11 12 83% 100% 9% 

Преработваща промишленост 52 37 35 -29% -33% -5% 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива 

10 2 13 -80% 30% 550% 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

16 18 6 13% -63% -67% 

Строителство 3 8 6 167% 100% -25% 

Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

4 3 3 -25% -25% 
 

Транспорт, складиране и пощи 12 18 12 50% -33% 

Хотелиерство и ресторантьорство 1 1 -100% -100% 

Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

1 1 2 
 

100% 100% 

Финансови и застрахователни 
дейности 

1 1 
  

-100% -100% 

Операции с недвижими имоти 7 2 -71% -100% -100% 

Професионални дейности и научни 
изследвания 

4 4 6 
 

50% 50% 

Административни и спомагателни 
дейности 

5 
 

1 -100% -80% 
 

Държавно управление 17 35 6 106% -65% -83% 

Образование 125 158 85 26% -32% -46% 

Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

88 66 64 -25% -27% -3% 

Култура, спорт и развлечения 13 11 8 -15% -38% -27% 

Други дейности 2 1 2 -50% 100% 

Общо 383 384 267 0% -30% -30% 
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Таблица 13:Брой сключени КТД и анекси към тях през текущата година по икономически 
сектори 

Икономически сектор 
Година на сключване 

Общо 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

A Селско, горско и рибно стопанство 42 77 80 68 28 295 

B Добивна промишленост 16 22 20 26 21 105 

C Преработваща промишленост 117 145 133 127 113 635 

D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

17 24 25 17 26 109 

E Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

38 31 47 31 32 179 

F Строителство 16 13 18 13 16 76 

G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 

19 17 17 17 11 81 

H Транспорт, складиране и пощи 31 36 40 38 37 182 

I Хотелиерство и ресторантьорство 11 7 9 11 8 46 

J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

6 8 5 8 5 32 

K Финансови и застрахователни 
дейности 

4 3 3 3 3 16 

L Операции с недвижими имоти 14 12 16 15 9 66 

M Професионални дейности и научни 
изследвания 

23 26 22 25 24 120 

N Административни и спомагателни 
дейности 

4 7 8 7 8 34 

O Държавно управление 80 99 82 85 71 417 

P Образование 698 727 859 643 722 3649 

Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа 

228 305 291 285 253 1362 

R Култура, спорт и развлечения 31 60 49 57 40 237 

S Други дейности 23 37 42 50 44 196 
Общо 1418 1656 1766 1526 1471 7837 
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Таблица 15: Брой сключени КТД и анекси към тях през текущата година по териториални 
области 

Област 
Година на сключване 

Общо 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Цялата страна 30 28 33 28 21 140 

Благоевград 16 28 57 34 27 162 

Бургас 6 84 75 106 69 340 

Варна 52 81 80 85 84 382 

Велико Търново 90 71 74 79 66 380 

Видин 33 27 33 24 25 142 

Враца 76 68 67 54 60 325 

Габрово 52 59 67 49 57 284 

Добрич 59 135 106 102 102 504 

Кърджали 24 32 38 26 31 151 

Кюстендил 26 21 35 16 28 126 

Ловеч 29 58 48 60 42 237 

Монтана 33 41 46 28 52 200 

Пазарджик 47 60 54 51 33 245 

Перник 6 13 17 22 8 66 

Плевен 1 35 49 39 1 125 

Пловдив 127 140 145 134 114 660 

Разград 19 20 15 21 15 90 

Русе 49 63 54 48 47 261 

Силистра 33 33 28 24 16 134 

Сливен 45 36 44 35 30 190 

Смолян 25 34 43 30 34 166 

София (област) 41 42 41 39 43 206 

София (столица) 175 167 166 154 160 822 

Стара Загора 154 121 163 120 146 704 

Търговище 36 19 30 15 29 129 

Хасково 51 51 58 42 54 256 

Шумен 63 65 73 45 61 307 

Ямбол 20 24 27 16 16 103 

Общо 1418 1656 1766 1526 1471 7837 
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Таблица 16: Относителен дял на сключените анекси спрямо КТД по области 

Регионално ниво 
на действие 

Година на сключване 

Общо 

2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г.  2014 г.  

Цялата страна 13% 32% 24% 14% 5% 19% 

Благоевград 6% 18% 32% 3% 26% 20% 

Бургас   1%   1%   1% 

Варна 13% 21% 20% 35% 20% 23% 

Велико Търново 23% 20% 19% 18% 14% 19% 

Видин 15% 11% 12% 25% 8% 14% 

Враца 18% 28% 18% 20% 23% 22% 

Габрово 35% 20% 30% 16% 30% 26% 

Добрич 14% 18% 23% 19% 15% 18% 

Кърджали   13% 21% 12% 19% 14% 

Кюстендил 23% 24% 11% 19% 18% 18% 

Ловеч 38% 26% 29% 32% 21% 29% 

Монтана 15% 17% 11% 11% 8% 12% 

Пазарджик 17% 22% 30% 27% 24% 24% 

Перник 33% 38% 24% 14% 25% 24% 

Плевен   20% 16% 21% 100% 19% 

Пловдив 24% 21% 14% 24% 18% 20% 

Разград 32% 35% 20% 43% 27% 32% 

Русе 22% 19% 11% 19% 9% 16% 

Силистра 21% 33% 32% 21% 44% 29% 

Сливен 18% 14% 11% 17% 7% 14% 

Смолян     9% 7% 9% 5% 

София (област)   5% 20% 5% 19% 10% 

София (столица) 19% 24% 22% 25% 28% 24% 

Стара Загора 32% 37% 37% 29% 33% 34% 

Търговище 14% 21% 10% 20% 14% 15% 

Хасково 10% 6% 10% 19% 7% 10% 

Шумен 10% 17% 30% 24% 10% 18% 

Ямбол 10% 8% 15% 13% 25% 14% 

Общо 19% 20% 20% 20% 19% 20% 
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Таблица 17: Относителен дял на сключените анекси спрямо КТД по икономически сектори 

Икономически сектори 
Година на сключване 

Общо 

2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г.  2014 г.  

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

38% 8% 21% 4% 21% 16% 

B Добивна промишленост 38% 41% 25% 50% 43% 40% 

C Преработваща промишленост 32% 30% 29% 29% 28% 29% 

D Производство и разпределение 
на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива 

18% 58% 20% 24% 42% 34% 

E Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

29% 48% 30% 52% 19% 35% 

F Строителство 6% 15% 22% 54% 31% 25% 

G Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети 

5% 6% 24% 18% 18% 14% 

H Транспорт, складиране и пощи 45% 39% 23% 39% 35% 36% 

I Хотелиерство и 
ресторантьорство 

9%   11% 9%   7% 

J Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 

  13%   25% 40% 16% 

K Финансови и застрахователни 
дейности 

  33%   33%   13% 

L Операции с недвижими имоти 7% 17% 31% 13%   15% 

M Професионални дейности и 
научни изследвания 

13% 8% 23% 12% 25% 16% 

N Административни и 
спомагателни дейности 

25% 29% 25%   13% 18% 

O Държавно управление 28% 22% 28% 13% 7% 20% 

P Образование 13% 15% 14% 20% 13% 15% 

Q Хуманно здравеопазване и 
социална работа 

26% 25% 31% 19% 28% 26% 

R Култура, спорт и развлечения 19% 20% 27% 14% 15% 19% 

S Други дейности   11% 10% 8% 9% 8% 

Общо 19% 20% 20% 20% 19% 20% 
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Таблица 16: Действащи КТД на равнище отрасъл/бранш  

Икономически сектори Отрасъл/бранш 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

1 Бранш Горско стопанство * * * * 

B Добивна промишленост 2 
Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални 
суровини 

* * * * 

C Преработваща 
промишленост 

3 
Бранш Дървообработваща и 
мебелна промишленост 

* * * * 

4 Бранш Металургия * * *   

5 
Бранш Производство на захар и 
захарни изделия     

* * 

6 
Бранш Производство на пиво и 
малц 

* * * * 

7 Бранш Птицевъдна промишленост * * * * 
8 Бранш Текстилна промишленост * *     
9 Бранш Трикотажна промишленост *       
10 Бранш Тютюнева промишленост * * * * 
11 Бранш Фуражна промишленост * *     

12 
Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост 

* * * * 

13 
Отрасъл Електротехническа и 
електронна промишленост 

      * 

14 
Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 

* * * 
  

D Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

15 Бранш Енергетика * * * * 

E Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

16 

Бранш Водоснабдяване 

* * * * 

F Строителство 
17 Бранш Пътно строителство * * * * 
18 Отрасъл Строителство * * * * 

G Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

19 
Бранш Търговия 

* * * * 

H Транспорт, складиране 
и пощи 

20 
Отрасъл Транспорт 

  * *   

I Хотелиерство и 
ресторантьорство 

21 
Бранш Туризъм 

* * * * 

M Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

22 
Бранш Селскостопанска академия 

* * * * 

O Държавно управление 23 
Отрасъл Министерство на 
отбраната 

* * * * 

P Образование 24 Отрасъл Образование * * * * 
Q Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

25 
Отрасъл Здравеопазване 

* * * * 

R Култура, спорт и 
развлечения 

26 Бранш Библиотечно дело   * * * 

27 
Бранш Музикално-сценични 
изкуства   

* * * 

28 Бранш Театър   * * * 
29 Бранш Футбол   * * * 
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Таблица 17: Брой действащи КТД на равнище община по общински дейности 
Брой КТД, съобразно общински 
дейности, посочени в обхвата им 

1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

Всички заети в бюджетната сфера 3 4 2   
Детски ясли 3 3 4 6 
Детски ясли; Образование     1 2 

Детски ясли; Социални услуги; Други; Култура     1 
Детско и училищно здравеопазване 47 54 50 46 
Детско и училищно здравеопазване; Детски ясли 1 3 3 2 

Детско и училищно здравеопазване; Детски ясли; 
Образование 

1 1   2 

Детско и училищно здравеопазване; 
Здравеопазване 

  1 1   

Детско и училищно здравеопазване; Социални 
услуги; Здравеопазване 3 1 1   

Детско и училищно здравеопазване; Образование   1 2   
Детско и училищно здравеопазване; Общинска 
администрация 

  1 1 2 

Други 3 5 4   

Здравеопазване 8 9 9 9 

Музикално и танцово изкуство 3 6 4   

Музикално и танцово изкуство; Общинска 
администрация 1 1 1 3 

Образование 57 67 72 63 

Образование; Социални услуги 1       

Социални услуги 14 11 11 18 

Социални услуги; Други   1     

Социални услуги; Здравеопазване   1 2 2 
Социални услуги; Здравеопазване; Култура       1 
Стопанисване на имоти 1 1 1 1 

Читалища 3 1 3 3 

Читалища; Общинска администрация     1 1 

Общо 149 172 173 162 
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Таблица 18: Брой действащи КТД на равнище община по териториален признак 

