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Увод
Социалният диалог и колективното договаряне в България се развиват в контекста
и под влияние на процесите в Европа и света, където през последните десетилетия се
наблюдават значителни промени в индустриалните отношения. Много от тях са част от
дългосрочните тенденции, засягащи институциите и процесите, важни за индустриалните
отношения, както и тенденции, причинени от бързо променящата се социалноикономическа среда в условията на европейска интеграция и глобализация. В много
страни от ЕС системите за колективно договаряне са на кръстопът. Технологичните и
организационните промени, глобалната конкуренция и тенденцията към децентрализация
на договарянето чрез реформи през 90-те години на миналия век и по време на световната
финансова криза се отразиха върху ролята на синдикатите и организациите на
работодателите и намалиха обхвата на колективното договаряне. Сериозен натиск върху
социалния диалог и колективното договаряне оказа и новото икономическо управление на
ЕС. Предприетите мерки в областта на трудовото право в някои страни и политиката на
строги икономии, насърчавана от новото икономическо управление, измениха съществено
контекста на колективното договаряне в държавите членки на ЕС, като обхващат не само
резултатите от договарянето, упражнявайки пряк натиск върху заплатите, но също така и
процедурите за договаряне, насърчавайки по-голяма гъвкавост на механизмите за
формиране на заплатите и децентрализация на системите за колективно договаряне1.
На фона на песимистичната картина, очертана в част от академичната европейска
литература2, изследваща колективното договаряне в страните от стара Европа и новите
страни членки, прави впечатление засилващото се внимание и съвместните програмни
документи на МОТ и ОИСР, акцентиращи върху значението на използването на
потенциала на социалния диалог и колективното договаряне за насърчаване на достоен
труд и качество на работните места, за преодоляване на неравенствата и за поприобщаващ растеж, както и за проектиране на бъдещето на труда3. И, ако за МОТ това не
е нещо ново, защото развитието на социалния диалог и колективното договаряне винаги

1

; Leonardi, S. and R. Pedersini (2018) Multi-employer bargaining under pressure. Decentralisation trends in five European
countries, ETUI; Rocha, F. (Coordinator), G. Feigl S. Leonardi, Jean-M. Pernot, A. Stoleroff, L. Tomev, Ch. Triantafillou (2014)
The new EU economic governance and its impact on the national collective bargaining systems (Gocoba project) и др.
2

Torsten M., K. Vandaele and J.Waddington (eds) (2019) Collective bargaining in Europe: towards an endgame. Volume I-IV,
ETUI; Guardiancich I. , O. Molina (eds) (2017) Talking through the crisis social dialogue and industrial relations trends in
selected EU countries, ILO и др.
3

ILO OECD (2018b) The Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth. Flagship Report 2018
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са били нейна дългосрочна стратегия, смяната на фокуса на ОИСР4 върху колективното
договаряне и признаването на неговата важност от 2017 година насам е изненадваща, като
се има предвид, че колективното договаряне, а и самото съществуване на синдикати не
винаги са били разглеждани благоприятно в докладите на тази Организация в миналото.
ОИСР признава, че гъвкавостта на пазара на труда е била надценена и е необходим
баланс на гъвкавост на заетостта и сигурност на работните места и че колективното
договаряне, в частност секторното колективно договаряне, е важен инструмент в
това отношение. От 2017 г. организацията започна да включва в своите годишни доклади
„Перспективи за заетостта” (Employment Outlook) специален раздел, посветен на развитието на
колективното договаряне в държавите членки на ОИСР. През 2018 г. Организацията
включи колективното договаряне в ревизираната си Стратегия за заетостта5, а през 2019 г.
издаде водещ доклад Договаряне на пътя ни нагоре: Колективното договаряне в променящият се свят
на труда 6.
Най-общо, някои идеи в тези публикации, които са важни в рамките на проекта на
КНСБ, са следните7:
 Признаване на значението на колективното договаряне: „въпросите за
колективното договаряне имат значение за някои от целите на политиката, за които наймного са загрижени политиците и гражданите: заетост, заплати, неравенство и
производителност“. Основното послание е, че няма реална алтернатива на социалния
диалог, колективните договори и изразяването на гласа на работниците. Според
ОИСР,

здравословният

социален

диалог

допринася

за

повишаване

на

производителността и това се доказва от факта, че „качеството на работната среда е
средно по-високо в страни с добре организирани социални партньори и голям обхват на
колективните договори“. Това, от своя страна, означава, че колективното договаряне
помага да се гарантира, че „всички работници и компании, включително малки и средни
предприятия, ще извлекат ползи от технологичните иновации, организационните промени и
глобализацията в условията на засилена конкуренция и фрагментация на производството“.
ОИСР няма официална роля в определянето на националните или международните политики, но нейните доклади са
важен ресурс за политиците. Така например, веобщо е мнението, че първата Стратегия за заетост от 1994 г. е
повлияла силно за насърчаване на идеята за въвеждане на гъвкавост на пазара на труда, използвана за оправдание за
отнемане на права на работниците.
4

5

OECD (2018) Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy

6

OECD `(2019) Flagship report Negotiating our way up: Collective Bargaining in a Changing World of Work, OECD Publishing,
Paris, https://doi.org/10.1787/1fd2da34-en.
7
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 За първи път ОИСР разглежда въздействието на колективното договаряне в
рамките на пет немонетарни измерения (безопасност и здраве на работното
място, политика за работното време, обучение и преквалификация, управленски
практики и предотвратяване на тормоза и дискриминацията на работното място).
Резултатите показват, че е необходимо повече внимание към социалния диалог,
секторното

и

браншовото

договаряне

при

определянето

на

много

от

договореностите относно немонетарните аспекти, а не те да се договарят само на
фирмено ниво. Колективното договаряне може да помогне за „формулиране на
решения на възникващи проблеми (например, използването на технологиите или баланс между
професионален и личен живот) (стр. 15) и определяне на нови права в условията на
дигитализация в предприятията, промени на заплатите, работното време,
организацията на труда; подпомагане на уволнените работници; предвиждане на
нуждите от нови умения и осигуряване достъп до учене през целия живот и др.
 По отношение на технологичните промени, докладът потвърждава, че
„колективното договаряне както на секторно, така и на фирмено равнище, също може да
помогне на компаниите да се адаптират чрез специални за целта споразумения и промени в
организацията на работа, за да отговорят на техните специфични нужди. Социалният диалог
може да помогне на работниците да имат глас при разработването на национални, секторни
или специфични за компанията стратегии и да осигурят справедливо споделяне на ползите,
произтичащи от новите технологии и по-глобализираните пазари “(стр. 250).
 Колективното договаряне и социалният диалог са важни инструменти на
синдикатите, за да отговорят на предизвикателствата на дигитализацията.
Необходими са синдикални инициативи за адаптиране към променящия се свят на
труда - отваряне на членството за атипични или самостоятелно заети работници и
договаряне на колективни споразумения с платформени компании. ОИСР посочва
важността на премахване на пречките пред правото на колективно договаряне за
атипичните

работници,

включително

произтичащи

от

съществуващото

законодателство и необходимостта от правилна класификация на статутите на
заетост и насърчава разширяване на синдикалното членство към новите форми на
работа и „сивата зона“.
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 Признаване, че секторните преговори осигуряват начин за по-добро
обединяване на рисковете в случай на преструктуриране, за определяне на
равнищата на заплатите и по-добри условия на труд.
 Препоръка за разпростиране на колективното договаряне до повече
работници. Насърчаване за повишение на обхвата на системите за колективно
договаряне чрез организации на социални партньори с висока членска база или,
при липса на такива, чрез административно разпростиране на секторните
колективни договори. Според ОИСР, увеличаването на обхвата на системите за
колективно договаряне, включително чрез административно разпростиране на секторните
колективни договори, ще спомогне за постигането на широко споделяне на резултатите от
повишаването на производителността8. С това настоящето разбиране на ОИСР е ясно
отклонение от предишния й натиск за повече договаряне на ниво предприятие и
настояването инструментът административно разпростиране на колективните договори за
всички предприятия (и техните работници) в даден сектор постепенно да бъде
премахнат.
 Потвърждава положителните ефекти на координацията на колективното
договаряне на различни равнища: „координираните системи - включително тези,
характеризиращи се с организирана децентрализация - са свързани с по-висока заетост, по-ниска
безработица, по-добра интеграция на уязвимите групи и по-малко неравенство в заплатите от
напълно децентрализираните системи“ (стр. 112). „Координацията на колективното
договаряне остава уникален инструмент за укрепване на устойчивостта на пазара на труда и
повишаване на приобщаващото

колективно договаряне, като същевременно се запазва

конкурентоспособността на националната икономика”.
Изводите, съдържащи се в посочените доклади на ОИСР, основани на
задълбочено изследване на колективното договаряне в държавите членки и кандидатки за
членство на ОИСР, дават допълнителен и силен аргумент за целесъобразността и
важността на разглеждането на секторния диалог в посока на подобряване на
адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне чрез
съвместни действия на социалните партньори. Те доказват, че засиленото внимание на
КНСБ към секторния социален диалог и колективно договаряне има своите основания и
перспективи.
8
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Този обобщаващ

анализ цели да резюмира основните тенденции и добри

практики в социалния диалог и колективното трудово договаряне в основната част от
секторите (отрасли, браншове), в които има представителство на синдикатите (основно на
структури на КНСБ) и в които се провежда социален диалог и колективни преговори и
договаряне. Такива анализи са разработвани в течение на времето, в т.ч. :
-Анализ на социалния диалог на национално и секторно равнище ,разработен от ИССИ през

2001 г. ,по проект, финансиран чрез Министерството на труда и социалната политика
(предприсъединителни фондове).Този анализ по-късно е използван, с известни допълнения, в
проект, финансиран от Европейската фондация за обучение-Торино, чрез Европейския
икономически и социален комитет;
- Анализ на отрасловия и браншов социален диалог и колективно трудово договаряне ,подготвен
на основа на проведени интервюта и фокус –групи с представители на основни членове на КНСБ
и браншови работодателски организации на БСК, през 2010 г- от екип от сътрудници от
ИССИ в рамките на проекта на КНСБ в партньорство с БСК „Сигурност чрез закона,

гъвкавост чрез колективно трудово договаряне”(2009-2015), финансиран по
ОП”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 год.;
- Анализи на отрасловия и браншов социален диалог, подготвени от основни членове на КНСБ (
в някои случаи-заедно с партньорски работодателски организации) през 2012 год. , в рамките на
проекта на КНСБ в партньорство с БСК „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез

колективно трудово договаряне”(2009-2015), финансиран по ОП”Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 год.;
-Анализи , подготвени от основни членове на КНСБ(в някои случаи-заедно с партньорски
работодателски организации), в рамките на проекти ,финансирани по оперативни

програми и бюджетни линии на ЕК в периода 2007-2019 г.;
- Анализи на отраслов и браншов социален диалог, колективно договаряне и информиране и
консултиране в предприятията от съответния отрасъл/бранш, подготвени в рамките на
проекти на КНСБ , ИССИ и Колеж за работническо обучение, в рамките на проекти,
финансирани главно по бюджетни линии на ЕК, в периода 2005-2019 год. Такива кратки
анализи има подготвени през 2009-2010 –за металургия

и енергетика; 2011-2012 –за

химическа промишленост, хранително-вкусова промишленост и банков сектор; за металургия и
водоснабдяване и канализация- през 2013-2015 г.; за машиностроене, електроника и
8

електротехника и химическа промишленост- 2016-2018 г.; за хранително –вкусова
промишленост и транспорт през 2017-2019 год.;за машиностроене (автомобилостроне),
информационно обслужване, туризъм, банков сектор, здравеопазване –през 2018-2019 год. и др.-;
-Годишните доклади на КНСБ за развитието на колективното договаряне по заплащането,
-В рамките на проекта си като кореспондент на Европейската фондация за

подобряване на живот и труд, екипът на ИССИ на КНСБ и Балканският институт
по труд и социална политика е подготвил редица изследвания на представителността на
социалните партньори , в т.ч.и и на ролята им в процесите на колективни преговори и
договаряне , в периода 2004-2014 год., и през 2018-2020 г..През 2014-2018 год. има
подготвени такива анализи и от екипа на Институт за изследване на обществата и знанието,
който по това време е кореспондент на Европейската фондация. Най-новите изследвания са
използвани и за целите на настоящия анализ;
-Екипът на Националния институт за помирение и арбитраж също е изготвил
множество анализи на колективното договаряне и уреждането на колективни трудови спорове ,в
т.ч. и на отраслово и браншово равнище, които също са използвани за целите на настоящия
а3нализ.
Настоящият анализ се основава на редица от изводите и идеите за подобрения на
социалния диалог и колективното трудово договаряне, голяма част от които са отразени в
предшестващите и посочени по-горе анализи. Целите на нов този анализ са:
-Да бъде обобщена информацията от секторните анализи, изготвени от основни
членове на КНСБ, браншови работодателски организации(членове на БСК, КРИБ и
АИКБ), както и съвместни анализи на секторни федерации и браншови работодателски
организации,, подготвени в рамките на проекта „ Подобряване на адаптивността на

заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни
действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово
равнище”, по ОПРЧР

-Да се откроят основните тенденции на секторния социален диалог и секторното
колективно трудово договаряне, както и на колективното договаряне в предприятия
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/организации и на общинско равнище (за секторите, за които има общински колективни
преговори и договаряне);
-Да се идентифицират добрите практики и опит в областта на социалния диалог и
колективното трудово договаряне на различните равнища.;
-Да се откроят проблемите в процесите на колективно договаряне и социален
диалог и факторите, влияещи върху тяхното