Област Община 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 

Благоевград 

1 Благоевград   3 3 2 

2 Кресна 1 1 1 1 

3 Сандански       1 

Бургас 

4 Бургас 1 5 5 4 

5 Камено 1 1     

6 Карнобат 1 1 2 2 

7 Несебър 1   2 3 

8 Поморие 1 1   1 

9 Созопол 1 1     

10 Сунгурларе   1 1 1 

11 Царево       1 

Варна 

12 Аксаково   1 1   

13 Варна 2 3 1 2 

14 Девня 1   1 1 

15 Долни чифлик 1 1 1   

16 Провадия 2 3 2 1 

Велико Търново 

17 Велико Търново 3 2 2 2 

18 Горна Оряховица 3 1 1 1 

19 Елена     1 1 

20 Павликени     1 1 

21 Свищов 2 2 2 2 

Видин 

22 Брегово       1 

23 Видин 2 1 1 1 

24 Димово 1       

Враца 

25 Враца 2 1 1 1 

26 Козлодуй 1 1 1 1 

27 Мездра 2 2 1 2 

Габрово 

28 Габрово 1 1 2 3 

29 Дряново 1 1 1 1 

30 Севлиево 2 3 2 2 

31 Трявна     1 1 

Добрич 

32 Балчик 2 2     

33 Генерал Тошево 2 2 2   

34 Добрич-селска 1 1     

Кърджали 

35 Кирково 1 1 2 2 

36 Крумовград 1 1     

37 Кърджали 4 4 2 3 

Кюстендил 

38 Дупница 1 2 2 1 

39 Кюстендил 1 1 2 1 

40 Рила     1 2 

41 Сапарева баня 1 1   1 
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Ловеч 

42 Априлци 2 1     

43 Летница   1 1 1 

44 Ловеч 3 5 2 5 

45 Луковит   1 1 1 

46 Тетевен     2 2 

47 Троян 1 1 1 1 

48 Угърчин 1 1     

Монтана 

49 Вършец       1 

50 Лом 2 1 1 2 

51 Монтана   1 1 1 

Пазарджик 

52 Батак     1 1 

53 Белово     1 1 

54 Брацигово 1 1 1 1 

55 Велинград 1 1 2   

56 Пазарджик 2 4 4 1 

57 Ракитово 2 1 1   

Перник 
58 Перник 1 1 1 1 

59 Радомир   1 1   

Плевен 

60 Долна Митрополия 1 2 2 1 

61 Долни Дъбник   1 1   

62 Искър 1 1 1 1 

63 Кнежа   1 1   

64 Плевен 3 4 3 1 

65 Червен бряг 1 1 1 1 

Пловдив 

66 Асеновград 2 2 2 1 

67 Калояново   1 2 3 

68 Карлово 2 2 2 2 

69 Марица     1 1 

70 Пловдив 11 11 11 7 

71 Първомай 1 1     

72 Раковски 1 1 1 1 

73 Садово 1 1 1 1 

74 Сопот 1 3 3 3 

75 Средец 3 5 3 3 

76 Хисаря 1 1 1 1 

Разград 77 Разград 1 1 1 1 

Русе 

78 Ветово 1 1   2 

79 Иваново 1   1 1 

80 Русе 2 3 4 3 

81 Сливо поле 1 1 1 1 

Силистра 

82 Дулово 1       

83 Силистра 3 7 4 6 

84 Ситово 1       

Сливен 85 Нова Загора 1 1 1 1 
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86 Сливен   1 1   

87 Твърдица 1       

Смолян 

88 Девин   1 1   

89 Мадан   2 2 1 

90 Неделино 1     1 

91 Рудозем   1 1   

92 Смолян   1 1 1 

93 Чепеларе 1 1 1 1 

София (област) 94 Долна баня   1 1   
София (столица) 95 Столична 5 5 6 5 

Стара Загора 

96 Гурково 1     1 

97 Гълъбово     1 1 

98 Казанлък 5 5 7 5 

99 Мъглиж 2 2 1 1 

100 Николаево 1       

101 Раднево     1 1 

102 Стамболово 2 2 2 2 

103 Чирпан 1 1 1 1 

Търговище 

104 Антоново       1 

105 Омуртаг     1 1 

106 Опака       1 

107 Попово 4 2 4 2 

108 Търговище 3 3 3 3 

Хасково 

109 Димитровград 1 1 1 5 

110 Ивайловград 1 1 1 1 

111 Стамболийски 1 2 5 3 

112 Тополовград 1       

113 Харманли 1 1 1 1 

114 Хасково 2 3 3 1 

Шумен 

115 Велики Преслав   1 1   

116 Венец 1 1 1 1 

117 Върбица 1 1 1 1 

118 Каспичан       1 

119 Нови пазар   1 1 1 

120 Смядово 1     1 

121 Хитрино 1 1 1 1 

122 Шумен 4 3 3 3 

Ямбол 

123 Елхово 1       

124 Стралджа 1 1   1 

125 Тунджа 1 1 1 1 

126 Ямбол   1 1   
    Общо 149 172 173 162 
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Таблица 19: Брой действащи КТД на равнище предприятие по икономически сектори 

Икономически сектори 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 

A Селско, горско и рибно стопанство 98 82 77 65 
B Добивна промишленост 16 19 20 17 
C Преработваща промишленост 143 154 141 130 
D Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива 

20 23 25 25 

E Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване 

41 46 48 41 

F Строителство 15 20 16 12 
G Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети 29 24 19 16 

H Транспорт, складиране и пощи 37 45 40 36 
I Хотелиерство и ресторантьорство 10 12 13 12 
J Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения 

9 10 8 8 

K Финансови и застрахователни дейности 
4 4 4 4 

L Операции с недвижими имоти 18 18 20 16 
M Професионални дейности и научни 
изследвания 41 37 33 39 

N Административни и спомагателни 
дейности 8 9 11 14 

O Държавно управление 119 118 123 122 
P Образование 1087 1185 1126 996 
Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа 297 323 320 294 

R Култура, спорт и развлечения 69 72 74 72 
S Други дейности 43 39 37 36 

Общо 2104 2240 2155 1955 
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Таблица 20: Брой действащи КТД  на равнище предприятие по принадлежност към отрасъл/ 
бранш 

Икономически сектори Отрасъл/бранш 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

1 Бранш Горско стопанство 
83 74 68 56 

B Добивна промишленост 2 
Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални 
суровини 

17 21 21 18 

C Преработваща 
промишленост 

3 
Бранш Дървообработваща и 
мебелна промишленост 

3 2 4 3 

4 Бранш Металургия 4 4 3 3 

5 
Бранш Производство на захар и 
захарни изделия 

4 4 3 4 

6 
Бранш Производство на пиво и 
малц 

3 4 3 4 

7 Бранш Птицевъдна промишленост 0 0 0 0 
8 Бранш Текстилна промишленост 8 9 7 7 
9 Бранш Трикотажна промишленост 0 0 1 1 
10 Бранш Тютюнева промишленост 4 3 3 3 
11 Бранш Фуражна промишленост 0 0 0 0 

12 
Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост 

2 2 2 2 

13 
Отрасъл Електротехническа и 
електронна промишленост 

16 15 14 15 

14 
Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 

36 44 40 36 

D Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

15 Бранш Енергетика 

20 23 25 25 

E Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

16 

Бранш Водоснабдяване 34 38 42 35 

F Строителство 
17 Бранш Пътно строителство 5 8 7 4 
18 Отрасъл Строителство 10 12 9 8 

G Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

19 
Бранш Търговия 16 13 11 11 

H Транспорт, складиране 
и пощи 

20 
Отрасъл Транспорт 37 45 40 36 

I Хотелиерство и 
ресторантьорство 

21 
Бранш Туризъм 11 13 14 13 

M Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

22 
Бранш Селскостопанска академия 30 26 20 25 

O Държавно управление 23 
Отрасъл Министерство на 
отбраната 

2 2 1 3 

P Образование 24 Отрасъл Образование 1087 1185 1126 996 
Q Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

25 
Отрасъл Здравеопазване 251 276 269 240 

R Култура, спорт и 
развлечения 

26 Бранш Библиотечно дело 18 18 17 18 

27 
Бранш Музикално-сценични 
изкуства 

21 19 22 17 

28 Бранш Театър     
29 Бранш Футбол 5 3 2 2 
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Таблица 21: Брой действащи КТД  на равнище предприятие по области  
 

Регионален обхват 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

Цялата страна 19 15 16 13 
Благоевград 37 50 57 38 
Бургас 83 127 143 136 
Варна 85 105 105 97 
Велико Търново 110 103 110 104 
Видин 50 49 43 35 
Враца 93 92 86 84 
Габрово 71 81 74 71 
Добрич 135 145 132 131 
Кърджали 40 42 40 33 
Кюстендил 30 41 38 32 
Ловеч 53 67 65 62 
Монтана 54 68 61 67 
Пазарджик 70 66 65 53 
Перник 14 22 28 23 
Плевен 28 60 57 21 
Пловдив 168 187 174 158 
Разград 24 20 23 22 
Русе 82 86 75 69 
Силистра 32 25 26 22 
Сливен 60 59 51 44 
Смолян 57 57 50 46 
София 67 60 60 61 
София (столица) 216 215 203 194 
Стара Загора 167 165 163 153 
Търговище 41 32 31 27 
Хасково 84 79 70 66 
Шумен 97 85 66 70 
Ямбол 37 37 32 23 

Общо 2104 2240 2144 1955 
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Таблица 22: Брой действащи КТД  на равнище предприятие, сключени по области и общини  
 
 

Област Община 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

Благоевград 

1 Банско 2 5 5 1 

2 Белица 1 1 1 1 

3 Благоевград 8 9 13 10 

4 Гоце Делчев 4 4 3 1 

5 Гърмен 1 1 0 0 

6 Кресна 1 1 1 1 

7 Петрич 1 4 5 1 

8 Разлог 6 4 5 3 

9 Сандански 6 10 14 11 

10 Сатовча 1 5 5 4 

11 Симитли 3 3 2 2 

12 Струмяни 1 1 1 1 

13 Хаджидимово 1 1 1 2 

14 Якоруда 1 1 1 0 

Бургас 

15 Айтос 4 5 5 5 

16 Бургас 47 80 82 70 

17 Камено 2 2 1 2 

18 Карнобат 7 10 10 10 

19 Малко Търново 2 2 2 3 

20 Несебър 4 5 6 5 

21 Поморие 3 4 4 2 

22 Приморско 2 1 2 3 

23 Руен 3 8 19 19 

24 Созопол 0 1 1 4 

25 Столична 67 70 73 69 

26 Сунгурларе 4 4 4 5 

Варна 

27 Царево 2 3 5 3 

28 Аврен 1 1 0 0 

29 Аксаково 1 1 1 1 

30 Белослав 3 4 3 2 

31 Бяла 17 19 19 18 

32 Варна 52 65 66 61 

33 Ветрино 2 2 2 1 

34 Вълчи дол 2 5 6 5 

35 Девня 5 5 7 5 

36 Долни чифлик 3 2 3 3 

37 Дългопол 4 5 3 4 

38 Провадия 7 7 8 11 

Велико Търново 
39 Суворово 2 5 4 2 

40 Велико Търново 40 36 40 38 
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41 Горна Оряховица 22 23 27 28 