развитие ;да се направят изводи за

перспективите за развитие на социалния диалог и колективно трудово договаряне.
Като конкретни задачи в рамките на анализа се предвиждат:
-Обобщаване на тенденциите на развитие на плътността и представителността на
социалните партньори-синдикални и работодателски организации в различните отрасли и
браншове и на различните равнища;
-Преглед на основните тенденции, механизми и предмет на социалния
диалог(тристранен и двустранен);
-Преглед на основните тенденции, процеси, предмет и обхват /покритие на
колективните преговори и договаряне в отделните отрасли и браншове;
-Преглед на основните тенденции, процеси и предмет на колективните преговори
и договаряне в национални компании и организации/институции, които имат характер на
браншови преговори и договаряне;
-Преглед на основните тенденции, процеси, предмет на колективните преговори и
договаряне на общинско равнище (за сектори и организации, финансирани от
общинските бюджети);
-Преглед на основните тенденции, процеси, предмет и обхват/покритие на
колективните преговори и договаряне в предприятия и организации;
-Анализ на връзките и взаимодействието между колективните преговори и
договаряне на различните равнища;
-Обобщение на заложените в предмета на социалния диалог и колективно
договаряне нови и актуални предизвикателства , в т.ч.и цифровизация (дигитализация),
зелена „сделка”, последици от пандемията КОВИД 19 и други;
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- Формулиране на изводи за необходимостта от промени в нормативната уредба и
институционално развитие (например разширяване обхвата на синдикалното членство и
на членството в работодателски организации, развитие на нови, междинни и
допълнителни равнища на колективни преговори и договаряне и социален диалог,
подобряване на спазването на договореностите и др.).
В структурата на анализа се включват :
А.Общ преглед на социалните партньори в отраслите и браншовете, които са
включени в анализа.
Б.Връзки и взаимодействия между партньорите.
В.Анализ на социалното партньорство(тристранно и двустранно).
Г.Колективни преговори и договаряне на различните равнища.
Д.Обобщение на включените в предмета на колективните преговори и социалния
диалог нови предизвикателства.
Е. Проблеми в процесите на колективни преговори и социален диалог.
Ж. Основни изводи, предложения за подобрения .
Е. Перспективи и идеи за развитие на социалния диалог и колективното трудово
договаряне.
В рамките на тази структури се анализират процесите на социален диалог и
колективно договаряне по групи сектори :
А. Индустрии

и други производствени дейности, в т.ч... тежка и лека

промишленост; строителство, частично селско и горско стопанство.
Б. Услуги и сектори на техническата инфраструктура: енергетика, водоснабдяване
и канализация; поддръжка и строителство на пътища; транспорт, съобщения, търговия и
други услуги, туризъм, финанси.
В. Бюджетна сфера: държавно управление; здравеопазване, социални услуги,
образование, култура, охрана и пр.
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В рамките на анализите има известни припокривания – например строителството и
поддръжката на пътища се разглеждат при услугите, въпреки че към него има и
производствена дейност, същото се отнася и за енергетиката, където не малка част от
предприятията са с производствена дейност.Подобна е донякъде ситуацията и при
търговията, услугите и туризма. Към пътното дело и транспорта

има и дейности,

финансирани от бюджета-държавен или общински. В рамките на бюджетните сектори се
разглежда голяма част от дейността на държавните агенции и научни институти, които
обслужват селското стопанство, като техните работници и служители са в общ синдикат
със заетите пряко със селскостопанска дейност. Подобни припокривания има и в рамките
на отделните сектори, така че като цяло разделението на трите групи сектори не е изцяло
рамкирано в една или друга сфера.
Анализът се базира на предоставените секторни анализи на следните основни
членове на КНСБ и браншови работодателски организации:
-

Анализ на Българска браншова камара на миннодобивната промишленост(ББКМП), с
коментар от Федерация на независимите синдикати на миньорите(ФНСМ) ;

-

Съвместен анализ на Синдикална федерация(СФ) „Металици” и Българска асоциация на
металургичната индустрия(БАМИ);

-

Съвместен анализ на Национална синдикална федерация(НСФ) „Метал-електро” и
Българска браншова камара по машиностроене(ББКМ);

-

Анализ на Национална федерация на труда(НФТ) „Химия и индустрия;”

-

Анализи на Българска камара на химическата промишленост(БКХП) и на Българската
национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика(БНАЕМПК);

-

Съвместен анализ на Федерация на независимите синдикални организации от леката
промишленост(ФНСОЛП) с Българска асоциация на производителите и износителите на
облекло и текстил(БАПИОТ);

-

Съвместен анализ на Федерация на независимите синдикалните организации от леката
промишленост(ФНСОЛП) с Българска асоциация по текстил, облекло и кожи(БАТОК);

-

Анализ на Федерация на независимите синдикални организации от хранителната
промишленост(ФНСОХП);
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-

Анализи на Съюз на птицевъдите в България(СПБ); Съюз на производителите на захар и
захарни

изделия(СПЗЗИ);

Асоциация

на

производителите

на

безалкохолни

напитки(АПБАН); Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци(СППЗ),
Сдружение на производителите на растителни масла(СПРМ);
-

Съвместен анализ на Синдикат „Бира, храни и напитки(БХН)” и Съюз на пивоварите в
България(СПБ);

-

Анализ на Федерацията на независимите строителни синдикати(ФНСС) ;

-

Анализ на Камара на строителите в България(КСБ);

-

Анализ на Федерация на независимите синдикати в земеделието(ФНСЗ); с коментар от
Национален съюз на земеделските кооперации в България;

-

Анализ на Национален съюз на земеделските кооперации в България(НСЗКБ), с коментар
от Федерация на независимите синдикати в земеделието;

-

Анализ на Национална федерация на енергетиците(НФЕ);

-

Анализ на Синдикат „Пътно дело”, към Съюз на транспортните синдикати(СТСБ);

-

Анализ на Българска браншова камара(ББК) „Пътища”;

-

Съвместен анализ на Национален браншов синдикат (НБС) „Водоснабдител” и на Съюз на
Ви К операторите в България;

-

Анализи на Национално сдружение на българските спедитори и на Асоциация на
българските авиокомпании;

-

Анализ на Синдикална федерация на съобщенията(СФС);

-

Анализ на Независими синдикална федерация на търговията, кооперациите , туризма и
услугите(НСФТКТУ);

-

Анализ на Сдружение „Търговия на дребно”;

-

Анализ на Федерация на независимите синдикати в държавното управление и
организациите(ФНСДУО);
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-

Анализ на Независим синдиката на гражданската администрация(НСГА) в МВР към
Федерация на независимите синдикати в държавното управление и организациите;

-

Анализ на Федерация на синдикатите в здравеопазването(ФСЗ);

-

Анализ на Българска болнична асоциация;

-

Анализ на Синдикат на българските учители(СБУ);

-

Съвместен анализ на Независима синдикална федерация (НСФ)„Култура”, Българската
асоциация на работодателите в областта на културата(БАРОК);

-

Съвместен анализ на Съюз на музикалните и танцови дейци в България(СМТДБ) със Съюз
на работодателите в областта на културата(СРОК).

Допълнително екипът изпрати въпросници на основни членове, които не са
представили секторни анализи за получаване на допълнителна информация за социалния
диалог и колективното трудово договаряне.Допълнителна информация беше получена от
НБС „Водоснабдител” и Синдикална федерация на съобщенията(СФС), които представиха
секторните си анализи по-късно, както и от Федерация на синдикалните организации от горското
стопанство и дървообработващата промишленост(ФСОГСДП), от Съюза на транспортните
синдикати в България, от Синдикат на туризма , от Национален банков синдикат и от Национален
синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”. Отделно екипът използва секторни
колективни трудови договори за различните отрасли и браншове, както и информация от
НИПА и други предшестващи разработки и анализи.
За съжаление за някои сектори информацията за социалния диалог и колективното
договаряне остана недостатъчна-например за дървообработваща и мебелна промишленост
и горско стопанство, за железопътен, морски , речен, въздушен транспорт и спомагателни
дейности в транспорта, за кооперативната търговия, туризма и банковия сектор., както и
за някои от сценичните изкуства (театър). На практика липсва информация за социалния
диалог и колективното договаряне в автотранспорта, за държавната администрация в
системата на Министерство на отбраната, за висше образование и наука (с изключение на
институти, които провеждат изследователска дейност за селското стопанство), за
националните радио и телевизия и други.
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В рамките на анализа има опит да се компенсира недостигът или липсата на
информация за социалния диалог и колективното договаряне в някои от секторите,
особено за услугите и донякъде за някои сектори от индустриите и бюджетната сфера. Все
пак

предоставените

секторни

анализи

и

допълнителна

информация,

както

и

предшестващи аналитични материали дават възможност да се направят обобщения за
състоянието на социалния диалог и колективното трудово договаряне и да се формулират
някои

изводи

и

насоки.Това

важи

за

промените

в

нормативната

база,

за

представителността на социалните партньори и необходимостта от институционално
подобрение, както и за състоянието на диалога и колективното договаряне на различни
равнища.

І. Социалният диалог и колективното трудово договаряне в индустрията и
други производствени дейности
1.Общи характеристики
Анализът обобщава представените секторни анализи за развитието на секторния
диалог и колективното договаряне в 10 сектора на индустрията, строителството, селското и
горското стопанство, разработени от основни членове на КНСБ (селско стопанство,
химическа

промишленост,

строителство,

хранително-вкусова

промишленост),

партньорски браншови работодателски организации (проучване, добив и преработка на
минерални суровини, химическа промишленост-2 организации, селско стопанство,
хранителна промишленост-5 организации) или съвместно от синдикални федерации на
КНСБ и браншови работодателски организация (машиностроене, лека промишленост с 2
работодателски организации, производство на бира и малц, металургия). ФСОГСДП е
представила само отговори на въпросник (за горско стопанство, дърводобив и
производство на целулоза и хартия – Приложение 1).
В съответствие с поставените цели и представената методическа рамка за
разработване на анализа, той е структуриран по следния начин:
Първата част разглежда променящия се икономически контекст на индустриалните
отношения и обобщава основните проблеми в секторите, които определят до голяма
степен насоките на секторния диалог и договаряне. Във втората част се разглеждат
социалните партньори, от гледна точка на техните организационни, структурни и
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институционални ресурси и присъствието им в различните сектори и типове
предприятия. Третата част е посветена на състоянието на партньорските отношения, на
връзките и взаимодействието между партньорите и на тенденциите на сътрудничество
извън колективното договаряне. Развитието на тристранния и двустранния диалог се
разглежда в четвъртата част. Петата част представя развитието, тенденциите и обхвата на
колективното договаряне на секторно равнище и в предприятията. Социалният диалог и
колективното договаряне в условията на новите предизвикателства се разглеждат в шестата
част. Участието на секторните синдикати в европейския социален диалог е обобщено в
седмата част. Някои основни изводи, мнението и предложенията на социалните
партньори за бъдещото развитие и подобряване на секторния социален диалог и
колективно договаряне са представени и обобщени в осмата и деветата част на анализа.
1.1.Променящият се икономически контекст на индустриалните отношения в индустрията и
строителството
Този раздел разглежда най-общите тенденции на икономическо развитие и
проблемите в секторите и браншовете на индустрията, които очертават контекста, в който
се развиват секторният социален диалог и колективното договаряне. Богатата
информация, която се съдържа в отделните анализи може да се използва от
заинтересованите синдикалисти, тъй като тя е от значение за социалния диалог и
колективното договаряне на различните равнища на синдикалната система. Тук тя се
разглежда дотолкова, доколкото икономическото състояние, броят и преобладаващият тип
предприятия (малки, средни и големи, МНК), състоянието на пазара на труда (заетост брой наети и доходи) са сред определящите фактори за: състоянието на членство в
синдикати, но и в работодателски организации; приоритетите, обхвата и равнището на
договорености по КТД и насоките на социалното партньорство както в секторите и
браншовете,

така

и

в

отделните

предприятия

(определени

от

проблемите,

идентифицирани от секторните социалните партньори).
В рамките на едно десетилетие страната ни, Европа и светът се движат от криза в
криза. Преживяха глобалната икономическа и финансова криза, преодоляването на
нейните последици и възстановяване на икономическия растеж и отново светът изпадна в
нова криза, породена от пандемията КОВИД 19. Тази неустойчива икономическа среда
създава и неблагоприятен контекст за развитие на индустриалните отношения.
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Представените анализи в индустрията, строителството и селското стопанство в
преобладаващата си част съдържат много подробни, професионално поднесени анализи
на икономическото развитие на отделните сектори. Заслугата за това несъмнено е на
партньорите от браншовите камари, повечето от които са се отнесли много сериозно към
участието си в анализите на секторния диалог. Някои от анализите дори се връщат чак до
началото на прехода, като разглеждат приватизацията, ликвидацията, преструктурирането
и навлизането на чуждестранни инвестиции и как те водят до значими социалноикономически проблеми за пазара на труда и синдикалното членство (химия,
металоиндустрия, хранителна промишленост).
Внимание е отделено на последвалото икономическо оживление, с ясен
икономически растеж в индустрията, съпроводен с увеличение на заетостта (без селското
стопанство) и работните заплати, влиянието на последвалата

световна финансова и

икономическа криза от 2008 г., от която са засегнати, макар и в различна степен, всички
сектори на индустрията и възстановяването от нея. Всичко това е представено с конкретни
цифри и очертаване на тенденции, което е голямо достойнство на анализите.
Неустойчивото икономическо развитие през годините се отразява върху индустриалните
отношения