42 Елена 3 4 3 4 

43 Златарица 1 1 2 2 

44 Лясковец 6 7 7 4 

45 Павликени 7 5 3 3 

46 Полски Тръмбеш 4 6 6 5 

47 Свищов 20 18 16 14 

48 Стражица 4 2 4 4 

Видин 

49 Сухиндол 3 1 2 2 

50 Белоградчик 2 2 2 2 

51 Бойница 0 1 1 1 

52 Брегово 9 5 2 1 

53 Видин 32 34 31 26 

54 Грамада 4 3 3 1 

55 Димово 1 3 2 2 

56 Кула 1 0 1 1 

57 Макреш 1 1 1 1 

58 Ново село 0 0 0 0 

59 Ружинци 0 0 0 0 

Враца 

60 Чупрене 0 0 0 0 

61 Борован 0 0 0 0 

62 Бяла Слатина 1 2 2 2 

63 Враца 39 34 31 33 

64 Козлодуй 15 16 15 15 

65 Криводол 4 4 4 3 

66 Мездра 11 13 14 8 

67 Мизия 8 8 8 8 

68 Оряхово 9 10 7 10 

69 Роман 4 3 4 4 

Габрово 

70 Хайредин 2 2 1 1 

71 Габрово 28 33 29 28 

72 Дряново 10 9 10 8 

73 Севлиево 25 32 28 29 

Добрич 

74 Трявна 8 7 7 6 

75 Балчик 18 19 12 14 

76 Генерал Тошево 20 21 19 16 

77 Добрич-селска 62 70 69 64 

78 Добрич 1 0 3 4 

79 Каварна 15 17 13 16 

80 Крушари 6 8 7 7 

81 Тервел 11 8 7 8 

Кърджали 

82 Шабла 2 2 2 2 

83 Ардино 7 7 5 3 

84 Джебел 0 0 0 0 
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85 Кирково 6 5 4 4 

86 Крумовград 7 4 5 6 

87 Кърджали 11 17 18 14 

88 Момчилград 5 3 2 2 

Кюстендил 

89 Черноочене 4 6 6 4 

90 Бобов дол 5 5 5 6 

91 Бобошево 0 0 0 0 

92 Дупница 10 12 12 12 

93 Кочериново 2 2 2 1 

94 Кюстендил 12 18 15 11 

95 Невестино 0 0 0 0 

96 Рила 1 2 2 1 

97 Сапарева баня 0 2 2 1 

Ловеч 

98 Трекляно 0 0 0 0 

99 Априлци 2 2 2 2 

100 Летница 0 2 2 1 

101 Ловеч 28 40 34 34 

102 Луковит 6 7 7 6 

103 Тетевен 2 3 4 3 

104 Троян 6 6 8 8 

105 Угърчин 2 2 1 1 

Монтана 

106 Ябланица 7 5 7 7 

107 Берковица 10 12 14 18 

108 Бойчиновци 0 0 0 0 

109 Брусарци 1 2 2 3 

110 Вълчедръм 9 9 10 8 

111 Вършец 2 1 1 2 

112 Георги Дамяново 1 1 1 1 

113 Лом 16 18 12 15 

114 Медковец 0 0 0 0 

115 Монтана 13 23 20 19 

116 Чипровци 1 1 1 1 

Пазарджик 

117 Якимово 1 1 0 0 

118 Батак 9 6 7 9 

119 Белово 1 5 4 0 

120 Брацигово 7 6 5 4 

121 Велинград 9 7 6 3 

122 Лесичово 1 1 1 1 

123 Пазарджик 17 17 20 21 

124 Панагюрище 12 11 10 6 

125 Пещера 1 1 1 1 

126 Ракитово 8 9 8 6 

127 Септември 2 1 1 0 

Перник 128 Стрелча 3 2 2 2 
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129 Брезник 1 2 2 2 

130 Земен 1 1 1 1 

131 Ковачевци 0 0 0 0 

132 Перник 9 13 18 15 

133 Радомир 3 6 7 5 

Плевен 

134 Трън 0 0 0 0 

135 Белене 3 4 4 1 

136 Гулянци 1 4 4 2 

137 Долна Митрополия 1 0 1 1 

138 Долни Дъбник 0 0 0 0 

139 Искър 0 0 0 0 

140 Кнежа 0 7 6 0 

141 Левски 0 3 4 1 

142 Никопол 1 1 2 2 

143 Плевен 19 34 30 13 

144 Пордим 0 0 0 0 

Пловдив 

145 Червен бряг 3 7 6 1 

146 Асеновград 8 10 10 11 

147 Брезово 2 3 2 0 

148 Калояново 1 2 2 1 

149 Карлово 15 15 11 12 

150 Кричим 0 5 5 5 

151 Куклен 0 0 0 1 

152 Лъки 0 4 4 2 

153 Марица 3 3 1 1 

154 Перущица 1 3 3 1 

155 Пловдив 113 115 110 105 

156 Първомай 2 2 2 2 

157 Раковски 4 3 5 4 

158 Родопи 1 1 2 2 

159 Садово 4 8 8 4 

160 Сопот 6 5 3 2 

161 Средец 232 223 204 195 

162 Съединение 2 2 2 2 

Разград 

163 Хисаря 3 2 1 1 

164 Завет 1 0 1 1 

165 Исперих 5 7 8 8 

166 Кубрат 5 5 6 5 

167 Лозница 0 0 0 0 

168 Разград 12 7 7 7 

169 Самуил 1 1 1 1 

Русе 

170 Цар Калоян 0 0 0 0 

171 Борово 7 9 10 8 

172 Бяла 3 3 2 2 
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173 Ветово 3 4 4 3 

174 Две могили 5 3 3 4 

175 Иваново 2 2 0 1 

176 Русе 40 39 33 25 

177 Сливо поле 2 1 2 2 

Силистра 

178 Ценово 6 9 4 8 

179 Алфатар 1 0 1 2 

180 Главиница 1 1 0 1 

181 Дулово 2 2 2 2 

182 Кайнарджа 0 0 0 0 

183 Силистра 18 14 14 11 

184 Ситово 2 1 1 1 

Сливен 

185 Тутракан 8 7 8 5 

186 Котел 5 3 3 3 

187 Нова Загора 6 6 8 8 

188 Сливен 40 42 30 25 

Смолян 

189 Твърдица 9 8 10 8 

190 Баните 1 1 1 0 

191 Борино 0 1 1 1 

192 Девин 6 6 4 2 

193 Доспат 4 5 4 3 

194 Златоград 4 5 4 4 

195 Мадан 3 2 3 6 

196 Неделино 1 1 1 1 

197 Рудозем 1 1 1 0 

198 Смолян 26 27 24 23 

София (област) 

199 Чепеларе 11 8 7 6 

200 Антон 1 0 1 1 

201 Божурище 1 1 2 2 

202 Ботевград 5 5 6 6 

203 Годеч 1 3 2 3 

204 Горна Малина 0 0 0 1 

205 Долна баня 4 3 2 2 

206 Драгоман 1 1 1 1 

207 Елин Пелин 5 4 4 2 

208 Етрополе 3 6 6 4 

209 Златица 2 1 2 2 

210 Ихтиман 6 4 8 6 

211 Копривщица 1 1 0 0 

212 Костенец 8 8 9 9 

213 Костинброд 3 2 2 2 

214 Мирково 1 1 1 1 

215 Пирдоп 7 7 4 6 

216 Правец 4 5 4 2 
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217 Самоков 5 1 2 4 

218 Своге 3 2 0 1 

219 Сливница 1 1 1 1 

220 Чавдар 1 1 1 1 
София (столица) 221 Челопеч 4 3 2 4 

Стара Загора 

222 Стара Загора 1 1 1 1 

223 Братя Даскалови 1 1 2 5 

224 Гурково 2 0 2 2 

225 Гълъбово 8 8 7 7 

226 Казанлък 30 27 22 17 

227 Мъглиж 11 9 11 10 

228 Николаево 7 7 7 7 

229 Опан 1 1 0 1 

230 Павел баня 18 19 17 17 

231 Раднево 12 13 13 14 

232 Стамболово 3 4 3 2 

233 Чирпан 13 17 14 16 

Търговище 

234 Антоново 0 0 0 0 

235 Омуртаг 5 3 3 3 

236 Опака 0 0 0 0 

237 Попово 24 17 17 16 

238 Търговище 12 12 11 8 

Хасково 

239 Димитровград 11 10 13 15 

240 Ивайловград 4 3 3 1 

241 Любимец 3 1 2 1 

242 Маджарово 0 0 0 0 

243 Минерални бани 5 2 2 2 

244 Свиленград 5 7 7 7 

245 Симеоновград 4 4 3 3 

246 Стамболийски 3 2 2 5 

247 Тополовград 7 7 8 7 

248 Харманли 9 10 11 11 

249 Хасково 35 34 20 18 

Шумен 

250 Велики Преслав 11 9 7 9 

251 Венец 1 2 1 1 

252 Върбица 13 9 2 2 

253 Каолиново 3 2 2 1 

254 Каспичан 4 4 3 3 

255 Никола Козлево 0 1 1 0 

256 Нови пазар 15 16 13 11 

257 Смядово 4 4 4 3 

258 Хитрино 0 1 1 1 

259 Шумен 46 37 32 39 

Ямбол 260 Болярово 3 2 2 1 
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261 Елхово 7 7 4 4 

262 Стралджа 5 3 1 1 

263 Тунджа 3 3 4 3 

264 Ямбол 19 22 21 14 
    Общо 2104 2240 2134 1955 
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Таблица 23: Брой наети лица, обхванати от действащи КТД на равнище предприятие по 
териториален признак 
 

Област 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 
Цялата страна 9 948 14 989 12 442 10 138 

Благоевград 11 079 9 442 12 625 7 016 

Бургас 9 734 15 011 15 759 13 154 

Варна 17 985 23 862 23 072 20 930 

Велико Търново 10 471 10 643 9 532 9 201 

Видин 1 398 1 516 1 389 1 141 

Враца 9 419 10 326 10 124 9 174 

Габрово 9 426 10 941 10 130 9 605 

Добрич 5 335 8 947 9 414 9 116 

Кърджали 3 361 4 681 3 935 3 816 

Кюстендил 5 763 7 988 8 405 6 709 

Ловеч 6 088 6 769 6 531 5 986 

Монтана 2 090 3 741 3 107 2 787 

Пазарджик 6 434 6 850 6 827 6 265 

Перник 2 895 4 114 4 819 3 971 

Плевен 3 584 8 437 9 242 3 114 

Пловдив 25 895 27 706 27 140 26 347 

Разград 2 992 2 938 2 614 2 671 

Русе 6 796 8 300 7 801 5 017 

Силистра 3 289 3 259 3 572 3 012 

Сливен 6 766 8 041 8 220 5 082 

Смолян 4 912 5 941 5 825 4 212 

София 8 694 8 256 6 767 8 053 

София (столица) 72 138 79 995 72 066 84 636 

Стара Загора 23 445 24 018 23 208 28 637 

Търговище 5 047 4 634 5 021 4 526 

Хасково 4 973 4 360 3 635 4 466 

Шумен 10 261 9 630 7 150 7 326 

Ямбол 2 429 3 363 3 500 2 519 

Общо 292 647 338 698 323 872 308 627 
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Таблица  24: Брой наети лица, обхванати от действащи КТД на равнище предприятие според 
принадлежност към отрасъл/бранш 

Икономически сектори Отрасъл/бранш 1.1.2012 г. 1.1.2013 г. 1.1.2014 г. 1.1.2015 г. 

A Селско, горско и рибно 
стопанство 

1 Бранш Горско стопанство 3 355 2 872 2 720 2 231 

B Добивна промишленост 2 
Отрасъл Проучване, добив и 
преработка на минерални 
суровини 

9 885 10 335 10 563 15 916 

C Преработваща 
промишленост 

3 
Бранш Дървообработваща и 
мебелна промишленост 

1 031 924 1 254 974 

4 Бранш Металургия 3 431 3 465 2 695 2 953 

5 
Бранш Производство на захар и 
захарни изделия 

2 819 2 819 2 211 2 907 

6 
Бранш Производство на пиво и 
малц 

1 664 2 149 1 843 1 675 

7 Бранш Птицевъдна промишленост         
8 Бранш Текстилна промишленост 2 717 2 796 2 616 2 571 
9 Бранш Трикотажна промишленост     307 297 
10 Бранш Тютюнева промишленост 1 802 1 773 1 638 1 452 
11 Бранш Фуражна промишленост         

12 
Бранш Целулозно-хартиена 
промишленост 

620 1 001 1 001 999 

13 
Отрасъл Електротехническа и 
електронна промишленост 

4 576 4 576 4 419 3 971 

14 
Отрасъл Машиностроителни и 
металообработващи дейности 

20 979 26 329 24 708 23 933 

D Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива 

15 Бранш Енергетика 20 932 20 444 21 283 20 213 

E Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване 

16 

Бранш Водоснабдяване 

14 415 14 825 15 592 13 217 

F Строителство 
17 Бранш Пътно строителство 2 919 2 926 2 773 2 166 
18 Отрасъл Строителство 923 1 702 2 081 1 677 

G Търговия; ремонт на 
автомобили и 
мотоциклети 

19 
Бранш Търговия 

1 167 1 074 990 880 

H Транспорт, складиране 
и пощи 

20 
Отрасъл Транспорт 

25 482 29 591 19 252 18 020 

I Хотелиерство и 
ресторантьорство 

21 
Бранш Туризъм 

662 4 325 4 115 2 735 

M Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

22 
Бранш Селскостопанска академия 

2 449 1 976 1 393 1 893 

O Държавно управление 23 
Отрасъл Министерство на 
отбраната 

    285 285 

P Образование 24 Отрасъл Образование 48 564 59 899 59 229 50 821 
Q Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

25 
Отрасъл Здравеопазване 

31 022 42 626 36 989 32 426 

R Култура, спорт и 
развлечения 

26 Бранш Библиотечно дело 1 135 1 142 1 046 1 057 

27 
Бранш Музикално-сценични 
изкуства 1 372 1 492 1 797 1 683 

28 Бранш Театър 
29 Бранш Футбол 121 91 74 74 

Общо 204 042 241 152 222 874 207 026 
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Въведение 

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изпълнение на дейностите, 
предвидени в чл.5, т.1, б. „б“, „в“, „г“1 и чл. 8, т. 5, б. „б“, „в“, „г“2 от Правилника 
за устройството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж 
(ПУДНИПА). Основната цел на доклада е представянето на обобщена 
информация за регистрираните от НИПА колективни трудови спорове (КТС). 

Докладът съдържа преглед на данни за периода 2011-2014 г., анализ на 
използваните източници на информация за КТС и възможностите за тяхното 
подобряване. В доклада са представени данни за спорове по конкретни 
предприятия и икономически дейности, както и данни за брой участвали и наети 
лица, продължителност, вид на КТС, предмет на КТС, вид на предприетите 
действия за уреждане на спора и резултат, наличие на действащ колективен 
трудов договор (КТД), години в които е налице спор на същото равнище на 
договаряне или в същия правен субект. Въз основа на тези данни са анализирани 
възможностите за подобряване на процеса на проследяване на възникналите 
колективни трудови спорове и на базата данни за КТС, поддържана от НИПА.  

1. Източници на информация за КТС и възможности за тяхното 
подобряване.  

Базата данни за КТС, поддържана от НИПА, е изградена на основа на 
източници на информация главно от медии, т.е. вторични данни, и по-малко 
данни от първични източници на информация – работодатели и организации на 
работодатели, както и работници и служители, или техни представители, в 
качеството им на страни по КТС. В рамките на изпълнявания от НИПА проект 
„Разрешаване на спорове“, Компонент 2 от Проект „Насърчаване на социалния 
диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“ на 
МТСП, част от тематичен фонд „Партньорство и експерти” от Българо-
швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в 
рамките на разширения ЕС, съвместно с експерти на социалните партньори се 
разработва информационна система, която систематично ще отразява 
                                          
1 Виж Правилник за устройството и дейността на НИПА “Чл. 5. При осъществяване на основната си дейност 
институтът:  
1. събира, съхранява и анализира данни самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори за:  
б) възникналите колективни трудови спорове;  
в) причините за възникване на колективните трудови спорове;  
г) способите и сроковете за уреждането на колективните трудови спорове;  
2 Виж Правилник за устройството и дейността на НИПА “Чл. 8 . Администрацията на института: 5. поддържа 
базата с данни за:  
б) възникналите колективни трудови спорове;  
в) причините за възникване на колективни трудови спорове;  
г) способите и сроковете за уреждането на колективни трудови спорове;  
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възникналите колективни трудови спорове въз основа на първични източници на 
информация. 

През 2014 г. НИПА осъществи мониторинг на публикации по ключови 
думи на база договори с две от най-големите информационни агенции в 
страната, чрез които Институтът получава ежедневна информация за възникнали 
КТС, обявени и проведени стачки на територията на цялата страна. Постъпилата 
от медиите информация обаче не дава достъп до първични документи на 
възникнал КТС и не съдържа точни данни относно продължителността на спора, 
причините за неговото възникване, както и за начина за неговото уреждане. 

Служителите на НИПА регулярно наблюдават около 300 официални 
интернет страници, вкл. такива на социалните партньори на различни равнища. 
Проследява се наличната информация относно актуални данни за възникнали 
КТС. Отчетено е, че данни за колективните трудови спорове, достъпни на 
интернет-страниците на социалните партньори, както и от медии, не винаги имат 
необходимата достоверност, като при това често не се публикуват систематично. 
Независимо от това, въз основа на достъпната информация, се предоставят 
справки на МТСП, периодични доклади до НС на НИПА, както и се изготвят 
анализи на постъпилата в НИПА информация. 

С цел подобряване на възможностите на поддържаната от НИПА база 
данни за КТС в страната, Институтът проведе проучване на възможностите за 
сътрудничество със социалните партньори, с институциите на пазара на труда в 
сферата на индустриалните отношения, както и с Националния статистически 
институт (НСИ). Също така, в изпълнение на дейностите по проект 
„Разрешаване на спорове“ с участието на експерти на социалните партньори, бе 
разработен доклад относно състоянието и перспективите за развитие на 
изгражданата от НИПА информационна система за КТС. В рамките на този 
проект се разработи и в момента се прилага пилотен инструментариум за 
проследяване на колективни трудови спорове, както и пилотно проследяване на 
възникнали колективни трудови спорове в две административни области – Враца 
и Кърджали, и в два бранша – Минно-добивна промишленост и Железопътен 
транспорт. Резултатите от пилотния тест и приложимостта на инструментариума 
ще бъдат основа за развитието и усъвършенстването на базата данни за КТС на 
НИПА. 

Предложенията за подобряване на източниците на информация, 
включени в докладите на работните групи по проекта „Разрешаване на 
спорове“, включват: 
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Подобряване на източниците на информация 

1) Експертите от работната група считат, че за коректното отразяване 
на възникнали КТС е необходимо информацията да постъпва директно от 
първоизточника – участниците (страните) в спора. Това би следвало да бъде 
нормативно регламентирано - чрез прецизиране на функциите на НИПА в 
законовата рамка, както и договорно - между социалните партньори на 
национално равнище. Във връзка с обмена на информация между институциите, 
е необходимо да се подобри сътрудничеството, чрез очертаване на конкретен 
набор от данни, касаещи КТС, за които да се събира и представя обобщена 
информация.  

2) Експертите от работната група предлагат, като част от 
информационната система на НИПА за КТС, да се разгледа практиката на 
съдилищата по отношение на споровете, свързани със стачки и КТД, тъй като до 
момента няма осъществено такова проучване и анализ. Участниците в работната 
група препоръчват за целта да се потърси проектно финансиране. 

3) Експертите предлагат да се потърсят възможности за 
осъществяване на сътрудничество с компетентните институции с цел получаване 
на информация, която отразява неотработеното време поради стачка.  

Въвеждане на усъвършенствана методология 

1) Работната група по проекта е съгласувала предложената система от 
показатели, характеризиращи КТС, които да бъдат събирани, като от особена 
важност е определянето на точния момент, от който спора се счита за възникнал. 
Общо мнение е, че подаването на писмени искания по чл.3, ал.2 от Закона за 
уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) фиксира този момент. 

2) Експертите приемат, че броят на КТС и действията за тяхното 
уреждане/разрешаване (в т.ч. - стачки) са водещи показатели за състоянието на 
индустриалните отношения, каквато е практиката и в другите държави. За 
целите на обработката на информацията КТС в отделните предприятия или 
групи предприятия се обединяват по икономически сектори, на база видовете и 
подвидовете на икономическите дейности съгласно КИД-2008. В регистъра на 
КТС на НИПА се предвижда да бъдат обособени показатели за измерването на 
КТС, предмет на обсъждане със социалните партньори. За нуждите на 
изгражданата информационна система са приети работни дефиниции, описани в 
доклада на работната група. 
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3) Експертите на социалните партньори набелязаха и други 
допълнителни аргументи, свързани с изграждането на информационна система 
за КТС към НИПА, в т.ч. необходимост от развитие на институционалната 
рамка, като се съобразят практическите трудности за отчитане на КТС, чието 
уреждане/разрешаване не е съпроводено от протести и стачки, и за които 
постъпва информация само от средствата за масово осведомяване. В тази връзка 
следва да се отчита, че в някои сектори ефективните стачни действия не се 
допускат съгласно ЗУКТС, но при КТС в тях може да се търси съдействие от 
НИПА за тяхното уреждане/разрешаване, съответно тези сектори не следва да 
бъдат изключени от действия по информиране на НИПА. 

4) Осигуряването на устойчивост на информационната система за КТС 
е основната цел на предложението на работната група за изменение на 
нормативната уредба чрез допълнение на ЗУКТС с раздел относно 
информационно-аналитичната функция на НИПА. Той следва да съдържа 
описание на целите на информационните системи за КТД и КТС, задълженията 
за предоставяне на информация, основните аналитични показатели и групировки 
за КТД и КТС от създадените бази данни, които ще бъдат публично достъпни. 

Повече информация във връзка с осъществявания проект за изграждане на 
информационна система за колективни трудови спорове има публикувана на 
страницата на НИПА3. 

2. Общ анализ на регистрираните от НИПА случаи на КТС, 
включително стачки.  

През последните години нараства обемът на събираната информация във 
връзка с възникнали КТС, като резултат на повишените усилия на НИПА и 
социалните партньори за създаване на по-устойчиви и надеждни източници за 
анализ на възникналите колективни трудови спорове. В предходните години е 
проследявана основно информация от национални медии. Към момента обхвата 
на проследяваните източници е разширен с регионални медии, интернет-
страници на социалните партньори на различни равнища. На интернет 
страницата на НИПА е създадена възможност, чрез кратка форма - въпросник – 
„ИНФОРМИРАНЕ НА НИПА ЗА АКТУАЛЕН КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР 
В ПРЕДПРИЯТИЕ“, да се получава информация за възникнал колективен трудов 
спор от всички, които желаят да подадат такава информация.4 

                                          
3 Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/480 
4 Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/526  
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На Фигура 1 са представени данни за регистрираните от НИПА КТС, 
включително стачки, за периода 2011–2014 г. В разглеждания период нараства 
общият брой на регистрираните КТС. През 2011 г. са регистрирани 4 стачки, 
2012 г. – 5 стачки, 2013 г. – 14 стачки, а през 2014 г. проведените стачки, 
регистрирани от НИПА, са 11. В данните за проведени стачки са отчетени 
всички видове стачки.  