и

траекторията

на

колективното

договаряне

и

поставя

редица

предизвикателства пред социалните партньори в отделните сектори на българската
икономика при осигуряване на баланс на интересите на работниците и предприятията.
Като цяло, всички анализи се фокусират главно върху икономическото състояние
на отделните сектори, работната заплата и заетостта в периода след края на кризата, в
частност върху динамиката през последните две години, някои проследяват и
взаимовръзката между производителността и заплатите (проучване, добив и преработка на
минерални суровини). Както показват анализите, това е период на подобрени икономически
показатели в повечето сектори, с нарастване на обемите на производство и създаваната
БДС, с повишаване на заплатите и устойчива и дори повишаваща се заетост. Подобрената
социално-икономическа ситуация е създала условия за неконфликтно договаряне и за
постигане на по-благоприятни параметри на секторно/ браншово ниво и в предприятията
в повечето сектори на индустрията.
От гледна точка на предметното поле на социалния диалог и колективното
договаряне интерес представлява динамиката на заетостта и работната заплата в
отделните сектори. Прави впечатление, че през последните две години има ръст на
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работните заплати във всички включени в този анализ сектори, макар и в различна степен.
Някои от социалните партньори специално подчертават, че това се дължи до голяма
степен и на колективното договаряне (металоиндустрия, металургия). Според годишните
доклади на КНСБ за колективното договаряне, там където има СО и КТД,
възнагражденията на работниците са средно с 10% по-високи.9
Над средната за страната е работната заплата в проучване, добив и преработка на
минерални суровини10, металургия, производство на бира. Така например, СРЗ за металургията
като цяло е 1.5 пъти повече от СРЗ в преработващата промишленост, а само в цветната
металургия надвишава два пъти СРЗ в преработващата промишленост. Заедно с това
обаче, въпреки че се повишава, работната заплата в някои сектори изостава от средната
работна заплата за страната (строителство, машиностроене, лека промишленост, някои браншове на
химическата промишленост, селско стопанство... ) или е около средната (химия).
По отношение на заетостта също се наблюдава значителна динамика. След
значителното намаляване на броя на наетите в годините на кризата от 2008 г. в почти
всички сектори броят на наетите нараства. Известни отклонения от тази положителна
тенденция обаче се забелязва през 2019 спрямо 2018 г. в строителството, добива на минерални
суровини, металоиндустрията, пивопроизводството, металургията), в които спадът на заетостта е
в различна степен.
Анализите очертават и основните проблеми на отделните сектори. За целите на
този анализ (от гледна точка на социалния диалог и колективното договаряне) те са важни,
защото могат да определят общи приоритети на социалните партньори, които могат да
бъдат решавани чрез диалог и колективно договаряне, както и с други механизми извън
КТД, като съвместни проекти, дискусии, предложения за законодателство, кампании,
специални (рамкови) споразумения и др.
Прави впечатление, че много от идентифицираните проблеми са общи за всички
или за повечето сектори, разбира се има и редица специфични проблеми на отделните
сектори.


Сивата икономика, недекларираният труд, който оказва негативно влияние и върху
работодателите, и върху синдикатите (вкл. и по отношение на намаляване на

КНСБ Пети годишен доклад за колективното договаряне......
при производителност, приближаваща се до средната за ЕС и значително надвишаваща средната
производителност за останалите браншове
9

10
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потенциалната им база за членство), и върху приходите на държавата (строителство,
лека промишленост, хранителна промишленост, селско стопанство) Единственият сектор, в
който социалните партньори са категорични, че работи изцяло на светло, е
металургията..


Липсата на достатъчно кадри, в частност на квалифициран персонал (особено
като се имат предвид предизвикателствата на дигитализацията на производството)
и необходимостта от повишаване на квалификацията (строителство, машиностроене,
лека промишленост, хранителна промишленост, металургия, химическа промишленост. селско
стопанство).



Лош имидж на секторите от индустрията, което пречи за привличане на млади
хора на фона на застаряващото население и все още неразкрит потенциал на
дуалното

обучение

(металургия,

строителство,

химия,

металоиндустрия,

лека

промишленост, селско стопанство).


Безопасност и здраве при работа и висок трудов травматизъм (строителство, добив на
минерални суровини).

 Навлизането на Индустрия 4.0 – последствията за пазара на труда, включително
заетост, квалификация, производство, условия на труд и индустриалните
отношения – нестандартна заетост, самонаемане, платформи и др. (химическа
промишленост, лека промишленост, машиностроене).
Заедно с това са посочени и някои специфични за секторите проблеми, които
могат да структурират и разширят диалога и колективното договаряне и да намерят своето
решение в интерес и на бизнеса, и на наетите.
Поради времевия период, в който са подготвяни и предадени анализите, влиянието
на новата криза, свързана с пандемията Ковид 19 върху икономическото състояние на
отделните сектори, не е отразено, с изключение на анализа на металоиндустрията, в който е
направена доста песимистична прогноза.
Разглежданата обстановка ще бъде коренно различна по време и след пандемията от
коронавируса, като прогнозите на страните, с които българското машиностроене е пряко свързано и
зависимо, са, че в продължителен период след приключването секторът ще бъде в рецесия, а
възстановяването у нас ще започне няколко месеца след това. За това говори опитът, който придобихме
при справянето с предходната криза от 2008 г., когато възстановяването на производството в сектора
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се развиваше по аналогичен сценарий. Възстановяването на обема на производство на отделни
предприятия в България, произвеждащи възли и детайли, стана едва след като беше запълнен
капацитетът на сродните предприятия в страните от ЕС, за които изнасяме продукция. За част от
тези предприятия, обаче обемът на производство не бе възстановен. Може да се очаква, че поради
разширяващото се приложение на дигитализацията в европейските компании и по-високото задоволяване
на потребностите им, у нас ще се увеличи броят на предприятията, които няма да успеят да
възстановят ръста на производителността.11
Според информация на ФНСОЛП, представена за Петия годишен доклад на КНСБ
за резултатите от договарянето на заплатите, спадът на производството в леката
промишленост

вече е 20-30% (според браншовите работодателски организации), има

масови съкращения в няколко предприятия, поради затруднения при експорт, липса и
спиране на поръчки и продажби на продукцията; намаляване обема на работа в някои
предприятия и до намаляване на работното време, и използване на антикризисната мярка
60/40 от ПМС 55, при запазване на заетостта. В някои предприятия са прекъснати
преговорите за КТД. Съществува риск от заболяване на работници от COVID-19, поради
недостатъчната възможност за социална дистанция при работа12.
Както се вижда от икономическата част на разглежданите анализи, през
последните няколко години икономическата ситуация в отраслите и браншовете е
била добра и това е създало условие за запазване и надграждане на
договореностите в колективното договаряне. Но нещата коренно се променят с
появата на пандемията КОВИД 19. Новата ситуация, въпреки че все още не
разполагаме с цялостна картина на

пораженията, нанесени на индустрията,

строителството и селското стопанство и очакванията за бъдещето, очевидно ще
постави синдикатите пред нови предизвикателства, тъй като според анализаторите
последствията от пандемията ще бъдат много по-сериозни от тези на предишната
криза и това вече се вижда в редица сектори. След спешните мерки ще са
необходими всеобхватни пакети за икономическо възстановяване, за да се
рестартира икономиката и да се увеличи икономическата устойчивост, като
същевременно се смекчи социалното въздействие и се осигури справедливото и
устойчиво възстановяване.

11
12

Текстовете в италик в анализа са цитати от секторните анализи
Пети годишен доклад на КНСБ за колективното договаряне.....2020 г.
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Очевидно синдикатите трябва да се приготвят както за трудно изпълнение
на вече подписаните КТД на различни равнища, така и за трудни преговори,
особено по заплащането и отказ от подписване на нови. Както и за договаряне на
пакети от мерки за съкратените и оставащите работници, подобни на тези, които
бяха договорени много успешно от някои индустриални сектори при предишната
криза, в рамките на т.нар. „кризисен социален диалог или диалог за управление на
кризи при масови съкращения” (металургия) или социалните планове в

хранителната промишленост и други сектори.
2. Преглед на социалните партньори
Анализът показва, че докато в повечето сектори, представили анализи партньорите
са ясно идентифицирани, в други социалният диалог и колективното договаряне се
сблъскват с редица предизвикателства поради липсата на партньори или поради тяхната
фрагментация13. В значителна част от секторите има баланс на представителството на
социалните партньори в социалния диалог и договарянето. Синдикалната страна във
всички индустриални сектори е ясно структурирана и плуралистична и във всички
анализирани сектори включва съответните федерации на КНСБ и КТ Подкрепа.
Работодателската страна обикновено включва 1 браншова камара (строителство, добивна
промишленост, машиностроене, металургия, производство на бира и малц, производство на целулоза и
хартия). В леката промишленост и химическата промишленост, има по две браншови
организации, които участват в анализите (като не са включени организациите в част от
браншовете, в които няма диалог и договаряне или то е прекъснато поради различни
причини).

Най-силна

фрагментация

и

плурализъм

съществува

в

хранителната

промишленост, в която има над 17 организации, като в анализа участват 5 браншови
организации. В селското и горското стопанство синдикатите се договарят с държавни
структури и те не са предмет на този анализ.
Представените анализи съдържат оскъдна информация относно организационните
характеристики на социалните партньори. Обобщението в този анализ се основава на
допълнителна

информация

от

последното

преброяване

на

синдикалните

и

работодателските организации от 2016 г., регистрационната база на КНСБ и интернет

Фрагментация означава, че има различни организации, които обхващат различни сегменти от сектора.
Плурализъм означава, че организациите съществуват съвместно приблизително в една и съща област на
членство, представляваща една и съща група служители (Еurofound, Representstivenes of social partners
surveys)
13
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страниците на отделните работодателски организации, доколкото има такава информация,
както и на изследванията на Европейската фондация за подобряване на условията на труд
и живот за представителността на европейските секторни социални партньори.
В анализа, изхождайки от презумпцията, че без синдикати, а и без работодателски
организации няма социален диалог и колективно договаряне, се съсредоточаваме поспециално върху идентифициране на партньорите в отделните сектори и техните
организационни характеристики и ресурси, които определят ефективността на диалога и
колективното договаряне, както и резултатите от тях. Накратко е представен и контекстът
(доколкото има данни) по отношение на броя на наетите и броя на предприятията,
доколкото те дават идея за потенциалната база на синдикалните и работодателските
организации, както и на вида предприятия – малки, средни и големи, МНК, тъй като те
определят характера на процеса и потенциалните възможности за организиране в
синдикати или работодателски организации.
Важни характеристики на актьорите в социалния диалог и колективното договаряне
са техните институционални, структурни и организационни ресурси. Те определят до
голяма степен спецификата и ефективността на диалога в отделните сектори и браншове,
обхвата на преговорите, културата на договаряне и взаимодействие, възможностите за
влияние върху резултатите и

върху секторната политика на правителството чрез

съвместни предложения.
Трудовото законодателство, с всичките му недостатъци, особено по отношение на
секторното/ браншовото равнище на социален диалог и колективно договаряне,
установява институционална рамка за организациите на социалните партньори и за
социалния диалог на секторно и браншово ниво, като им предоставя институционални
ресурси. Законодателството и уставите на организациите на социалните партньори дават
право на секторните партньори да се организират свободно и да се присъединяват към
организации на национално ниво по свой избор както и да провеждат социален диалог и
колективно договаряне в областта на трудовите и осигурителните отношения и въпросите
на жизненото равнище. Трудовото и социалното законодателство им дава правото да
бъдат консултирани/ да участват в разработването на политики, свързани с трудовите и
социалните въпроси чрез социалния диалог. Тристранният
колективното

договаряне

на

секторно

ниво

се

и двустранният диалог и
осъществява

съгласно

институционализираната регулаторна рамка, която включва и процедури за установяване
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на представителност на национално ниво, която определя легитимността на актьорите в
социалния диалог и колективното договаряне. Законодателството също така дава право за
разпростиране на колективните трудови договори, но поставя редица условия.
Тази рамка частично компенсира ниската плътност на някои от организациите на
синдикатите и работодателите: бихме могли да кажем, че някои от тях черпят от
институционалните ресурси за участието си в социалния диалог и колективното
договаряне, а не от своята структурна и организационна сила (напр. критериите за
представителност – липса на критерии за представителност на секторно и браншово ниво,
организациите на социалните партньори на това ниво ”заемат” представителност от
членството си в национално представителна организация – синдикат или работодателска
организация ).
Заедно с това, както става ясно в редица от разглежданите анализи, очевидно е, че
тази институционална рамка вече е отесняла и „задушава” браншовия диалог и
колективното договаряне в секторите и браншовете (химическа промишленост, хранителна
промишленост). Според секторните социални партньори са необходими по-категорични и
ясни законодателни промени.
Организационните ресурси на социалните партньори зависят от способността на
синдикатите и работодателите да представляват широка база от работници и фирми, т.е.
от нивото на плътност на организациите и броя на членовете им, както и от
организационната им структура. Организационната сила на актьорите, измерена чрез
плътността на членството и обхвата на колективно договаряне е важен показател за
способността на участниците да участват и да допринасят за ефективността на социалния
диалог на различни нива.
Синдикатите и асоциациите на работодателите участват в европейския секторен
социален диалог чрез членството си в съответните Европейски секторни синдикални
федерации и Европейски работодателски/ бизнес асоциации. Това е допълнителен
организационен ресурс, който увеличава възможностите за повишаване на капацитета им
като социални партньори, за влияние в рамките на националния секторен трипартитен и
бипартитен социален диалог и във взаимодействието им със съответните представители
на правителството по отношение на законодателните промени и прилагането на
политиката в отделните сектори.
Работодателски организации
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Браншовите работодателски организации, представени в секторните анализи
обединяват интересите на своите членове и ги представят пред правителството и други
публични органи по формални и неформални канали. Те предоставят на своите членове
бизнес услуги, обикновено включващи: експертни съвети и консултантски услуги;
информация и анализ; обучение и образование; контакти и работа в мрежа;
външнотърговска помощ, т.е. типичните за бизнес организациите функции. Само някои
от тях обаче са заявили и работодателски функции и участие в социален диалог като част
от своята активност.
Проблемите от страната на работодателите на секторно и браншово ниво в редица
случаи са структурни. В някои сектори и браншове липсват организирани работодатели
или има няколко организации. Нарастващото

многообразие на работодателските

организации, фрагментацията и недоизградеността на организационните им структури,
както и възможността за двойно и тройно членство в национални работодателски
организации, поставят въпроса за консолидацията на секторния работодателския интерес
и позиции, за легитимността на представителство, за мандата на организациите да
представляват своите членове и да водят преговори на различни нива на системата на
индустриални отношения.