 

Фигура 1 

В Таблица 1 са представени данни за регистрираните от НИПА ефективни 
стачки, групирани по икономически дейности съгласно КИД-2008. В периода 
2011–2014 г. няма регистрирани стачки от групи предприятия в рамките на 
сектор или бранш. Данните отчитат броя предприятия, в които през съответната 
година има проведени стачки. 

Таблица 1: Регистрираните от НИПА ефективни стачки, групирани по 
икономически сектори. 

Икономически сектори 
Брой регистрирани стачки  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Общо за 
периода 

B Добивна промишленост   2 1 4 7 

C Преработваща промишленост   1 6   7 

H Транспорт, складиране и пощи 4   2 1 7 

A Селско, горско и рибно стопанство       3 3 

Q Хуманно здравеопазване и социална 
работа   

    2 2 
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Икономически сектори 
Брой регистрирани стачки  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Общо за 
периода 

N Административни и спомагателни 
дейности 

    2   2 

P Образование     1 1 2 

E Доставяне на води, канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване   

  1   1 

F Строителство     1   1 

О Държавно управление   1       

R Култура, спорт и развлечения   1     1 

Общо 4 5 14 11 33 

Най-голям брой предприятия, в които през разглеждания период са 
проведени ефективни стачни действия, са от секторите: 

 Преработваща промишленост (С) – 7 стачки 

6 стачки през 2013 г. по причини - неизплатени работни заплати: ВМЗ - 
Сопот, Алфа Ууд България, Интендантско обслужване - Калофер, Вагоно-
ремонтен завод - Карлово АД, „Ремотекс“- Раднево, „Вевиан“ АД – гр. Пловдив; 
както и една стачка през 2012 г. в предприятието ВМЗ - Сопот по причина 
преструктуриране на предприятието и съкращение на персонал; 

 Транспорт, складиране и пощи (Н) - 7 стачки (в т.ч. 5 ефективни и 2 
предупредителни) 

4 ефективни стачки през 2012 г. в държавни компании от бранш 
железопътен транспорт (преструктуриране на предприятията); 2 
предупредителни едночасови стачки през 2013 г. в „Български пощи“ ЕАД 
(искания за увеличение на основните възнаграждения) и Тролейбусен транспорт 
- Перник (неизплатени работни заплати); 1 ефективна стачка през 2014 г. 
Тролейбусен транспорт - Перник (неизплатени работни заплати); 

 Добивна промишленост (В) – 7 стачки (в т.ч. 4 ефективни и 3 
предупредителни) 

2 ефективни стачки през 2012 г. в Мини Марица – Изток ЕАД (искания 
за изплащане на договорени допълнителни възнаграждения за постигнати 
резултати) и Горубсо – Мадан АД (неизплатени работни заплати); 1 ефективна 
стачка през 2013 г. - Мини открит въгледобив ЕАД – Перник (неизплатени 
работни заплати); 1 ефективна стачка през 2014 г. - Мина „Черно море“ – 
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Бургас АД (неизплатени работни заплати); 1 предупредителна стачка през 
2014 г. - Въгледобив Бобов дол ЕООД (неизплатени работни заплати), 2 
солидарни и предупредителни стачки през 2014 г. - Мина „Станянци“ и Мина 
„Бели Брег“- в подкрепа на исканията по КТС за неизплатени заплати в Мина 
„Черно море“ – Бургас АД. 

Останалите сектори, в които има регистрирани стачки за периода са: 
Селско, горско и рибно стопанство (А), Хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q), Административни и спомагателни дейности (N), Образование (Р); 
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (Е); Строителство (F); Държавно управление (О); Култура, спорт 
и развлечения (R). 

На Фигура 2 са представени данни за регистрираните от НИПА ефективни 
стачки според основният предмет на КТС в периода 2011–2014 г. Най-често 
предмет на КТС се явяват неизплатените работни заплати – общо 22 от всички 
регистрирани 34 стачки в разглеждания период, или 65% от всички. През 2014 г. 
делът на неизплатените заплати е 72% от основния предмет на КТС при 
обявяване на стачка, а ако в това число бъдат отчетени и две солидарни стачки 
във връзка със забавяне на възнагражденията, този дял нараства до 90%.  

 

Фигура 2 

Основна причина за стачките през 2011 г. се явяват процесите на 
преструктуриране в държавните предприятия БДЖ и НКЖИ. През 2012 г. 
причина за стачка са неизплатени заплати, неизпълнение на КТД, отказ от 
преговори за подписване на КТД, искания за увеличение на възнагражденията и 
подобряване на условията на труд. През 2013 г. към причините за стачка, които 
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са сходни с тези от предходната година се добавят и: претенции на работниците 
и служителите към стила и методите за управление на ръководството; 
неизплащане на допълнителни възнаграждения; проблеми с неосигуряване на 
безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства. Предмет на 
спор при стачките, проведени през 2014 г. в 10 предприятия, са неизплатени 
основни и допълнителни възнаграждения и противопоставяне на смяна на 
ръководството в едно предприятие. 

Отчетено е, че повече от половината от всички случаи на КТС от 
последните години са свързани със забавяне на изплащането възнагражденията 
на работниците и служителите. Причина за възникване на КТС са предстоящите 
съкращения на работни места, исканията за повишение на възнагражденията и 
подобряване на условията на труд. По-рядко предмет на КТС се явяват 
неизпълнението на действащи колективни трудови договори, отказът на 
работодателя да преговаря за сключването на нов КТД, както и искания свързани 
с промяна на мениджмънта на предприятието. 

3. Вид на предприетите действия за уреждане на КТС 

В настоящия раздел е представена детайлна информация, относно вида на 
предприетите действия за уреждане на КТС за 2014 г. Използвани са някои от 
работните дефиниции, приети от експертите на социалните партньори в рамките 
на изготвения финален доклад „Инструментариум за начина на проследяване на 
колективните трудови спорове в България“.5 

Действия за уреждане на КТС – определяне на различните видове 
действия за уреждане/разрешаване на спора, било то съгласно ЗУКТС или друг 
закон. При прегледа на данните за КТС, не са отчетени действията като 
непосредствени преговори между страните, целящи уреждане/разрешаване на 
спора, тъй като те са прерогатив на страните и не се събира или представя 
конфиденциална информация, свързана с тях. Непосредствените преговори са 
присъщи законово регламентирани действия за уреждането на КТС, и предвид 
факта, че няма регистрирани стачки по причина „отказ от преговори“, 
непосредствените преговори са неизменна част процеса на уреждане на КТС. 

Отчетените през 2014 г. видове предприети действия за уреждане на КТС 
са следните: 

                                          
5 Виж http://www.nipa.bg/?q=bg/node/516  
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1) Ефективна стачка (в т.ч. предупредителна и стачка от солидарност) - 
временно преустановяване (спиране) на изпълнението на трудовите задължения 
от група работници и служители в едно или няколко предприятия, с цел 
разрешаване на колективен трудов спор.  

2) Протест без прекъсване на работата - изразяване на несъгласие между 
работниците и служителите с работодателя, чрез символична стачка, 
организиране от работниците и служителите на протести (публични събрания, 
митинги или демонстрации) в извънработно време.  

3) Информиране чрез средствата за масово осведомяване или по друг начин 
(напр. с използване на социални мрежи). В ЗУКТС изрично е предвидена 
възможността за информиране с цел въздействие за постигане на исканията във 
връзка с КТС.  

На Фигура 3 са представени данни за относителния дял на регистрираните 
от НИПА случаи на КТС по вид на предприетите действия за тяхното уреждане 
през 2014 г. Следва да се има предвид, че общият брой на действията, 
предприети за уреждане на КТС е различен от броя на регистрираните КТС, 
поради което фигурата е на база относителен дял в проценти. Някои от 
предприятията са провеждали различни действия за уреждане на КТС в различни 
свои поделения, напр. „Напоителни системи“ ЕАД, в което по един и същи спор, 
свързан с неизплатени възнаграждения са проведени 3 предупредителни стачки, 
2 протеста и информиране на обществеността в 15 населени места. 

Друг такъв пример е предприятието – Въгледобив Бобов дол ЕООД, в 
което с прекъсване от над два месеца са възникнали 2 КТС с различен предмет и 
придружени от различни предприети действия за тяхното уреждане: 
предупредителна стачка с предмет - неизплатени работни заплати, и 
информиране на обществеността с предмет неизпълнение на КТД. 

Отчитането на съгласуваните действия между представители на 
работниците и служителите от различни предприятия създава определени 
методологични затруднения при отчитането на КТС. Така например, през 2014 г. 
бяха проведени няколко общи протеста в различни градове, свързани с един 
предмет на КТС - преструктуриране в сектор Енергетика от въгледобивни и 
топлофикационни дружества. В методологичен план отчитането на тези спорове 
е въпрос на дискусия рамките на реализацията на проекта за отчитане на 
възникналите колективни трудови спорове. 
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Фигура 3 

През 2014 г. най-голям дял – 46% от предприетите действия за уреждане 
на КТС заемат протестите, провеждани съгласно Закона за събранията, 
митингите и манифестациите и ЗУКТС. В следващ раздел от доклада ще бъдат 
представени данни относно броя обхванати предприятия, броя участвали 
работници и служители, както и броя дни на проведени протести, групирани по 
икономически сектори. 

Множество протести през годината има проведени от служители в Главна 
дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерството на 
правосъдието с искания за изменения на възнагражденията, както и един общ 
протест, проведен в столицата, с искания за отмяна на новия режим на работното 
време. Други сектори, в които има общи протести, са в сектор „Сигурност“ 
(полицаи и пожарникари) по въпроси, свързани с преструктуриране и загуба на 
работни места, както и намерения на правителството, относно промяна във 
възрастта за пенсиониране. По въпроса за промяна в пенсионната система има 
проведен общ протест и от браншовите синдикални организации на работниците 
в минно-добивната индустрия.  

Протести, обхванали повече от едно предприятие, са проведени в 
строителството, във връзка с неизпълнени задължения на изпълнител към 
подизпълнители по договори - (Автомагистрали Черно море АД и предприятия 
подизпълнители), с предмет „неизплатени работни заплати“; в здравеопазването 
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– преструктуриране, забавени възнаграждения и искания за промяна в 
мениджмънта; и районни здравни инспекции с предмет увеличение на трудовите 
възнаграждения; в топлофикационни дружества с предмет преструктуриране, 
свързано със съкращения. 

Около една трета от проведените през 2014 г. протести са в отделни 
предприятия. Над пет дни са продължили протестите в следните предприятия: 
Бургаски корабостроителници ЕАД и „Ремотекс“ - Раднево АД – с предмет 
преструктуриране, свързано със съкращения, както и в „Пиринска мура“ 
(мебелно производство – гр. Разлог) и Лиел Контракшън ЕООД (предприятие за 
сметосъбиране – гр. Перник), с предмет неизплатени заплати.  

Голям дял от предприетите действия за уреждане на КТС – 44% заема 
информирането чрез средствата за масово осведомяване с цел въздействие за 
постигане на исканията във връзка с КТС. С информиране на обществеността, 
във връзка с трудности по сключването на КТД, са свързани предприетите 
действия в сферата на заетите в образователната система и в предприятията от 
системата на Холдинг БДЖ. И в двата случая са подписани КТД, но в 
образованието той е един, а в железопътния транспорт са подписани 4 бр. КТД 
за отделните структури, въпреки че преговорите са провеждани паралелно и в 
тях са участвали браншови синдикални организации, ето защо този КТС е 
отчетен като отнасящ се до група предприятия. 

Предприети дейности по информиране има и за възникнали КТС в 
структури, подчинени на един орган – в т.ч. – Агенция за социално подпомагане, 
Агенция Митници, Дирекция „Национална система 112” към МВР, сезонни 
служители по Черноморието. Като особен случай може да се посочи възникнал 
КТС, при който служители на търговски предприятия в Пловдив изразяват 
недоволството си пред общината от ограничен достъп на клиенти до магазините 
поради строителни работи, което застрашава работните им места. 

Немалко са случаите на информиране и в поделение на предприятие, като 
например сигнали до медиите в 15 различни града за неизплатени заплати на 
работниците и служителите от структурата на „Напоителни системи“ ЕАД. 

Половината от случаите на информиране се отнасят до възникнал КТС в 
отделно предприятие. С изключение на „Мини Марица–Изток“ ЕАД, в което 
информирането за КТС трае 7 месеца през 2014 г. (с предмет преструктуриране, 
свързано със съкращения), останалите случаи на КТС, съпътствано с 
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информиране траят по-малко от месец и НИПА не разполага с данни как се е 
развил спорът и дали исканията са били удовлетворени. 

С информиране са съпътствани и три случая на КТС, възникнали на 
общинско равнище на договаряне, в т.ч. - общинска фирма по чистота - временна 
заетост – гр. Смолян (с предмет преструктуриране, свързано със съкращения), 
както и охранители - временна заетост с. Самуилово, обл. Благоевград и 
приемни майки – гр. Пазарджик (с предмет неизплатени работни заплати). Само 
за единия от тези случаи има налични данни, че исканията са били 
удовлетворени. 

4. Вид на субектите при регистриран КТС (в т.ч. - предприятие, 
поделение на предприятие, група предприятия, сектор, община) 
или равнище на договаряне. 

В действащата законова уредба има различни дефиниции относно 
правните субекти, които могат да упражняват право на колективно трудово 
договаряне и правните субекти, които участват в уреждането на колективни 
трудови спорове. От една страна в чл.50 от Кодекса на труда е определено, че 
колективните трудови договори се сключват по предприятия, браншове, отрасли 
и по общини. От друга страна в чл.11, ал.2 ЗУКТС се определя, че решението за 
обявяване на стачка се взема с обикновено мнозинство от работниците в 
съответното предприятие или поделение.  

В българската практика част от споровете, които не са съпъствани от 
реално прекъсване на работата, са на равнище на договаряне – бранш или 
отрасъл, или община, и са свързани както с процеса на колективно трудово 
договаряне, така и с изпълнение на съществуващи задължения или бъдещи 
интереси на страните. Като особен момент се очертава и практиката да се 
заявяват общи интереси на работещите в група предприятия, като се използват 
форми за уреждане на конфликта като протести и информиране чрез медиите. В 
последните години не е наблюдаван колективен трудов спор с мащабите на 
общата учителска стачка от 2007 г., с която бяха обхванати около 3200 училища. 

На Фигура 4 са представени данни за относителния дял на регистрираните 
чрез медиен мониторинг от НИПА действия за уреждане на КТС. Данните са за 
2014 г. по равнища на колективно трудово договаряне, като е направено 
разграничение на възникнали КТС в група предприятия, предприятие и 
поделение на предприятие. 
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Преобладава делът на предприятията. Над 50% от регистрираните 
предприети действия за уреждане на КТС са на това равнище. Приблизително 
равен дял заемат равнищата – поделение на предприятие (17%), група 
предприятия (17%) и сектор (14%). Едва 2% са регистрираните предприети 
действия за уреждане на КТС на равнище община. 

 

Фигура 4 

Под сектор в случая се имат предвид групи предприятия, представлявани 
от браншова синдикална организация за икономически дейности от частния 
сектор, или синдикати на работещите в определена държавна сфера. Отчетените 
действия за уреждане на КТС включват следните сектори: 

1) Сектор Въгледобив; 
2) Сектор Минно-добивна промишленост; 
3) Сектор Строителство; 
4) Сектор Железопътен транспорт; 
5) Сектор Сигурност в местата за лишаване от свобода (ГД „Изпълнение на 
наказанията“ към Министерството на правосъдието); 
6) Сектор Сигурност (полицаи, пожарникари и др.) - Министерство на 
вътрешните работи;  
7) Сектор Образование - Министерство на образованието; 
8) Сектор Здравеопазване - Министерство на здравеопазването. 
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На Фигура 5 са представени данни за вида на предприетите действия на 
секторно равнище и общо. От данните се вижда, че на равнище сектор 
преобладава делът на протестите – 12% от всички предприети действия за 
уреждане на КТС и 2% е делът на действията по информиране (включва 
следните от гореизброените сектори - Въгледобив, Строителство, Железопътен 
транспорт, Образование). 

 

Фигура 5 

На Фигура 6 са представени данни за вида на предприетите действия на 
равнище община и общо. От данните се вижда, че на равнище община – 2% от 
всички предприети действия за уреждане на КТС се изразява в информиране. 

 

Фигура 6 

На Фигура 7 са представени данни за вида на предприетите действия на 
равнище група предприятия и общо. От данните се вижда, че на равнище група 
предприятия – 17% от всички предприети действия за уреждане на КТС се 
изразяват в протести (11%) и информиране (6%). 

2%

2%

0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

Информиране

Общо

Община
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Към протестите на наети в група предприятия са включени както следва – 
8 протеста на топлофикационни дружества, 4 протеста на районни здравни 
инспекции, един протест на предприятието Автомагистрали - Черно море и 
подизпълнители. По този начин във връзка с 3 КТС са отчетени предприети 
протестни действия в 13 населени места. Тази методика има смисъл в отразяване 
на обхвата на споровете, доколкото за тяхното измерване има значение 
териториалният обхват и процента на участвалите от всички наети лица в 
обхванатите предприятия. Доколкото протестите не носят преки икономически 
загуби, това ниво на детайлизация може да се окаже, че не е необходимо, но 
въпреки това относителният дял на подкрепящите исканията по конкретен КТС 
носи допълнителна информация относно мащаба на спора. 

 

Фигура 7 

На Фигура 8 са представени данни за вида на предприетите действия на 
равнище предприятие и общо. От данните се вижда, че на равнище предприятие 
– 50% от всички предприети действия за уреждане на КТС се изразява в най-
широк спектър, в т.ч. - протести (22%), информиране (21%), стачки общо 6% 
(ефективна, предупредителна и солидарна), както и друго: колективно подаване 
на оставки (1%). Колективното подаване на оставки е специфична форма на 
протест и оказване на въздействие и натиск за решаване на спора, предвидени в 
чл.9 ЗУКТС. Едва 2% от всички предприети действия включват данни за 
ефективна стачка. НИПА не разполага с проверени данни дали е налице спазена 
процедура за предварително уведомяване на работодателя. Предприети 
ефективни стачни действия са регистрирани в следните предприятия: 

1) Мина Черно море - гр. Бургас, с предмет неизплатени заплати; 
2) Тролейбусен транспорт – гр. Перник, с предмет неизплатени заплати; 
3) СОУ „Йордан Йовков“ – с. Рибново, обл. Благоевград, с предмет друго: 
промяна на мениджмънта. 
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С предмет на КТС – неизплатени заплати са регистрирани предприети 
предупредителни стачни действия от следните предприятия: 

1) Въгледобив Бобов дол ЕООД; 
2) Специализирана болница по пневмо-физиатрични заболявания (СБПФЗ) – 
Варна; 
3) Военна болница/ Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина – Сливен; 

Солидарна и предупредителна стачка в подкрепа на исканията на 
работниците от Мина Черно море - гр. Бургас има организирани в следните 
предприятия: 

1) Мина Станянци;  
2) Мина Бели Брег. 

 

Фигура 8 

На Фигура 9 са представени данни за вида на предприетите действия на 
равнище поделение на предприятие и общо. Данните за това равнище включват 
поделения на предприятието Напоителни системи ЕАД в 20 населени места в 
страната. Техният общ дял е 17% от всички предприети действия за уреждане на 
КТС и се изразява в – информиране (12%), протести (2%) и предупредителна 
стачка (2%). 
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Фигура 9 

5. Проведени стачни действия и относителни показатели за 
изгубени работни дни, поради стачки и участвали работници на 
1000 наети лица; 

В Таблица 2 са представени количествени данни относно проведените 
стачки през 2014 г. Изброените в таблицата показатели позволяват да се 
извършва сравнение за мащаба на проведените стачки по години, икономически 
сектори, както и да се извършват международни сравнения. 

Таблица 2: Данни за проведените стачки през 2014 г. 

Икономически 
сектори 

Брой 
обхванати 

предприятия 

Брой 
участвали 
работници 

Брой 
изгубени 
работни 

дни 

Брой 
участвали 
работници 

на 1000 
наети лица 

Брой 
изгубени 

работни дни 
на 1000 

наети лица 

Брой наети 
лица в 

сектора 

A Селско, горско и 
рибно стопанство* 

3 
    

73 959 

B Добивна 
промишленост ** 

4 240 725 9,95 30,06 24 122 

H Транспорт, 
складиране и пощи 

1 90 360 0,69 2,75 131 088 

P Образование 1 38 76 0,22 0,45 169 086 
Q Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа 

2 70 14 0,51 0,10 138 518 

Общо 10 438 1175 0,19 0,52 2 250 549 

* За трите предупредителни стачки в сектор A Селско, горско и рибно стопанство 
липсват данни за броя участвали лица и брой изгубени работни дни; 
** За две предупредителни стачки в сектор B Добивна промишленост липсват данни за 
броя участвали лица и брой изгубени работни дни. 

2%

2%

12%

17%

0% 5% 10% 15% 20%
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На Фигура 10 са представени данни за относителния дял на участвали в 
стачки работници и служители, групирани по икономически сектори. 
Изчисленията са извършени по формулата: 

Брой на участвали в стачки 
работници и служители на 1000       = 
наети лица                                  

Брой участвали 
работници и служители х 1000 
Общ брой на работниците и 
служителите 

Средният размер на показателя „Брой на участвали в стачки работници и 
служители на 1000 наети лица“ е най-висок през 2012 г. - 5,52 работници и 
служители на 1000 наети и 4,61 през 2011 г. и по-нисък в последните два 
разглеждани периода – 2,27 през 2013 г. и 0,19 през 2014 г. 

 

Фигура 10 

На Фигура 11 са представени данни за относителния размер на изгубените 
работни дни поради стачки, групирани по икономически сектори.  

Изчисленията са извършени по формулата: 

Изгубени работни дни на        =   
1000 наети лица                          

Изгубени работни дни от участвали 
работници и служители  х 1000 
Общ брой на работниците и служителите 

Средният размер по години е най-висок през 2011 г. - 106,11 изгубени 
работни дни на 1000 наети лица. През 2012 г. средният размер на показателя е 



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. 20/38 
 

40,41, а през 2013 г. - 19,22 изгубени дни на 1000 наети. През 2014 г. стойността 
на този показател е значително по-малка – 0,52 дни. Данните показват също, че 
три сектора на националната икономика имат най-значителен дял на изгубените 
работни дни на 1000 наети: Добивна промишленост (B), Транспорт, складиране 
и пощи (H) и Преработваща промишленост (C). 