Това, както се вижда в представените анализи, намалява

ефективността на диалога и вече години наред лишава редица сектори и браншове от
колективно

договаряне,

както

и

засилва

тенденциите

към

(дезорганизирана)

децентрализация на колективното договаряне. В тази връзка, някои работодателски
организации поставят въпроса за консолидация на работодателските организации и
считат, че е необходимо да се създаде единна организация, представляваща интересите на
работодателите в дадения сектор (химическа промишленост, хранителна промишленост, лека
промишленост). Между другото, в същата посока са и предложенията за консолидация и на
синдикатите в тези сектори.
Синдикати
В анализите липсват данни за синдикалното членство и синдикалната плътност.
Информацията от преброяването на организациите на социалните партньори през 2012 и
2016 г. и данните от регистрационната база на КНСБ за 2020 г. показват ясно изразена
тенденция на намаляване, макар и в различна степен, на броя на синдикалните членове
почти на всички индустриални федерации и в по-малка степен на броя на синдикалните
организации. Прави впечатление, че в представените анализи ниската

синдикална
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плътност и липсата на синдикални организации в редица браншове като пречка за
колективното договаряне

се

поставят главно от работодателските

организации

(строителство-КСБ, хранителна промишленост, главно Съюз на птицевъдите, Съюз на
преработватели на зеленчуци, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки, работодатели
от производството на текстил и облекло.), но недостатъчно или въобще не се коментират от
синдикатите.
Според синдикатите, причините за ниската синдикална плътност обикновено се
свързват с приватизацията и преструктурирането на предприятията (химия). В повечето
сектори бизнесът като цяло е трансформиран в посока на множество малки и средни
предприятия (МСП) и значителен брой микропредприятия (0-9 наети). Синдикалното
представителство не е просто ниско, но до голяма степен не съществува в тези нови
структури, с изключение на бившите големи държавни стопански субекти и някои МНК
(добивна

промишленост,

металоиндустрия,

металургия..).

Поради

големия

брой

на

„несиндикализирани” фирми и дори на цели несиндикализирани браншове (в които
понякога липсват също или са недостатъчно добре организирани и сдружения на
работодателите), основните условия за социален диалог и съдържателно колективно
договаряне липсват (хранителна промишленост, лека промишленост) .
Таблица № 1. Брой синдикални организации и брой синдикални членове в
индустрията, селското и горското стопанство
КНСБ

КТ Подкрепа

Федерации,

СО

БСЧ

синдикати, съюзи

2016

пребр 2020

Федерация на
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СО

БСЧ

Спад

2020

БСЧ

Федерации

БСЧ
пребр

ояван

ояване

е 2016

2016

9274

27

7116

-2158

Синдикална

независимите

миньорска

синдикати на

федерация

7 262

миньорите ФНСМ
Национална

36

10121

33

9952

-169

Синдикална

синдикална федерация

федерация на

Метал - електро

машиностроителит

4 711

25

НСФ Метал-електро

еи
металоработниците

Федерация на

52

7399

43

4829

-2570

независимите

Федерация Лека

2 366

промишленост

синдикални
организации от леката
промишленост
ФНСОЛП
Федерация на

137

5737

128

5557

-180

Федерация

независимите

Земеделие и горско

синдикални

стопанство

2 173

организации от
горското стопанство и
дървопреработващата
промишленост
ФСОГСДП
Федерация на

110

4845

110

4610

235

Федерация

независимите

Земеделие и горско

синдикати в

стопанство

2 173

земеделието ФНСЗ
Федерация на

78

3040

30

990

-2050

Федерация

независимите

Строителство,

строителни синдикати

индустрия и

ФНСС

водоснабдяване

Синдикална федерация 19

2882

15

2500

-382

МЕТАЛИЦИ

Федерация

5 058

771

Металургия

СФ Металици
Национална федерация 38

3456

31

2059

-1397

Федерация Химия

2 131

на труда Химия и
индустрия
НФТ Химия и
индустрия
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Федерация на

22

1962

20

1931

-31

Федерация

1 554

независимите

Хранителна и

(2020 –

синдикални

питейна

1000

организации от

промишленост

члена)

Федерация

1 554

хранителната
промишленост
ФНСОХП
Синдикат Пиво, Храни 37

982

30

620

-362

и Напитки С БХН

Хранителна и
питейна пром.

Източник: Данни от преброяването 2016 и регистрационна база на КНСБ 2020
Въпреки ниската синдикална плътност, синдикатите имат добре изградени
организационни структури, които

свързват организациите в предприятието и

организациите на секторно ниво, обединяват интересите им и координират политиките
им на конфедерално ниво. Ресурсите

на синдикатите зависят не само от броя на

членовете, но и от използването на различни механизми на въздействие, от техния опит и
активност, която се признава и от някои работодателски организации (хранителна
промишленост). Това дава възможност да се разширява диалогът и да се подписват
устойчиво в годините отраслови колективни договори в редица отрасли на индустрията
(строителство, проучване, добив и преработка на минерални суровини, металоиндустрия.) и в някои
браншове металургия, пивопроизводство (бранш на хранителната промишленост), производство на
целулоза и хартия. Въпреки липсата на колективно договаряне и сключени ОКТД/БКТД
във важни индустриални сектори – лека промишленост, хранителна промишленост и химическа
промишленост синдикатите са активни и обогатяват бипартитния социален диалог извън
КТД, като сключват споразумения, участват в съвместни дейности с работодателите в
интерес на работниците, предприятията и отделните сектори.
Държавни структури (регулатори и партньори)
Насърчаването на секторния социален диалог и колективно договаряне не е просто
въпрос на добра воля на социалните партньори и обмен на информация, а също и въпрос
на ефективни правила и легитимни институции. Държавното регулиране, както вече беше
посочено, определя „правилата на играта“ по отношение на процедурите за социален
диалог и колективно договаряне и правата и задълженията на страните по колективното
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договаряне на различни равнища, вкл. процедурите за признаване на представителността
на организациите на работниците и на работодателите на национално ниво.
Освен с разработването на законодателството, държавните структури играят ключова роля
за създаването на благоприятна среда за социалния диалог и колективното договаряне на социалните
партньори. В представените анализи има твърде малко или почти нищо за ролята на
държавата като партньор в тристранния секторен социален диалог. Участието на държавата
в диалога в секторите на индустрията, строителството и селското стопанство се реализира
основно чрез мега Министерството на икономиката, което е партньор в почти всички
отраслови/ браншови тристранни съвети в индустрията. В селското стопанство партньор е
Министерството на земеделието, храните и горите, докато в строителството е
Министерство

на

регионалното

развитие

и

благоустройството,

в

добивната

промишленост – Министерство на енергетиката.14 В хранителната промишленост проблем е
разпиляването на отделните браншове между две министерства - Министерство на
икономиката и Министерство на земеделието, храните и горите. Като цяло, участието на
държавата в секторния диалог в повечето индустриални сектори се оценява като отслабено
и характеризиращо се с липса на заинтересованост, особено след 2010 г., когато кризата е
стимулирала определена активност на някои отраслови съвети за тристранно
сътрудничество

по приемане на антикризисни мерки от социалните партньори и

държавата в отделните сектори.
Характеристика на социалните партньори в секторите на индустрията
Строителство и производство на строителни материали
Регистрираните в Строителния регистър фирми са 5 601, от които: 5 544
български и 57 чуждестранни, но има и много които не попадат в регистъра Преобладават
малките предприятия (по някои данни за 2010 г. има 17 000 микрофирми - 0-9 наети).
Заетостта е намаляла значително по време на кризата и тенденцията продължава. Наетите
през 2019 г. са 157 400 души (спад с над 6000 души на годишна база), има голям брой
самонаети и значителен сив сектор.
В строителството има стабилна структури на партньори с регулярно секторно
договаряне. Строителните работници са представени от Федерация на независимите

14

Виж също раздел 1.3 за тристранния секторен диалог
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строителни синдикати - КНСБ и Федерация Строителство, индустрия и водоснабдяване –
КТ Подкрепа. Работодателите са обединени в Камера на строителите в България (КСБ).
КСБ е най-голямата представителна браншова организация в България. Камарата е
член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ),
Българската стопанска камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП)
и на FIEC (Европейската федерация на строителната индустрия). КСБ има 700 члена в 27
областни представителства. КСБ заявява като част от дейността си участието
в тристранното сътрудничество на браншово, национално и международно ниво.
Един от приоритетите на КСБ е привличането на нови членове. БСК счита също, че
привличане на нови членове и изграждане на нови синдикални структури трябва да
бъде и приоритет на синдикатите, тъй като нивото на синдикализация,

според

работодателите е около 10%. Работодателите считат, че синдикализацията чрез различни
кампании за повишаване на информираността на хората за ползите от членството и други
механизми ще „доведе до устойчивост на отношенията в бранша и ще го направят по-привлекателен
както за служителите в него, така и за младите хора, които за първи път са на пазара на труда”.
КСБ изразява ясна позиция, че адекватният отговор на съществуващите проблеми и
предизвикателства в сектора е свързан с ефективния социален диалог и е за разпростиране
на ОКТД.
ФНСС има 30 синдикални организации, главно в малки и средни предприятия, но
има и 5 в големи предприятия и в няколко микропредприятия. Има и организации в МНК.
Броят на синдикалните членове и в двете синдикални федерации, участващи като
партньори в диалога с КСБ значително намалява през последните години. Намалението на
членската маса на ФНСС и на броя на синдикалните организации, членуващи в нея е сред
най-големите в рамките на основните членове на КНСБ в индустрията (Таблица 1 ).
Според ФНСС, ниската синдикална плътност в сектора, съпроводена с разпръснатостта на
работниците между различни синдикати, води до слабо присъствие на синдикалните представители в
предприятията, особено в малките и средни строителни фирми. Това, според Федерацията е
свързано с редица фактори, характерни не само за строителството, но и за индустрията
като цяло, в това число: процесите на трансформация в икономиката, което доведе до
раздробяване и приватизация на големите икономически субекти, в които е имало силно
присъствие на синдикатите; трудността да се организират наетите в малки, микро- и
средни предприятия; както и

сезонният характер, мобилността и текучеството на
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работната сила и намаляване на заетостта в строителството, което води до разпокъсаност и
малобройност на трудовите колективи и затруднява организирането им в синдикати.
Значение според ФНСС има също и ”поведението и отношението на редица работодатели (особено
в малките и средните предприятия) към синдикатите, което възпрепятства организирането на хората
на наемния труд, а също и страхът на наемните работници, изправени пред избора – синдикален член
или работа”.
Проучване, добив и преработка на минерални суровини15
Партньори в сектора са Българската минно-геоложка камара - КРИБ, Федерацията
на независимите синдикати на миньорите - КНСБ и Синдикална миньорска федерация
Подкрепа.
Броят на заетите в добивната промишленост през 2019 г. е 20 779 души, като има
тенденция на спад в сравнение с предишните години (над 22 000 през 2018 г.) В сектора
има 338 дружества и организации, главно големи предприятия.
БМГК обединява 115 дружества и организации от осем суб-бранша. Членува в
КРИБ, БСК. Има висока представителност в сектора – от 50 до 100% от всички компании,
работещи в съответните суб-браншове. Сред целите си поставя представителство и участие в
колективното трудово договаряне и тристранното сътрудничество; сключване на отраслов (браншов)
колективен трудов договор. Социалният диалог и колективното договаряне се развиват
успешно, като секторът има най-високо покритие с КТД – над 60%.
Двете синдикални федерации са сред най-големите в индустрията. Членката маса на
ФНСМ спада през 2020 спрямо 2016 г., но броят на синдикалните организации се
увеличава. ФНСМ има организации главно в големи предприятия и в някои МНК.
Металургия
Между браншовите структури

на социални партньори в металургията -

Синдикална федерация МЕТАЛИЦИ и Федерация Металургия от страна на синдикатите
и Браншова асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) от страна на
работодателите се осъществява активно и устойчиво сътрудничество.
Браншът се характеризира с висока концентрация на производствата в компактни
мощности и големи предприятия, с относително висок брой на заетите лица. Това е добра

15

Има само анализ на БМГК
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предпоставка за организиране и развитие на синдикална дейност и благоприятства
съществуването на организации на работниците и служителите. Производството е
експортно ориентирано. Обхваща икономическите дейности, включени

в КИД 24.

Производство на основни метали. Браншът беше сериозно засегнат от кризата от 2008 г.
по отношение обема на производството и заетостта. След спада на заетостта в резултат на
кризата, тя нараства и достига 13 332 души през 2018 г. Предприятията от металургията
работят изцяло в светлия сектор на икономиката.
БАМИ членува в БСК. Членове на БАМИ са всички големи и средни предприятия
от дейностите по производство и преработка на черни и цветни метали. Тези членове
произвеждат над 90 % от продукцията в сектора, предприятията са 100% частни, вкл.
МНК. БАМИ заявява като приоритет

участието си в

социалния диалог. Членува в

EUROMETAUX – Европейска организация на производителите на цветни метали, има
представител в УС и в тематични комитети, в EUROFER – Европейска организация на
производителите на черни метали и в World Steel Association - Световната асоциация по
стомана.
СФ Металици е основен партньор от страна на синдикатите, тъй като Федерация
Металургия на КТ Подкрепа е сравнително малобройна. СФ Металици има 15
организации, половината от тях в големи предприятия. Има и организации в МНК.
Намаляването на броя на синдикалните членове и на синдикалните организации в
периода 2016-2020 е сред ниските в индустрията В някои предприятия са създадени
структури и на други синдикати, които нямат национално представителство. На
секторно/браншово с тях не се води диалог и те не участват в договарянето, но на
фирмено ниво участват в колективното договаряне, съгласно законодателството.
Според социалните партньори в бранша, съществува почти пълно припокриване
между членството в БАМИ и браншовите синдикати в металургията, тъй като повечето
предприятия, в които има изградени синдикални структури са членове на работодателската
организация. Това в голяма степен подпомага социалното партньорство както на ниво
предприятие, така и на браншово ниво. Няма разцепление в сектора на ниво
работодателска организация и съответно на синдикатите - нейни партньори.

Металоиндустрия (машиностроене и металообработване)

31

Социалните партньори в машиностроенето и металообработването са Национална
синдикална

федерация

Метал-Електро-КНСБ,

Синдикална

федерация

на

машиностроителите и металоработниците-КТ Подкрепа и Българската браншова камараМашиностроене.
Секторът е един от най-засегнатите от прехода и кризата от 2008 г., когато са
съкратени над

8000 души. Броят на предприятията в бранша е 3701 (2310 –

микропредприятия, 962 – малки предприятия, 317 средни и 71 големи предприятия), а
заетите към април 2019 г. са 128 280 души с известно намаление на годишна база.
Секторът се развива динамично, особено в автомобилостроенето. Най-бързо през
последните години се развива производството на части за автомобили, където вече има
130 компании, които произвеждат компоненти за индустрията и повечето от тях планират
да разширят дейността си. Редица европейски и световни поддоставчици за автомобили
разкриха „на зелено“ производства в страната – „СЕ Борднетце“, „Язаки“, „Линамар“,
„ВИТТЕ Аутомотив“ (има организация на Метал-Електро), „Ханон системс България“ и
редица други. Очевидно е, че има поле за синдикализация в автомобилостроенето.
В ББК-Машиностроене членуват 300 фирми, основни производители от всички
сектори на машиностроенето, обхващащи 75% от производството. Има работодателски
функции и участва в социалния диалог и колективното договаряне, ясно декларирани в
Устава на организацията: ББК-Машиностроене „представлява и защитава интересите на
работодателите - свои членове и участва като страна работодател в регулирането на индустриалните
отношения за фирмите от икономическите дейности на машиностроенето на национално ниво, в т.ч.
при колективното трудово договаряне, при решаване на колективни трудови спорове, квалификация на
персонала и др.“.
Металоиндустрията е добър пример за преодоляване на фрагментацията и
консолидиране на работодателския интерес. В началния период в договарянето на
браншови КТД работодателската страна е представена от 5 браншови работодателски
организации и КТД се подписват и от Министерството на промишлеността (в условията
на пълна държавна собственост). На по-късен етап 4-те браншовите организации се
разформироват

и

делегират

правото

на

ББК-Машиностроене

да

представлява

работодателите в сектора.
Двете синдикални федерации имат синдикална плътност 11,6% в предприятията
членове на ББКМ. НСФ Метал-Електро – КНСБ си остава най-голямата организация на
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КНСБ в индустрията със стабилно синдикално членство. Ниската синдикална плътност се
свързва до известна степен с преобладаващия брой микро и малки предприятия в сектора.
Намалението на броя на синдикалните членове в периода 2016-2020 г.е сред най-ниските в
сравнение с другите индустриални федерации на КНСБ . Федерацията има членове в 31
организации, главно в големи и някои средни предприятия, преобладаващо частни, има и
членове в МНК и някои предприятия в автомобилостроенето.
Трябва да се има предвид, че в този сектор съществува и известна фрагментация и
плурализъм при синдикатите, тъй като съществуват и други синдикални федерации към
КНСБ16 (Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и
информатиката – СФОЕМИ, Федерация на синдикатите от военнопромишления
комплекс) и към КТ Подкрепа (Федерация Техническа индустрия, наука, информатика),
които се отнасят към икономическите дейности, включени в него (КИД 2008).
Химическа промишленост
В химическата промишленост са заети 53 864 работници и служители в 2393
предприятия. Преобладават микропредприятията - 70% и средните – 20%.
Социалните партньори в химическата промишленост, които участват в социалния
диалог, са Българска камара на химическата промишленост и от страна на синдикатите –
Национална федерация на труда „Химия и индустрия“ – КНСБ и Федерация „Химия“ –
КТ Подкрепа. Диалогът, в частност секторното колективно договаряне, от години са в
криза.
Характерно за индустриалните отношения в химическия сектор е наличието на голям брой
представителни организации на работодателите, като някои от тях дублират членството на отделни
браншове и икономически дейности в различни национално представителни организации. Сред тях са:
Българската камара на химическата промишленост (БКХП) - член на БСК е създадена
на 15 юли 1994 година от 40 български химически фирми, предимно от икономическата
дейност производство на химически продукти. Членува в Европейската браншова
организация CEFIC и Европейската работодателска организация в химическата
промишленост ECEG. Участва в тристранния и двустранния социален диалог.
Колективното договаряне на секторно ниво среща определена съпротива от членовете на
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БКХП, а няма и подходящата подкрепа за съвместни действия и от другите
работодателски организации от сектора.
Българска

национална

асоциация

по

етерични

масла,

парфюмерия

и

козметика

(БНАЕМПК)–АИКБ. Членува и в БСК и БТППП. Асоциацията не участва в тристранния
и двустранния социален диалог и социалното сътрудничество в химическия сектор, но
участва в настоящия проект с анализ, което я прави възможен партньор в бъдеще. В
етерично-масления и парфюмерийно-козметичен отрасъл работят 165 фирми, от които
98,6 % са МСП17. Асоциацията има 129 члена, от които само в едно предприятие има
синдикална организация, без КТД (по данни на НФТ Химия и индустрия). Според
БНАЕМК, социалният диалог се осъществява между браншовата структура на
работодателите и работниците и служителите, т.е. без синдикати.
Българска генерична фармацевтична асоциация БГФармА – КРИБ – членове са 13
търговски дружества. Член на браншовата европейска генерична асоциация "Лекарства за
Европа". Не участва в тристранния и двустранния социален диалог в химическия сектор.
Браншова асоциация "Полимери" – КРИБ – в нея членуват 27 предприятия, главно
МСП, не участва в тристранния и двустранния социален диалог.
Българска асоциация каучукова промишленост – БСК членове са 23 производители и 13
търговци, също не участва в тристранния и двустранния социален диалог.
Българска петролна и газова асоциация - БСК - обединява 16 компании в областта на
производството и търговия на горива със 100% частна собственост. Не участва в
тристранния и двустранния социален диалог.
Броят на синдикалните организации и синдикалните членове на НФТ Химия и
индустрия – КНСБ намалява значително в сравнение с 2016 г. През 2020 г. федерацията
има 31 СО, главно в малки и средни предприятия, но има организации и в 10 големи
предприятия, вкл. и МНК. Има 606 члена в предприятия от газовата промишленост,
членовете на КТ Подкрепа там са 360, което създава потенциал за браншово договаряне в
сектор газ (общо наети 1880 души)18. НФТ „Химия и индустрия“ има и една голяма
организация в целулозно-хартиената промишленост (в която страна по БКТД е

По данни на председателя на НФТ Химия и индустрия тук има само едно синдикална организация, но без
КТД.
18 Според изследване на Европейската фондация за представителността на социалните партньори в сектор
газ, в Булгаргазтранс има КТД 2019-20, страна по което са организациите на КНСБ и КТ Подкрепа
17

34

ФНСОГДП) – 119 души в Свилоцел, Свищов. Там има и организация на СФ „Химия“ –
КТ Подкрепа. В Лукойл е създаден самостоятелен синдикат Нефтохимик.
Дървообработваща и мебелна промишленост
Социалните партньори включват от страна на синдикатите Федерация на
синдикалните

организации

от

горското

стопанство

и

дървопреработващата

промишленост - КНСБ (ФНСОГДП) и Федерация Земеделие и горско стопанство - КТ
Подкрепа.

Работодателската

страна

е

представена

от

седем

работодателски

формирования, от които 2 легитимни към БСК. Всички те нямат браншова
работодателска структура. При тях вече няма и синдикално присъствие. Добрият браншов
диалог

с Браншова камара дървообработване и мебелна промишленост към БСК и

БТТП е прекъснат - последният БКТД е за 2014-2016 г. и всички опити след това са
неуспешни.
Производство на целулоза и хартия
Наетите в производството на целулоза и хартия са 9534 в 487 компании.
Социални партньори в целулозно-хартиената промишленост са Федерация на
синдикалните

организации

от

горското

стопанство

и

дървопреработващата

промишленост ФНСОГДП – КНСБ и Федерация Лека промишленост – КТ Подкрепа и
Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост БКЦХП. Добро и устойчиво
партньорство и диалог и регулярно подписване на БКТД, с разпрострян БКТД през 2012
г. Последният БКТД е подписан през 2020 г.
Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост (БКЦХП) към БСК
има 24 члена. Покрива 95% от наетите в КИД 17.1 Производство на изделия от хартия и
картон и 10,6% от наетите в КИД 17.2 Производство на хартия и картон.
ФНСОГДП

има 610 члена в КИД 17 (7.5% в целулозно-хартиената), главно в

големи и средни предприятия -„Велде България Троян, „Кастамону България” Г. Сахране,
„Монди Стамболийски” гр. Стамболийски, „Средна гора” Ст. Загора, „Велпа 91” –
Стражица.
В целулозно-хартиената промишленост има и 1 голяма организация със 119
синдикални членове в „Свилоцел” ЕАД –Свищов, която членува в НФТ Химия и
индустрия. Там има и организация на Федерация Химия - КТ Подкрепа. Политиките и
поведението на някои компании от сектора затрудняват диалога, не признават БКТД и
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дори не допускат синдикална дейност, особено в компаниите, които не са членове на
браншовата камара в КИД 17.2 (7,5% синдикална плътност). Синдикализацията е поголяма в компаниите, които членуват в браншовата камара , главно в КИД 17.1 (10.6%) .

Лека промишленост
В обхвата на леката промишленост влизат следните дейности: шивашка
промишленост; битово машиностроене; стъкларска, керамична; порцеланово-фаянсова
промишленост; електротехника и електроника; спортни стоки и екипировка. Във всички
дейности се наблюдава намаление на наетите лица, като най-рязък спад на заетостта имат
браншове текстил и облекло, следвани от битово машиностроене, стъкло, керамика,
фаянс, порцелан и с най-незначителни изменения при спортните стоки и екипировка. За
2019 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в производство на
текстил и облекло; обработка на кожи; производство на обувки, представен в анализа, е
намалял до 96 200, като спадът спрямо 2016 г. е 16 % и това до известна степен вероятно е
едно от обясненията за резкия спад на броя на синдикалните членове в леката
промишленост. В сектор ТОК има около 5000 компании, включително МСП.
В леката промишленост съществуват структурни проблеми при работодателите.
Липсват браншови работодателски структури при производството на стъкло, керамика,
порцелан и фаянс, както и в кожарската, кожено-галантерийната и обувна промишленост.
В сектор Текстил и облекло съществуват няколко браншови организации, но липсва
единно представителство.
- Социалните партньори в текстил и облекло, включени в анализа, са Федерация на
независимите синдикални организации от леката промишленост-КНСБ (ФНСОЛП) и
Федерация Лека промишленост-КТ Подкрепа и работодателските организации БАПИОТКРИБ и ТОК–БАТОК-АИКБ. Според БАПИОТ, съществуващите браншови асоциации в
сектор Текстил и Облекло понастоящем трудно си взаимодействат поради причини от различен
характер - големите разлики в размера и икономическия обхват на компаниите, които членуват в
браншови организации, в предмета им на дейност, както и в географската им концентрация.
Синдикалната страна също не е много единна в своите позиции и това пречи на
ефективността на диалога.
Българската асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
БАПИОТ-КРИБ има 90 члена. Българската асоциация за текстил, облекло и кожи ТОК36

БАТОК-АИКБ е създадена наскоро - 2017 г. и има 67 члена в бранш Текстил, облекло и
кожи. И синдикати, и работодатели признават фрагментираността на работодателските
структури и липсата на единно представителство на партньорите, както и липсата на
работодателски организации в някои браншове и необходимостта от консолидиране на
работодателските организации в Текстил, облекло, кожи и обувки; както и необходимостта от
създаване на браншова работодателска структура в браншовете, където такива липсват.
ФНСОЛП има 43 СО, главно в големи и средни предприятия, има и в МНК.
Сравнително висок, но значително намаляващ брой синдикални членове и СО
спрямо 2016 г. ФНСОЛП в тази връзка реализира редица дейности за увеличаване на
синдикалната плътност. Синдикализацията е насочена към привличане на млади хора,
включително Организационен преглед, обхващащ формирането на стратегия по
организационни

действия

за

изграждането на

нови

синдикални

структури

и

увеличаването на синдикалната плътност, както и преглед на дееспособността на
съществуващите синдикални организации.
Хранителна промишленост
Синдикалните партньори са ясно определени – Федерацията на независимите
синдикални организации от хранителната промишленост - КНСБ и Федерация
„Хранителна и питейна промишленост“- Подкрепа. Работодателската страна се
характеризира с най-голяма фрагментация и плурализъм в сравнение с другите сектори на
индустрията.
В хранителната промишленост са наети 88 011 души, в това число: 7445 – в
преработка на зеленчуци; Преработка на месо – 16470; Мляко и млечни продукти – 8273;
Хляб и изделия – 24517; Растителни масла – 2533; Безалкохолни напитки - 4775 души.
Общо в храни и напитки има 6036 фирми, включително малки 1033, средни - 374, големи
40 (0.7%, Микро 4619 (77%). 94% от фирмите са частната собственост.
Федерация

на

независимите

синдикални

организации

промишленост се характеризира със сравнително устойчиво,

от

хранителната

но ниско ниво на

синдикално членство, намалението през 2020 спрямо 2016 г. е пренебрежимо малко.
Федерацията има 20 СО основно в средни предприятия, но има и в малки и големи
предприятия. В захарната промишленост има организации и в МНК. Няма организации в
птицевъдство, преработка на зеленчуци. В хранителната промишленост също има
определена фрагментация на синдикатите – с две ясно диференцирани браншови
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организации – на пивопроиводителите и на тютюнопроизводителите, които участват в
браншово колективно договаряне. Има и някои организации, които членуват в други
основни членове на КНСБ. В производството на безалкохолни напитки само в едно
предприятие Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България АД има организации на КТ
Подкрепа и на КНСБ (80 члена), но последната членува в Независимата синдикална
федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите (НСФТКТУ) – КНСБ.
Синдикалната плътност на двете организации в рамките на групата Кока-Кола ХБК е 15%.
ФНСЗ също има 182 члена в хранителната промишленост. 19
Работодателската страна се характеризира със значителен брой работодателски
организации в съответствие с 12-те бранша, включени в сектор храни и напитки. В
сектора са регистрирани 17 браншови работодателски структури според продуктовата
насоченост - птицевъдна, мелнична, захарна 2 съюза, месопреработвателна, рибна,
млекопреработвателна – 2 асоциации, консервна, растителни масла, фуражна, винарска,
безалкохолни напитки, мелнична, хлебопроизводство. Пивопроизводството е представено
от друга организация на КНСБ.
Федерацията е социален партньор с първите 11 браншови работодателски
организации.20 С последните три браншови организации социални партньори са три
отделни синдикални структури, основни членове на КНСБ – НСФТКТУ, СБХН,
Синдикат на тютюнопроизводителите.
В анализа за хранителната промишленост участват 5 от работодателските
организации.
Съюз на птицевъдите в България, БСК с членове 75 фирми, които обхващат 70 % от
общо работещи по трудово правоотношения. На ниво фирма към настоящия момент няма
подписани Колективни Трудови Договори (КТД) , поради липса на синдикални
организации във фирмите. Обявява се за възстановяване на СО в предприятията, за да се
развива социалния диалог и КТД. Според Съюза е необходима и консолидация на
работодателските структури по браншове, разширяване на членството в съответните
браншови работодателски организации, с цел борба срещу сивия сектор. Участвали са в
БКТД.