 

Фигура 11 

6. Проведени протестни действия (в т.ч. – брой обхванати 
предприятия, брой участвали работници и служители, брой дни 
на протести, във връзка с КТС). 

На Фигура 12 са представени данни за брой обхванати предприятия от 
протестни действия за уреждане на КТС през 2014 г. С най-много на брой 
обхванати предприятия се отличават секторите Държавно управление (О) и 
Хуманно здравеопазване (Q). За държавните служители са обхванати 16 
населени места във връзка с основно три КТС - районни здравни инспекции, ГД 
„Изпълнение на наказанията“ и Министерство на вътрешните работи. В сектор 
Здравеопазване има проведен един общ протест и редица самостоятелни 
протести в отделни предприятия. Значителен брой обхванати предприятия от 
протести има и в секторите Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива (D), Добивна промишленост (B), 
Преработваща промишленост (C). 
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Фигура 12 

На Фигура 13 са представени данни за брой участвали работници и 
служители в протести във връзка с КТС през 2014 г. Най-значителен брой 
участвали лица в протести има в сектор Държавно управление, в т.ч.: 

1) Министерство на вътрешните работи, общо 3 дни, общо 1250 участвали; 
2) ГД „Изпълнение на наказанията“, общо 17 дни, общо 320 участвали; 
3) Районни здравни инспекции - Варна, Смолян, 1 ден, 90 участвали - 
липсват данни за Пловдив и Русе и др. 

Значителен е и броят на участвалите в протести на отделни предприятия 
от сектор Преработваща промишленост (С): 

1) Бургаски корабостроителници -28 дни, 70 участвали; 
2) Ремотекс-Раднево - 12 дни, 200 участвали; 
3) Пиринска мура - 11 дни, 200 участвали; 
4) Аркус АД - 2 дни, 800 участвали; 
5) Терем-Хан Крум - 1 ден, 300 участвали; 
6) Хюндай България -1 ден, липсват данни за броя участвали. 

Значителен е и броят на участвалите в протести на група 
топлофикационни предприятия от сектор Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D) – 730 участвали. 
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Фигура 13 

На Фигура 14 са представени данни за брой дни на протести във връзка с 
КТС през 2014 г. С най-голям брой дни на протести се отличава сектор 
Преработваща промишленост (С), в т.ч: 

Предприятие 
Дни на 

протести 
Брой 

участвали 
Предмет на КТС 

Бургаски 
корабостроителници 

28 133 
Преструктуриране, свързано със 
съкращения 

Пиринска мура 11 277 Неизплатени РЗ 

Ремотекс-Раднево 12 506 
Преструктуриране, свързано със 
съкращения 

 

 

Фигура 14 
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7. Информиране чрез средствата за масово осведомяване или по 
друг начин (в т.ч. – брой обхванати предприятия и брой наети 
лица във връзка с КТС). 

На Фигура 15 са представени данни за брой обхванати предприятия и 
действия по информиране на обществеността чрез средствата за масово 
осведомяване за уреждане на КТС през 2014 г. С най-много на брой обхванати 
предприятия се отличават секторите Селско, горско и рибно стопанство (А), 
Добивна промишленост (В) и Държавно управление (О). 

 

Фигура 15 

На Фигура 16 са представени данни за брой обхванати наети лица при 
решаването на колективен трудов спор с методите на информиране на 
обществеността във връзка с възникнал КТС през 2014 г. Най-значителен брой 
обхванати наети лица в спора има отчетен в три сектора: H Транспорт, 
складиране и пощи (Н), Добивна промишленост (В) и Държавно управление (О). 

 

Фигура 16 
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На Фигура 17 са представени данни за средната продължителност в 
месеци на информирането във връзка с КТС през 2014 г. С най-голяма 
продължителност на постъпващата информация като брой месеци се отличават 
секторите Селско, горско и рибно стопанство (А), Добивна промишленост (В) и 
Транспорт, складиране и пощи (Н), съответно 9, 4 и 3 месеца от 2014 г. В 
останалите сектори постъпващата информация за всеки отделен КТС и 
предприети действия е около и по-малко от един месец. 

 

Фигура 17 

8. Предмет на регистрираните КТС по икономически сектори и по 
равнища (вид на субекта на КТС). 

На Фигура 18 са представени данни за относителния дял на КТС по 
икономически сектори през 2014 г. С най-висок относителен дял се отличават 
секторите Здравеопазване – 22%, Преработваща промишленост, Добивна 
промишленост, Държавно управление, Образование и Транспорт – с близо 10% 
всеки. Между 5 и 6% заемат секторите – Строителство, Административни 
дейности и Култура. 

С малък дял от около 1% се отличават секторите – Селско стопанство, 
Производство на електрическа енергия, Доставяне на води, Търговия, 
Хотелиерство, Информационни технологии, Финансови предприятия и 
Професионални дейности и научни изследвания. 
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Фигура 18 

На Фигура 19 са представени данни за относителния дял на КТС по 
икономически сектори през 2014 г. с предмет на спора: Неизплатени 
възнаграждения спрямо всички КТС. Неизплатените работни заплати заемат 
около 44% дял от всички регистрирани КТС през годината. 

Най-често неизплатените работни заплати са предмет на КТС в сектор 
Здравеопазване – над 15% от всички КТС през годината. Проблеми със забавени 
възнаграждения има и в още 10 сектора на националната икономика, но техният 
дял е под 5%.  

 

Фигура 19 

На Фигура 20 са представени данни за относителния дял на КТС по 
икономически сектори през 2014 г. с предмет на спора: Преструктуриране, 
свързано със съкращения спрямо всички КТС. Преструктуриране, свързано със 
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съкращения е предмет на КТС в 9 сектора на националната икономика като 
заема близо 22% от всички КТС през годината. Проблеми с предстояща загуба 
на работни места има най-силно изразено в три сектора – Транспорт, Държавно 
управление и Здравеопазване.  

 

Фигура 20 

На Фигура 21 са представени данни за относителния дял на КТС по 
икономически сектори през 2014 г. с предмет на спора: Друго. Извън двата 
основни предмета на КТС - неизплатени работни заплати и съкращения на 
персонал остават около 34% дял от всички регистрирани КТС през годината. В 
тази категория КТС се срещат различни искания на работниците и служителите: 
увеличение на работните заплати, промяна на мениджмънта, осигуряване на 
условия за синдикална дейност, подобряване на условията на труд, работно 
време и почивки, сключване на КТД, подкрепа на исканията по друг КТС. Най-
разнообразен е предметът на КТС в три сектора на националната икономика – 
Добивна промишленост, Държавно управление и Образование.  

 

Фигура 21 



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. 27/38 
 

На Фигура 22 са представени данни за относителния дял на 
регистрираните КТС през 2014 г. според предмет на спора. С най-значителен дял 
са отчетени: неизплатените работни заплати, преструктурирането, свързано със 
съкращения и промяната в мениджмънта – общо три четвърти от предмета на 
всички КТС. 

През 2014 г. по-рядко предметът на спора е свързан с изменения на 
заплащането на труда, неизплатени допълнителни възнаграждения, работно 
време и почивки, условия за синдикална дейност, условия на труд, сключване на 
КТД и неизпълнение на КТД, в подкрепа на чужди искания. 

По-долу са представени данни за относителните дялове на КТС по 
равнища, като равнището поделение на предприятие не е взето предвид, тъй като 
са измерени отделните спорове, а не множеството предприети действия за 
тяхното уреждане. 

 

Фигура 22 

На Фигура 23 са представени данни за относителния дял на КТС на 
равнище сектор през 2014 г. според предмет на спора.  

Най-често предметът на КТС на секторно равнище е преструктурирането, 
следвано от неизплатените работни заплати. По-рядко са били поставяни 
въпроси, свързани с изменението на заплащането на труда и работното време и 
почивките. 
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Фигура 23 

На Фигура 24 са представени данни за относителния дял на КТС на 
равнище група предприятия през 2014 г. според предмет на спора. Избягнато е 
повторното броене на един и същи спор за всяко предприятие от групата. 

Най-често предмет на КТС на равнище група предприятия е 
преструктурирането, следвано от измененията на възнагражденията. По-рядко са 
били поставяни въпроси, свързани с неизплатените работни заплати, работното 
време и почивките и сключването на КТД. 

 

Фигура 24 

На Фигура 25 са представени данни за относителния дял на КТС на 
равнище предприятие през 2014 г. според предмета на спора. Най-често 
предметът на КТС на равнище предприятие е неизплатени работни заплати, 
следвано от промяната на мениджмънта, и преструктурирането на 
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предприятията. На това равнище се среща най-голямо различие в основния 
предмет на КТС. 

 

Фигура 25 

На Фигура 26 са представени данни за относителния дял на КТС на 
равнище община през 2014 г. според предмета на спора. Предметът на КТС на 
равнище община е неизплатени работни заплати и преструктуриране, свързано 
със съкращения.  

 

Фигура 26 
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9. Вид на КТС – правен и неправен спор. 

На Фигура 27 са представени данни за относителния дял на КТС по 
равнища през 2014 г. и вид на спора. Колективните трудови спорове могат да 
бъдат по своя предмет както правни, така и неправни. Правен е КТС, който 
произлиза от искания, свързани с неспазване на установени от закона или 
действащ колективен трудов договор права и задължения. Неправен е КТС по 
интереси, който произлиза от искания за установяване на бъдещи права в 
рамките на колективното трудово договаряне и/или извън него. В правните 
спорове попадат следните случаи на отчетен предмет на КТС: 

1) Неизплатени РЗ; 
2) Неизплащане на допълнителни възнаграждения; 
3) Работно време и почивки; 
4) Условия на труд; 
5) Условия за синдикална дейност; 
6) Неизпълнение на КТД. 

В неправните спорове попадат следните случаи на отчетен предмет на 
КТС: 

1) Сключване на КТД; 
2) Подкрепа на искания по друг КТС; 
3) Преструктуриране, свързано със съкращения;  
4) Друго: Промяна на мениджмънта; 
7) Изменения в заплащането на труда. 

Данните показват, че правните спорове, чието уреждане е по-подходящо 
чрез способа арбитраж, осъществяван със съдействието на НИПА преобладават 
на равнищата предприятие и община. Неправните КТС преобладават  на 
равнищата сектор и група предприятия. 

 

Фигура 27 
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10. Резултат от КТС – удовлетворени ли са исканията на 
работниците и служителите. 

На Фигура 28 са представени данни за относителния дял на КТС по 
икономически сектори през 2014 г. според наличието на данни какъв е резултата 
от спора. От данните става видно, че в преобладаващия брой от случаите липсват 
данни относно въпроса дали и доколко са удовлетворени исканията на 
работниците и служителите. По данни от медиите има информация за частично 
удовлетворени искания в 18% от КТС, и за напълно удовлетворени искания в 
8%. Липсата на достатъчна информация не позволява да се правят оценки  кои 
спорни въпроси са били разрешени успешно и кои остават неразрешени. 

 

Фигура 28 

11. Период на възникване на КТС – групиране на месечна база на 
регистрираните КТС. 

На Фигура 29 са представени данни за броя на КТС през 2014 г. според 
месеца на тяхното възникване. 