Eurofound (2020) Изследване на представителността на социалните партньори в Храни и Напитки
Тук са представени само тези 5 организации, които участват в подготовката на анализа за хранителната
промишленост
19
20
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Съюз на производители на захар и захарни продукти /СПЗЗП/- КРИБ. В Съюза членуват
11 фирми. Наетите в тях са 1388 или 42,6 % от общо заетите в бранша. Ниското
покритие според тях се дължи на нежеланието на МНК и много МСП да се включат, както
и на наличието на друга работодателска организация в сектора. Участвали са в
Отрасловия тристранен съвет, имат подписан БКТД 2013-2015, на ниво предприятие
четири фирми имат подписан КТД.
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) с 30 члена
- над 70% от пазара на безалкохолни и др. В Асоциацията членуват големи, малки и
средни предприятия, вкл. МНК. АПБНБ (посочена от КРИБ) участва в Отрасловия съвет
за тристранно сътрудничество (ОСТС) и Отрасловия съвет по условия на труд (ОСУТ) в
хранително-вкусова промишленост. АПБНБ е член на три секторни европейски
конфедерации на работодатели AIJN, UNESDA, EFBW, а също и на Храни и напитки
България – всички те са членове на FoodDrinkEurope). От предприятията-членове има
синдикално присъствие само в Кока-Кола ХБК.
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци (СППЗ) е член на БСК, БТПП и
БАХПИ.
Предприятията членове представляват 61,5% от заетите и 76,4% от пазарния дял в
национален мащаб. В предприятия, членуващи в СППЗ, няма изградени и действащи
синдикални организации.
Сдружение на производителите на растителни масла - основни членове са най-големите
преработвателни предприятия в страната и представляват над 85% от общия
преработвателен капацитет. Участвали са в подписването на ОКТД за работещите в
Хранителната промишленост

1993 г.

и

БКТД за работещите в Хранителната

промишленост 1994 г.
Има и още една работодателска организация, която не е посочена в анализа Сдружение „Храни и напитки България“

(СХНБ), в която членуват 18 компании и една

асоциация (АПБНБ), представляващи 10% от наетите в хранителната промишленост.
Член е на БСК и КРИБ. Тя е единствената работодателска организация в хранителната
промишленост в България, която членува в европейската работодателска организация
Food Drink Europe.
Производство на бира и малц
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Социалните партньори в бранш производство на бира и малц са ясно
структурирани и с утвърдени традиции в социалния диалог и договарянето на браншово
равнище. Синдикатите са представени от Синдикат на производителите на бира, храни
и напитки СБХН - КНСБ и Федерация Хранителна и питейна промишленост – КТ
Подкрепа. Работодателите са представени от

Съюз на пивопроизводителите в

България (СПБ).
В производството на бира са ангажирани 22 компании, има и 16 микро
пивоварни. Над 90% от компаниите в сектора са частни. В производството и
продажбите са наети 35 000 души, като само в производството са наети 2 100 души.
Предприятията, произвеждащи бира, са известни с редица инициативи, свързани с
корпоративната социална отговорност.
Съюзът на пивопроизводителите в България

(СПБ) има 19 члена, които

представляват 98% от сектора и 90% от заетите в него. Членува в БСК, КРИБ и БТПП.
Броят на членовете на СБХН – КНСБ през последните години намалява, но
заедно с това се създават и нови организации. СБХН – КНСБ има 30 организации в
частни предприятия и някои МНК. Синдикалната плътност в предприятията от бранш
производство на бира и малц варира от 15% в Загорка през 30% в Болярка ВТ - В.
Търново,

60 % в Каменица – Хасково, 90% в Малтери Суфле, до 100% в

Пивоварница Каменица в гр. Пловдив. СБХН има членове и в др. браншове на
хранителната промишленост – месопроизводство, производство на вино и др.

Селско и горско стопанство
Броят на заетите лица в сектор селско, горско стопанство и риболов намалява с
6,2%, до 207,4 хиляди за 2018. През 2019 г. наетите по трудови и служебни
правоотношения в селското стопанство са 69 246 души.
Синдикалната страна на диалога в селското стопанство е представена от Федерация на
независимите синдикати (ФНСЗ) – КНСБ и Федерация Земеделие и горско стопанство КТ Подкрепа. ФНСЗ има значителна и сравнително устойчива членска маса в над 110
синдикални организации, изключително в държавни агенции и институти в селското
стопанство, които не са предмет на този анализ. Работодателската страна е силно
фрагментирана. Има множество браншови организации, но липсват ясно структурирани
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работодателски организации, както и синдикални организации и колективно договаряне
поради специфичния характер на труда. Единствено в голяма част от земеделските
кооперации има колективни трудови договори и структурирани синдикални организации.
Подобна е ситуацията в горското стопанство, където синдикалната страна е
представена от Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и
дървопреработващата промишленост - КНСБ (ФНСОГДП) и Федерация Земеделие и
горско стопанство - КТ Подкрепа. В бранш Горско стопанство работодатели са държавни
предприятия (75 % от горите са държавна собственост). Двата БКТД в горското
стопанство се подписват от Агенция по горите. ФНСОГДП има сравнително висок и
устойчив членски състав в 128 СО, главно в държавни горски стопанства и други
държавни структури. Синдикалната плътност в горското стопанство е 60%. Но това не е
предмет на този анализ.
В обобщение, очертаните профили на социалните партньори в отделните
сектори и браншове на индустрията дават възможност да се идентифицират
предизвикателствата пред секторния/ браншовия

диалог, свързани с ниската

синдикална плътност (и наличие на цели браншове без синдикална организация),
както и липсата на организации или фрагментираността на съществуващите
работодателски организации, липсата на потенциал, мандат и мотивация за участие
в социален диалог, в частност в секторно и браншово договаряне. Както се вижда
от анализите, част от работодателските организации не се осъзнават като такива с
функции на диалог и представителство на интереси в индустриалните отношения,
но членуват в национални работодателски организации и използват тяхната
представителност. Някои от тях под социален диалог разбират директното
взаимодействие с работниците без участието на синдикатите като изразител на
колективните им интереси.
Насоките за бъдещи действия трябва да включват приоритизиране на
синдикализацията (но и повишаване на числения състав на работодателските
организации) и действия насочени към структуриране и консолидация на
секторните организации и на работодателите, и на синдикатите. Както и
законодателно уреждане на редица въпроси, свързани с определянето на бранш,
представителността на браншовите организации, разпростирането на О/БКТД и
т.н., въпроси, които КНСБ поставя и се опитва да решава от години.
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Две насоки на бъдещ анализ и

действие, произтичащи от профила на

социалните партньори в секторите на индустрията, са от интерес – първо, за
нагласите и готовността за сътрудничество на участващите в секторните анализи
работодателски организации в отраслите, в които няма секторен/браншов диалог, за
възможните бъдещи действия, включително и по отношение на колективно договаряне
или рамкови споразумения и др. (т.е. за ефекта от този проект) и второ, за някои въпроси,
свързани с членството -

доколко членовете на синдикатите и работодателските

организации съвпадат (т.е. доколко в предприятията членове на работодателската
организация има синдикална организация на съответните браншови синдикални
организации) и ако не, могат ли да се използват добрите отношения и готовността за
диалог, създадени в рамките на този проект за създаване на синдикални организации във
фирмите на работодателската организация (да не пречат, ако федерацията насърчи
създаване на СО) и/ или стимулиране на членство в работодателската организация на
работодателите във фирми със синдикално присъствие, без да се подценява
доброволността на избор и на членство. Може първо да се започне с тези, които участват
в този проект и очевидно някои вече имат предишен опит със синдикати и колективно
договаряне и изразяват нагласи да го продължат, например работодателите в
хранителната промишленост (Съюзът на птицевъдите препоръчва възстановяване на
браншовото договаряне и като условие: Необходими са съвместни действия за възстановяване на
синдикалните структури в предприятията от птицевъдния бранш). В анализите не се съдържа
информация по тези въпроси, но при желание организациите на социалните партньори
в отделните сектори биха могли да предприемат общи действия по целесъобразност.
Опитът на металургията в това отношение е показателен. Според социалните партньори,
в металургията съществува почти пълно покритие на фирмите, които са членове на
работодателската организация и едновременно с това в тези предприятия има изградени
синдикални структури, които също членуват в националните браншови синдикати. Това в
голяма степен подпомага социалното партньорство както на ниво предприятие, така и на
браншово ниво и е фактор за устойчивото подписване на БКТД от 1993 г до сега без
прекъсване.

4. Връзки и взаимодействия между партньорите
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Когато говорим за индустриални отношения, социален диалог и колективно
договаряне винаги имаме предвид взаимоотношения между социалните партньори,
включващи и процесите, и резултатите. В почти всички случаи, когато действат като
социални партньори или изразители на интересите на своите членове, организациите на
работниците и на работодателите трябва да действат в условията на двустранно,
тристранно или дори многостранно взаимодействие. По презумпция това трябва да бъде
сътрудничество, но може да се окаже и конфронтация. За да се избегне последното, се
изисква компетентност и специализирана подготовка и експертиза, мотивация за
сътрудничество и готовност за компромис, основаван на доверие, взаимно уважение и
ангажираност, които формират културата на диалога и определят ефективността както на
процесите, така и на резултатите.
Внимателният прочит на представените секторни анализи очертава следната
картина.
Днес, 30 години след започването на изграждането на новата система на
индустриални отношения, взаимоотношенията на социалните партньори в индустрията се
различават много от времето, когато работодателите и организациите на работниците и
служителите е трябвало да осъзнаят новите си роли на социални партньори, да изградят
култура на сътрудничество и автономен диалог фактически от нулата и да осъзнаят, че са
две страни, отстояващи различни позиции в защита на интересите на своите членове, а не
„врагове.” Всички секторни организации на КНСБ имат богат 30-годишен опит в това
отношение.
Еволюцията на взаимоотношенията между работодателските организации удачно е
показана с примера на металоиндустрията. Според ББКМ, взаимоотношенията между
партньорите в металоиндустрията са се характеризирали с първоначалното взаимно

противопоставяне, което претърпява много промени паралелно с промяната на общите
икономически условия в България и в международен план, за да се достигне, според синдикатите до
разбирането, че синдикатите не са враг, а необходим партньор при изграждането на новите трудови
взаимоотношения. Нестабилната икономическа международна среда, нелоялната конкуренция, сивата
икономика, свиването на външните и вътрешните пазари, ограничените инвестиции, произтичащата
безработица и в същото време фалити на фирми, изправиха социалните партньори пред
предизвикателството да си поставят общи цели и да постигнат баланс в интересите си, като по този
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начин да изградят взаимноприемливи правила на работа, основани на взаимна отговорност и зачитане
на правата на отсрещната страна.
Взаимодействието на социалните партньори е структурирано в установени
дългосрочни

взаимоотношения,

които

допринасят

позитивно

за

потенциалната

ефективност на техния диалог. В повечето сектори и браншове между социалните партньори
е изградено доверие и устойчивост на отношенията. В двустранния диалог съществува ясно
изразен и задълбочаван през годините стремеж на социалните партньори да поддържат
регулярни и добронамерени контакти с цел бързо преодоляване на евентуални
разногласия и постигане на оптимални за двете страни договорености.
Отраслите и браншовете, в които социалните партньори са ясно определени полесно изграждат доверие и се ангажират с разрешаване на проблемите в бранша, както и
регулярно подписват отраслови/ браншови колективни договори и считат, че
подписаният КТД и неговото качество са резултат и оценка на добрите взаимоотношения
и ефективния социален диалог. Според работодателската организация в металургията,
Сътрудничеството със синдикалните браншови организации, основано на равноправен диалог и
финализирано с подписване на споразумения и колективни трудови договори, може да бъде ефективно и
широко приложимо при реални ползи за двете страни.
Както показва практиката, в секторите където има плуралистични и фрагментирани
или не добре структурирани работодателски организации взаимоотношенията на
социалните партньори се изграждат по-трудно или не се оценяват толкова благоприятно и
в тях няма подписани ОКТД или БКТД (химия, лека промишленост, хранителна
промишленост). В тези случаи не просто трябва да се съгласуват позициите и интересите
на двете страни, но и да се съгласуват позиции и интереси във всяка от отделните страни.
Пример за това е липсата на консенсус между двете синдикални федерации в леката
промишленост и между работодателските организации в текстил облекло и кожи.
Възможността за двойно и тройно членство в националните работодателски
организации също създава потенциал за конфликт и понякога нарушава автономното
решение на дадената организация – анализите показват примери, когато браншови
работодателски организации в своите позиции се различават от позициите на
националните работодателски организации – по отношение на минималните заплати, на
МОД,

допълнителното

трудово

възнаграждение

за

придобит

трудов

стаж

и
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професионален опит (добивна, метал-електро) или разпростирането на секторните и
браншовите КТД (хранителна).
Хранителната промишленост е ясен пример как в условията на фрагментирана и
плуралистична

работодателска

среда

(17

работодателски

организации)

взаимоотношенията с отделните работодателски организации са различни и с някои дори
проблематични, поради нежелание за диалог, с други се ограничават само до подписване
на МОД, докато с пет организации през по-голяма част от времето са имали много добър
двустранен социален диалог и браншово колективно договаряне. Подобни ситуации на недостатъчно
ефективни взаимоотношения има и в дърводобива, където след 2016 г. вече не се подписва
БКТД, както и в химията.
В химическата промишленост отношенията между социалните партньори са найконфликтни. Работодателите твърдо не желаят да преговарят по приемането на тарифни
клаузи, касаещи заплащане на труда, отпуски, условия на труд, синдикална дейност и
социално сътрудничество. След провалените преговори за сключване на отраслов
колективен трудов договор двустранното сътрудничество с Българска камара на
химическата промишленост е прекъснато за близо 2 години и възстановено по линията на
съвместен проект с швейцарски партньори с подписването на Пакт за социално
сътрудничество през 2007 г. Поради липсата на конкретно ангажиране от страна на
работодателите по Пакта, двустранният диалог е прекъснат отново и вече 20 години няма
приет ОКТД, въпреки съвместните опити да се рестартират диалогът и договарянето,
поради съпротивата на множеството работодателски организации.
В повечето сектори социалните партньори са обединени от общи приоритети във
връзка с решаване на проблеми на сектора и са наясно с необходимостта от непрекъснато
развитие на отношенията между тях както на национално, така и на европейско равнище.
Така, според социалните партньори в строителството, Взаимодействието на социалните
партньори е структурирано в установени дългосрочни взаимоотношения, които допринасят позитивно за
потенциалната ефективност на техния диалог. Ситуацията в строителния бранш в България е
такава, че само със съвместни усилия биха могли да се преодолеят предизвикателствата, пред които са
изправени социалните партньори. Полагат се усилия и от двете страни за подобряване на диалога им,
като се преследва общата цел за подобряване на социалната и икономическата ситуация в
строителната индустрия.
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В допълнение към институционализирания тристранен социален диалог под
формата на консултации и секторното договаряне, социалните партньори си сътрудничат
по определени въпроси на двустранна основа, свързани с развитието на сектора, здравето
и

безопасността,

преструктурирането,

уменията

и

др.

Традиционно

за

взаимоотношенията в металоиндустрията е координирането на мнения и позиции, касаещи
развитието на отрасъла, тъй като сме движени от разбирането за градивност на партньорството,
независимо, че представляваме двете привидно опозиционни страни в управлението на трудовите
взаимоотношения. В леката промишленост взаимодействието е постоянно и се организират
различни

съвместните

дейности

с

браншовите

работодателски

организации

и

работодателите на предприятия през последните три години, в търсене на консенсус по
проблемни въпроси, усъвършенстване на законодателната уредба, разрешаване на проблеми и конфликти:
организиране на форуми по проблемите на сивата икономика, безопасните и здравословни условия на
труд, заплащането на труда, браншовото представителство, както и провеждане на неформални и
официални срещи на предприятия по места по упоменатите въпроси, обучения, информиране и
консултации, и всички възможни формати за провеждане и утвърждаване на социалния диалог и
сътрудничество.
Отношенията на сътрудничество, на взаимно

доверие и ангажираност на

социалните партньори се демонстрират и от факта, че в редица браншове
социалните партньори заедно искат разпростиране на валидността на подписания
колективен договор в противовес на позицията на националните работодателски
организации (металоиндустрия, пивопроизводство). В производството на бира и малц
традиционният за страните стил на взаимоотношение – диалог и баланс на
интересите по повод обсъждане на стратегически за бранша въпроси и решаване на
конкретни

проблеми

по

иновативен

начин

е

в

основата

на

успешното

сътрудничество, намиращо най-ясен израз в договаряне и разпростирането за шести
път на БКТД. Там отношенията на социалните партньори се развиват в рамките на
редица браншови документи, които формират платформата за развитие и
задълбочаване на социалния диалог.
Имайки предвид различните интереси, които интегрират работодателите и
синдикатите естествено е да възникват определени проблеми или напрежение във
взаимоотношенията между страните. Синдикатите на браншово ниво и по предприятия имат
добри позиции в отношенията с работодателите и в провежданите разговори, съществува доверие и
зачитане на интересите на страните. Това не води до формален диалог или до безпроблемни и
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безконфликтни контакти. Не са изключение случаите на противоречия и ескалация до ниво на
социални протести. Но водещото в отношенията е намирането на решение, дори с

цената на допустим компромис от двете страни (металургия).
Основна конфликтна тема във взаимоотношенията на социалните партньори в
секторите и браншовете, където има колективно договаряне е договарянето на работната
заплата и някои други монетарни договорености. МОД са предмет на конфликт от
няколко години, тъй като секторните социални партньори отказват под влияние на
националните работодателски организации да ги договарят, дори има случаи, при които те
се оттеглят от постигнати договорености. Отрасловите /браншовите партньори
категорично отказват да договарят и препоръчителен индекс за увеличение на работните
заплати в съответните сектори и икономически дейности. Според синдикатите в
строителството, продължава бойкотът на работодателските отраслови/ браншови структури чрез
категоричен отказ да се договаря препоръчителен индекс за увеличение на работните заплати. Очевидно
е, че целият процес на автономно договаряне на заплатите умишлено е стопиран от страна на РО и
изтласкван към периферията и по-ниските нива, към фирмите и предприятията в сектор
строителство.
В леката промишленост проблем възниква по повод на кампанията на синдикатите
относно сумираното работно време. Браншовата работодателска организация не е
съгласна с предложенията на синдикатите, свързани с необлагаемия минимум на доходите
и ограничаване на сумираното отчитане на работно време. В металургията такива примери
има при определяне на модела за заплащането на труда в дадено предприятие, с който се
приема дела на основната заплата и доплащанията към нея в крайната сума на месечното
възнаграждение. Не винаги има съгласие, както по процента на разпределение на тези два
компонента, така и по избраните критерии и схемата за оценяване на доплащанията. Има практики,
при които синдикатите приемат тези правила за несправедливи и субективни. По тези въпроси се водят
разговори, съвместно се проучва опита в други предприятия и се търсят по-добри и възможни решения.
В обобщение, в повечето сектори взаимоотношенията между социалните
партньори се оценяват като добри, основани на уважение и доверие, изграждани в
процеса на устойчив и продуктивен социален диалог в течение на години. В
секторите, в които има плуралистични и фрагментирани социални партньори
взаимоотношенията се изграждат по-трудно или не се оценяват толкова
благоприятно. Възникващите противоречия се решават чрез диалог, изясняване на
проблемите и отчитане на интересите на двете страни. Има всички основания да се
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счита, че е формирана култура на диалога, която определя ефективността както на
процесите, така и на резултатите от диалога на социалните партньори в
индустрията.

5. Съдържание и механизми на социалното партньорство
1.4.1. Тристранно партньорство (състояние на секторния тристранен диалог)
В рамките на развитие на новата система на индустриални отношения в страната и
в съответствие с институционализирането й след 2001 г. бяха изградени Отраслови съвети
за тристранно сътрудничество, а в някои отрасли и Отраслови съвети по условия на труд
(металургия, лека промишленост). Преобладаващата част от отрасловите съвети в индустрията
са изградени към Министерство на икономика, с изключение на строителството – към
Министерството на благоустройството, добивната промишленост – към Министерство на
енергетиката, както и на селското стопанство, горите и

част от браншовете на

хранително-вкусовата промишленост, които са в отрасловия съвет към МЗХГ. В рамките на
тези структури се поставят важните и специфични за отрасъла/ бранша въпроси, по които често
между социалните партньори има консенсус. Целта е да бъде ангажирана държавата в тяхното
решаване, като стане координатор и вносител на по-високо ниво (металургия).
Част от представените анализи не съдържат или съдържат много обща и лаконична
информация за развитието на тристранното сътрудничество в отделните сектори. Липсата
на информация относно съдържанието на приоритетните въпроси на консултациите в
ОСТС и ясно изразени оценки за работата им показва, че очевидно има проблеми както с
ефективността и институционализацията на отрасловите съвети за тристранно
сътрудничество, така и по отношение на съдържанието и резултатите от отрасловия
тристранен диалог.
Съдържащите се в анализите оценки дават основание да се говори за криза
в тристранния отраслов диалог в индустрията. Синдикатите в леката промишленост
посочват, че ОСТС в Министерство на икономиката не функционира през последните 3-4 години
и не се свикват заседания, въпреки настоятелността и активността на синдикатите и изпратените от
социалните партньори покани с предложения за дневен ред и план за заседания през годината,
включително и през 2020. Подобна е ситуацията и в строителството - Въпреки опитите на
синдикатите за спешно свикване на ОСТС към МРРБ и към момента отговори на писмата липсват.
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Съветът не функционира от няколко години, министерството е абдикирало и опитите за общи
контакти и обсъждане на проблеми в сектора са без резултат.
Практиката

показва,

че

отрасловото

тристранно

партньорство

често

придобива формален характер и не оправдава очакванията на партньорите.
Поставените въпроси обикновено се прехвърлят за съгласуване с други браншови структури и ведомства и
остават без развитие. При съществуващата практика и нормативна уредба за приемане на промени в
законодателството и в подзаконовите актове няма възможност на браншово равнище да се правят
предложения. Тези въпроси се решават на национално ниво след обсъждане в НСТС, а там може да има
противоречиви интереси и постигането на консенсус е трудно (металоиндусттрията). Подобно е и
мнението на социалните партньори от металургията, които посочват, че са ограничени от
действащото законодателство... В тази ситуация браншовите организации не използват в достатъчна
степен своя потенциал за предлагане и обосноваване на промени, не винаги намират подкрепа и не могат
на национално ниво да поставят и

решават проблемите на сектора. Като формална и

неефективна се оценява и работата на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в
химическата промишленост.
Според партньорите в металоиндустрията могат да се разграничат два етапа на
развитие на отрасловото тристранно сътрудничество в МИ и на отношението на
държавата към него с разграничителна линия условното приключване на приватизацията
(около 2000 година). Докато предприятията бяха държавни министерството проявяваше някаква
активност и на тристранно ниво се обсъждаха и се търсеха решение на социално-икономическите
проблеми в предприятията, както и на проблемите по БЗУТ в предприятията. В условния втори етап
представителите на държавата (Министерството) рязко формализираха своята дейност в
тристранните съвети. Формалното оправдание беше, че предприятията вече са частни и
министерството няма възможност (и по-скоро не желае) да обсъжда и взима решение по поставените
проблеми. Това доведе до намаляване на ефективността на тези органи, постепенно силно формализира
тяхната дейност и рязко намали желанието на страните за активно участие в тях. Показателно за
бъдещето на отрасловите съвети е и нежеланието на представителите на Министерството
на икономиката да участват в обсъждането на повдигнати от социалните партньори в
металоиндустрията въпроси, свързани с COVID 19, Зелената сделка и Индустрия 4.0.
Социалните партньори в хранителната промишленост оценяват, че ОСТС към
съответните министерства не работят редовно и ефективно, тристранното
сътрудничество на равнище отрасъл, вместо да приеме добрите европейски практики,
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избледнява все повече и повече. През последните години са проведени няколко заседания на
ОСТС в хранителната промишленост в МИ, три от които по искане на синдикатите,
свързани с нормативни промени, предлагани от МЗХГ. Оценката е, че тристранният диалог
в МИ е добър, но твърде ограничен, поради редица обстоятелства, които правят диалога в
хранително-вкусовата промишленост като цяло недостатъчно ефективен. Основната
причина за кризата на диалога в хранителната промишленост е, че съществуващите
отраслови структури за диалог не са адекватни на потребностите и проблемите в сектора.
Проблемите са свързани с процесите на преструктуриране на ХВП и
прехвърлянето на ХВП, като цяло, или отделни браншове на подчинение, ту към едно или
друго министерство. Понастоящем три от браншовете – мелнична, птицевъдна и фуражна
промишлености са към МЗХГ, останалите браншове са към Министерство на
икономиката. Това е свързано с факта, че почти всички средства за ХВП от различни
фондове и мерки, идващи от Европейската комисия, се управляват и контролират от
МЗХГ. МЗХГ разработва и внася законови промени за ХВП като цяло, или отделни нейни
браншове, в редица случаи свързани с трудовите и осигурителните отношения. Поради
това, че МЗХГ не е възстановила съществуващия Отраслов съвет за тристранно
сътрудничество по хранителна промишленост, тези промени се обсъждат в т.н.
„Консултативни съвети“ (които заменят законово институционализираните ОСТС), а
някои се обсъждат в ОСТС в МИ. Изходът от тази ситуация, според секторните социални
партньори е ”събирането на всички браншове от ХВП и създаването на общ Отраслов съвет за
тристранно сътрудничество по хранителна промишленост в МЗХГ, което ще е от полза и за бизнеса, и
за синдикатите”.
Подобен проблем е посочен и в Селското стопанство,

където поради многото

браншови организации и техния неясен статут МЗХГ създава различни тематични съвети,
чийто състав се определя със заповед на министъра, а юридически те се обособяват като
Консултативни съвети. Този тип сътрудничество обаче също не може да се определи като
достатъчно представително, поради факта, че съставът на тези съвети се определя
еднолично от страна на съответния министър. За съжаление практиката до момента
показва, че МЗХГ предпочита диалога с браншовите организации да продължи да не бъде
структуриран, като министерството да може да избира и инициира кои политики да
консултира, без значение представителността.