От данните прави впечатление, че има два пика на възникването на КТС – 
през м. януари и м. юли, което в значителна степен може да бъде обяснено със 
сезонните фактори. Началото на годината обикновено е съпътствано от спад в 
оборотите и заетостта и ето защо тези месеци бележат нарастващ потенциал за 
спорове. От друга страна м. юли е период, в който се наблюдава повишена 
сезонна заетост и също носи висок риск от възникване на КТС. 
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Фигура 29 

12. Продължителност в месеци на постъпващата през годината 
информация за възникнал КТС. 

На Фигура 30 са представени данни за относителния дял на 
регистрираните КТС през 2014 г. според броя месеци на тяхното отразяване в 
медиите. Данните показват, че преобладаващ брой от споровете – 75% са били 
отразявани в медиите по-малко от един месец, което може да се тълкува като 
доказателство за успешен диалог, т.е. че споровете са били уредени чрез 
преговори между страните в кратък срок. Продължителност между един месец и 
шест месеца е отчетна в 11% от случаите, а в 14% отразяването на един КТС е 
продължило между 7 и 10 месеца в рамките на годината. Това може да означава, 
че представителите на работниците и служителите срещат значителни трудности 
при преговорите в една четвърт от регистрираните КТС през 2014 г. 

 

Фигура 30 
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13. Наличие на данни за действащ колективен трудов договор 
(КТД) за случаите на КТС. 

На Фигура 31 са представени данни за относителния дял на 
регистрираните КТС през 2014 г. според наличието на данни за действащ 
колективен трудов договор при същия правен субект или равнище на 
договаряне. Съпоставката по икономически сектори показва, че възникналите 
КТС при действащ КТД е налице в 100% от случаите в три сектора, в т.ч:  

1) A Селско, горско и рибно стопанство; 
2) D Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива; 
3) E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци и възстановяване. 

Между 75% и 20% са КТС при действащ КТД в следните сектори: 

1) H Транспорт, складиране и пощи    - 75%; 
2) B Добивна промишленост     - 63%; 
3) P Образование       - 57%; 
4) Q Хуманно здравеопазване и социална работа  - 56%; 
5) F Строителство       - 50%; 
6) O Държавно управление      - 50%; 
7) C Преработваща промишленост     - 33%; 
8) R Култура, спорт и развлечения     - 20%. 

Данните показват, че секторите, в които се отчита нисък дял на сключени 
колективни трудови договори, имат сравнително нисък дял на регистрирани 
КТС. Така например липсват подписани КТД в случаите на възникнали КТС в 
следните сектори: 

1) G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; 
2) I Хотелиерство и ресторантьорство; 
3) J Създаване и разпространение на информация и творчески 

продукти; далекосъобщения; 
4) K Финансови и застрахователни дейности; 
5) M Професионални дейности и научни изследвания; 
6) N Административни и спомагателни дейности. 
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Фигура 31 

14. Наличие на данни за предходен КТС. 

На Фигура 32 са представени данни за относителния дял на възникналите 
КТС през 2014 г. според наличието на данни за КТС при същия правен субект 
или равнище на договаряне. Данните показват, че 56% от регистрираните КТС 
през 2014 г. се отнасят за правен субект или равнище на договаряне, за които 
има данни за КТС само в рамките на една година – 2014 г. За 27% от случаите на 
КТС през 2014 г. е валидно, че същия правен субект или равнище на договаряне 
има регистриран спор през още една от годините в периода 2010 – 2014 г. – т.е в 
петгодишен период има регистриран спор в базата данни, поддържана от НИПА 
за две години. Близо една пета от регистрираните КТС през 2014 г. са 
многогодишни, съответно 10% са споровете, които са протекли в рамките на три 
години и 8% са споровете, които се повяват на едно и също равнище на 
договаряне в 4 от 5 изследвани години. В едно предприятие е налице КТС и в 
петте години от изследвания период и предметът на КТС е също един и същ – 
неизплатени работни заплати. Предприятия и сектори с трайни проблеми са 
следните: 

1) Напоителни системи ЕАД; 
2) Терем-Хан Крум ЕООД – гр. Търговище; 
3) Сектор Железопътен транспорт; 
4) Сектор Сигурност (полицаи, пожарникари и др.); 
5) Сектор Здравеопазване; 
6) Сектор Образование; 
7) Специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания (СБПФЗ) 
- Варна; 
8) Ремотекс – Раднево АД; 
9) Агенция за социално подпомагане; 
10) МБАЛ – Хасково и др. 
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Фигура 32 

На Фигура 33 са представени данни за относителния дял на възникналите 
КТС през 2014 г. според наличието на данни за КТС при същия правен субект 
или равнище на договаряне, като са посочени съответните предходни години, в 
които са отчетни КТС. 

От данните става видно, че най-значима връзка на възникналите КТС през 
2014 г. има с предходната година, т.е от 44% общ дял на многогодишните 
спорове 37% са се проявили в две последователни години – 2013 и 2014 г. 

По-малък е този дял за другите три години – съответно 15, 9 и 10% за 
периода 2010 – 2012 г. 

 

Фигура 33 
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15. Основни изводи 

1) В доклада са представени данни за възникналите колективни 
трудови спорове по конкретни предприятия и икономически дейности. Предвид 
факта, че информацията е събирана основно чрез медиен мониторинг, е налице 
разбирането за необходимостта от разширяване на източниците на информация 
чрез задълбочаване на сътрудничеството с държавните институции, социалните 
партньори, включително в рамките на осъществяван проект за изграждане на 
информационна система за колективни трудови спорове. 

2) През 2014 г. най-голям дял – 46% от предприетите действия за 
уреждане на КТС заемат протестите, провеждани съгласно Закона за събранията, 
митингите и манифестациите и ЗУКТС. Едва около една трета от проведените 
през 2014 г. протести са в отделни предприятия. По-често проведените протести 
са от група предприятия или сектор. 

3) Голям дял от предприетите действия за уреждане на КТС през 2014 
г. – 44% заема информирането на обществеността чрез средствата за масово 
осведомяване, с цел въздействие за постигане на исканията във връзка с КТС. 
Половината от случаите на информиране се отнасят до възникнал КТС в отделно 
предприятие. Останалите случаи са разпределени между следните правни 
субекти и равнища на договаряне: сектор, община, група предприятия, 
поделение на предприятие. 

4) На равнище предприятие – са отчетени 50% от всички предприети 
действия за уреждане на КТС, като те се изразяват в най-широк спектър, в т.ч. - 
протести (22%), информиране на обществеността (21%), стачки общо 6% 
(ефективна, предупредителна и солидарна), както и специфичната форма на 
въздействие - колективно подаване на оставки (1%). Едва 2% от всички 
предприети действия включват ефективна стачка. НИПА не разполага с 
проверени данни дали е налице спазена процедура за предварително 
уведомяване на работодателя, а случаят не се отнася до спонтанни и 
предупредителни действия. Предмет на обсъждане по време на пилотния тест на 
разработения инструментариум за проследяване на КТС ще бъде въпросът дали  
предупредителните стачки следва да се отчитат като брой изгубени работни дни, 
тъй като българското законодателство приема тази форма на протестни действия 
при възникнал КТС без изисквания за нейното документиране. 

5) Отчетена е методологичната трудност за отчитането на даден 
колективен трудов спор, при съгласуваните действия между представители на 
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работниците и служителите от различни предприятия. Друг методологичен 
проблем възниква тогава, когато спорът на работниците и служителите с един и 
същ правен субект или равнище на договаряне, по един и същ предмет, се 
прекратява, възобновява и „решава“ в рамките по-продължителен период, като 
през него настъпват изменения в предмета на спора, в обхвата на исканията, 
поредица от предприети действия и др. Целта на информационната система за 
КТС е да предостави възможност спорът/споровете да бъде проследяван/и, като 
се отчитат всички важни характеристики и се очертаят мерки за превенция. 

6) През 2014 г. най-висок относителен дял на групираните КТС по 
икономически сектори има сектор Здравеопазване – 22% от всички КТС. Други 
сектори с значителен дял на КТС са: Преработваща промишленост, Добивна 
промишленост, Държавно управление, Образование, Транспорт, Строителство, 
Административни дейности и Култура. 

7) Относителните показатели за брой участвали лица и брой изгубени 
работни дни поради стачки на 1000 наети лица през 2014 г. са значително по-
ниски спрямо предходните години, което се дължи на преобладаващия брой 
предупредителни стачки, малкия брой на участвали в стачки лица, и малката 
продължителност на стачките. Средният размер на показателя „Брой на 
участвали в стачки работници и служители на 1000 наети лица“ е най-висок през 
2012 г. - 5,52 на 1000 наети, докато през 2014 г. е 0,19 на 1000 наети. Средният 
размер на показателя „Брой на изгубени работни дни поради стачки на 1000 
наети лица“ е най-висок през 2011 г. - 106,11 дни на 1000 наети лица спрямо 0,52 
дни на 1000 наети лица през 2014 г. 

8) Неизплатените работни заплати заемат около 44% дял от всички 
регистрирани КТС през годината. Най-често неизплатените работни заплати са 
предмет на КТС в сектор Здравеопазване – над 15% от всички КТС през 
годината.  

9) Преструктуриране, свързано със съкращения на работни места е 
предмет на КТС в 9 сектора на националната икономика като заема близо 22% от 
всички КТС през годината. Проблеми с предстояща загуба на работни места има 
най-силно изразено в три сектора – Транспорт, Държавно управление и 
Здравеопазване.  

10) Най-често предметът на КТС на равнище предприятие е 
неизплатени работни заплати, следвано от промяната на мениджмънта, и 
преструктурирането на предприятията.  
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11) Предметът на КТС на равнище община е неизплатени работни 
заплати и преструктуриране, свързано със съкращения.  

12) Най-често предметът на КТС на секторно равнище е 
преструктурирането, следвано от неизплатените работни заплати. По-рядко са 
били поставяни въпроси, свързани с изменението на заплащането на труда и 
работното време и почивките. 

13) Колективните трудови спорове могат да бъдат класифицирани като 
правни - за нарушени права произтичащи от норма или договор, или за интереси. 
Данните показват, че правните спорове, чието уреждане е по-подходящо чрез 
способа арбитраж, осъществяван със съдействието на НИПА преобладават на 
равнищата предприятие и община. Неправните КТС преобладават на равнищата 
сектор и група предприятия. 

14) В базата данни на НИПА за КТС липсват данни относно въпроса 
дали и доколко са удовлетворени исканията на работниците и служителите в три 
четвърти от случаите. Липсата на достатъчна информация не позволява да се 
правят оценки относно това, кои спорни въпроси са били разрешени успешно и 
кои остават неразрешени. 

15) Данните показват, че преобладаващ брой от споровете – 75% са 
били отразявани в медиите по-малко от един месец, което може да се тълкува 
като доказателство за успешен диалог, т.е. че споровете са били уредени чрез 
преговори между страните в кратък срок. Тази хипотеза обаче е непроверена. 

16) Близо една пета от регистрираните КТС през 2014 г. са 
многогодишни. Най-значима връзка на възникналите КТС през 2014 г. има с 
предходната година, т.е от 44% общ дял на многогодишните спорове 37% са се 
проявили в двете последователни години – 2013 и 2014 г. 

17) За подобряване на възможностите на базата данни за КТС чрез 
осигуряване на представителност на информацията е необходимо да се осигури 
усъвършенствана методология за събиране на информация, анализ и оценки. 
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