50

Като цяло се регистрира незаинтересовано отношение на държавата в лицето
на нейните министерства, в частност на МИ, към което са изградени повечето отраслови
съвети за социално сътрудничество. Причините са липса на ангажираност, липса на желание за
тристранно сътрудничество и неглижиране от страна на държавните институции (Министерство на
икономиката), които не виждат своите приоритети в отрасъла (лека промишленост ).
Както показва практиката, държавата често е по-склонна да използва тристранното
сътрудничество както на национално, така и на секторно ниво за легитимация на
приемането на непопулярни мерки или законодателство. Така например, антикризисни
мерки за минната индустрия са обсъдени през 2009 г. на разширено заседание на
Браншовите съвети за тристранно сътрудничество "Добив и преработка на минерални
суровини" и "Въгледобив, енергоресурси и минно строителство". Данните от
изследването на КНСБ за развитието на секторния диалог от 2010 г. също показват, че поголяма активност на някои ОСТС е регистрирана по време на кризата и някои от
отрасловите съвети са приели антикризисни мерки. 21
Като малко по-активна се оценява дейността на ОСУТ в леката промишленост,
където по инициатива на ФНСОЛП, съгласувано с БАПИОТ, през 2019 г. са проведени
две работни срещи и заседание на съвета, както и в металоиндустрията, където социалните
партньори оценяват, че относително по-смислена дейност се осъществява по отношение на обсъждане
на проблемите по БЗУТ, възлагане на разработването на наредби по условията на труд и тяхното
одобряване. Периодично се провеждат и заседания на съвета за тристранно сътрудничество в
хранителната промишленост в МИ по проблеми, свързани с безопасните и здравословни
условия на труд в сектора.

На специално заседанието по предложение и искане на

синдикатите е разгледан внесения от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“
Годишен доклад за състоянието на безопасността

в предприятията на хранително-вкусовата

промишленост 2019 г. Отрасловият съвет по условия на труд към МИ в металургията също
работи по-активно – разгледано е съвместно предложение на социалните партньори по
Закона за хората с увреждания (ЗХУ), в резултат на което са премахнати клаузи,
неизпълними в металургичните производства. В рамките на ОСУТ са разгледани важните
за бранша годишни доклади от извършените проверки от ИА „ГИТ” на металургични
предприятия.

21

КНСБ (2010) Развитие на секторния диалог .....
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В обобщение, тристранният секторен диалог в индустрията е в криза,
въпреки инициативността от страна на социалните партньори, в частност на
синдикатите за неговото активизиране. Преобладава мнението за неефективен и
формален тристранен диалог, който в някои сектори не съществува през
последните години. Налице е ясна тенденция на ограничаване на диалога в
индустрията до бипартитен диалог. Така социалните партньори се лишават от
важен канал за влияние върху развитието на отделните сектори на индустрията,
тъй като държавата не ги консултира по важни икономически и социални въпроси
и предприемани политики от значение за дадения отрасъл или бранш.
Активизирането и изпълването със съдържание на дейността на отрасловите и
браншовите съвети за тристранно сътрудничество са особено важни в контекста
на новите предизвикателствата – Ковид 19, Зелена сделка, Индустрия 4.0, които
несъмнено имат значимо секторно измерение и се нуждаят от договорени решения
и политики.
1.4.2. Двустранно партньорство (извън колективните преговори и договаряне)
Въпреки че преговорите и сключването на колективни трудови договори и
тяхното качество

си остават сърцевина на двустранното социално партньорство, все

повече двустранният социален диалог разширява своя периметър и обогатява
инструментариума си, особено в условията на недостатъчно ефективно тристранно
сътрудничество в секторите. В представените анализи са посочени много добри практики
и примери на социален диалог, който далеч надхвърля колективното договаряне.
В повечето от секторите на индустрията ефективността на социалното
партньорство се оценява като висока, тъй като има непрекъснат диалог и сътрудничество
между циклите на колективно договаряне и защото са създадени добри канали за
комуникация между социалните партньори. Процесът на консултации, обмяна на
информация и опит между социалните партньори на двустранно ниво е непрекъснат,
което осигурява ефективност при изпълнение на техните функции. Социалните
партньори в металургията считат, че активният и постоянен диалог между работодатели и
синдикати на всички нива, намиране на консенсусни и в интерес на страните решения по важни за
развитието на индустрията въпроси и тяхното настоятелно поставяне пред Правителството е
ефективен път за постигане на общ просперитет, за устойчиви работни места и по-висок жизнен
стандарт.
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Основното поле на двустранно партньорство е ясно определено в редица
секторни анализи и то до голяма степен зависи от основните проблеми или приоритети
на отделните сектори, част от които бяха очертани в раздел 1.1. В металоиндустрията
социалните

партньори

работят

по редица

инициативи,

свързани с

ограничаване

на

нерегламентираното заплащане, ощетяващо осигурителната система, с квалификацията и
преквалификацията на работната сила във връзка с технологизиране на производствата, стимулиране
на младите хора да започнат и останат на работа в сектора, както и по множество аналитични
дейности, установяващи нуждите на бизнеса и на работната сила. По подобен начин, разбира се
със съответната специфика за отрасъла, се очертава полето на социално партньорство и
социалните партньори в другите сектори на индустрията.
Социалното партньорство намира израз в различни форми, като общи
становища и позиции по законодателство и предприемани политики в отделни сектори,
съвместни кампании, насочени към решаване на важни проблеми или приоритети на
дадения сектор, участие в съвместни проекти на национално и европейско ниво,
споразумения, рамкови споразумения и др. Освен, че решават конкретни проблеми, те са
средство за подобряване на взаимоотношенията, изясняване на позициите и повишаване
ефективността на социалното партньорство. Както посочват синдикатите в строителството:
можем да дадем положителна оценка на дългогодишното социално сътрудничество. Работим заедно и се
борим срещу сивия сектор в съвместни кампании, дискутираме и търсим общи решения по найналежащите към момента проблеми, свързани със строителния сектор, подписваме споразумения с
конкретни мерки, правим промени в закони с общи позиции.
Понякога проблемите се атакуват от много страни и с многообразие от
средства, като например въпроса за сивата икономика и недекларирания труд, който е
общ

за много от секторите, в частност строителство, производство на храни,

металоиндустрия, селско стопанство, лека промишленост .... и той е с еднаква важност,
макар по различни причини, и за работодателите, и за синдикатите.
Социалните партньори използват различни средства за ограничаване на сивата
икономика – например в строителството са направени промени, насочени срещу сивата
икономика в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществените
поръчки (ЗOΠ) след настояване и общо становище от работодатели и синдикати. В
хранителната промишленост работодатели и синдикати имат редица съвместни инициативи и
много общи законодателни предложения по въпроса, включително свързани с ДДС, дъмпинга
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на цените, нелегалния внос и определят като бъдещ общ приоритет на социалното
партньорство в сектора борбата със сивата икономика и корупцията.
В рамките на проекта на КНСБ за сивата икономика е осъществена сериозна
мобилизация на социалните партньори в леката промишленост, като с общите усилия на
синдикати (ФНСОЛП и КНСБ), работодателски организации (КРИБ, АИКБ), ИА „ГИТ“,
държавни институции, браншови организации (БАПИОТ, БОТО) и международни структури в
индустрията в предприемането на мерки и дейности за изсветляване на сектора, подобряване на
социалния диалог и повишаване, дискусии, форуми, обучения, кампании срещу сивия сектор на нивата на
заплащане.

Проведоха се многобройни срещи и недекларираната заетост с браншови социални

партньори, съвместни проверки по сигнали, посещения на фирми във веригите подизпълнители и
доставчици на световните марки за приложение на Глобалните рамкови споразумения в текстил и
облекло, работни срещи и заседание на ОСУТ.”
В селското стопанство синдикатите са активен участник в проект на европейските
социални партньори за сезонната заетост, работниците мигранти и недекларирания труд,
а двата синдиката в строителството в партньорство с Европейската федерация на
работещите в строителството, дърводобива и дървообработването и Европейската
федерация на строителната индустрия участваха в проект „Справяне с недекларирания
труд в строителната индустрия“.
През последните години българските синдикати в индустрията участват и в редица
проекти и кампании на IndustiALL Europe, насочени към укрепване на социалния диалог и
колективното трудово договаряне.
В рамките на два съвместни проекта на националните социалните партньори по
проблемите на активното стареене и солидарността между поколенията организациите на
синдикатите и работодателите в строителството са приели Програма за социално
партньорство и взаимодействие относно активното остаряване и солидарността
между поколенията на работното място, насочена и към решаване на проблема с
недостиг на работна сила и Меморандум за сътрудничество, включващ активни
дейности и мерки, свързани с договаряне на гъвкаво работно време за млади работници
под 18 годишна възраст и за работници над 55 години, разработване и развитие на
профилактични и здравни грижи чрез допълнително здравно и доброволно пенсионно
осигуряване, осигуряване на допълнителни

медицински прегледи на възрастните

работници и др.
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Участието в съвместни проекти на националните и европейските социални
партньори22 е важно не само за укрепване на взаимоотношенията между секторните
партньори на национално и европейско ниво, но и за самото развитие и обогатяване на
националното социалното секторно партньорство, защото обикновено в рамките на
проекта или в резултат от него се разработват програми, меморандуми, провеждат се
обучения и кампании и други, които са от значение за сектора и могат до доведат до
включване на нови договорености в КТД. Така се разширява сферата на социалния
диалог и се обогатяват неговите инструменти. Заедно с това се повишава капацитетът и
знанията на участващите социални партньори и се пренасят добри практики на
национално ниво. Примерите във всички секторни анализи в това отношение са много.
Пример на добра практика на двустранно браншово социално партньорство
е производството на бира и малц, където социалното партньорство се развива устойчиво на
основата на постоянно развиваща се рамка, включваща редица иновативни браншови
инструменти: от 2005 г. се подписват етични кодекси, харти, меморандуми и други
съответствие с конкретната ситуация и приоритетите на партньорите, формиращи
своеобразна браншова платформа за развитие на социалното партньорство. Последният
подписан документ е Стълб на трудовите и социалните права в пивоварния бранш (2019 г.),
насочен към постигане на баланс между икономическа ефективност и социална
справедливост и утвърждаване на универсалното право на свобода на сдружаване.
Според социалните партньори в бранша, добавената стойност на тези документи
може да бъде търсена в осигурените ефективни индустриални отношения и запазване на
социалния мир; в създаването на ясна рамка за ангажираност и недопуска не на
дискриминационни прояви; във все по-отговорното съблюдаване на основните трудови, етични и
морални стандарти; в подобряването на „сферата на труда” и възходяща конвергенция на
заплатите; в споделянето на инициативи и изграждане на организационна култ ура и ценности
на всички нива в предприятията.”
Иновативните

политики,

широкият

инструментариум

и

практики

на

социалните партньори в пивоварния бранш могат да бъдат мултиплицирани и в
други сектори с цел обединяване усилията на работодатели и синдикати за
устойчиво развитие и растеж, грижа към човешкия капитал, достоен труд и
заплащане чрез ефективно социално партньорство.

22

Виж също 1.7 за европейските проекти
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Социалното сътрудничество се разширява и до нови сфери, които имат както
национално, така и европейско и глобално значение. Например, социалните партньори в
строителството са започнали преговори за няколко допълнителни споразумения, свързани
със Зелената сделка, дигитализацията в строителството, както и допълнителни мерки
свързани с пандемията от Covid-19. В металургията също се обмислят споразумения по
новите предизвикателства и други съвместни действия.23 По въпросите на зелената сделка
си сътрудничат и партньорите в миннодобивната промишленост. В условията на новите
предизвикателства се засилва и се очаква да се засилва секторното двустранното
партньорство извън колективните преговори и сключване на споразумения по отделни
направления и/ или включване на някои договорености във връзка с тях в О/БКТД и
КТД в предприятията.
Както показват секторните анализи, в редица от отраслите и браншовете, в
които няма сключени О/БКТД социалното партньорство също е активно и
поддържа

устойчивостта на индустриалните отношения, а това може да улесни и

рестартирането на договарянето (хранителна и лека промишленост, особено в някои
браншове).
Така, ФНСОХП посочва, че използва различни форми на сътрудничество и
координация между социалните партньори в отделните браншове, въпреки липсата на
колективно договаряне, които осигуряват по-голяма синхронизация при постигане на
общи стратегии и цели в отделните браншове. Федерацията придобива опит при решаването на
много производствени секторни проблеми в партньорство с работодателите от съответния браншов
съюз, свързани със съвместни предложения, за промени в нормативните уредби, касаещи отрасъла, като
цяло или отделни браншове; съвместни протестни действия на ниво бранш или предприятие, срещу
провеждани дискриминационни политики от отделни държавни ведомства; обучение по безопасни и
здравословни условия на труд; участие в съвместни международни и национални проекти; съвместни
инициативи в битка срещу сивата икономика в хранително-вкусовата промишленост и дъмпинга на
трудовия пазар; съвместни публични изяви и дискусии, свързани със социалния диалог и колективното
договаряне.
В браншовете текстил и облекло социалното партньорство се развива и
социалните партньори (ФНСОЛП и БАПИОТ) през 2019 г. подписаха Рамково
колективно споразумение, което е плод на интензивен двустранен и тристранен диалог.
23

По-подробно за това в раздел 1.7
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Споразумението използва добрия пример и утвърдената международна практика в сектора
– Глобалните рамкови споразумения за основа на сключеното споразумение, като
инструмент за прилагане на основните трудови права на работещите, установяващ
минималните трудови стандарти на МОТ, подобряване условията на труд и развитие на
индустриалните отношения. Споразумението поставя добра основа за по-нататъшен ползотворен
социален диалог и възобновяване на браншовото колективно трудово договаряне в сектор Лека
промишленост. Споразумението е основополагащо и за водене на преговори и надграждане
на колективни трудови договорености на ниво предприятие. Основните цели на
настоящият етап са насочени към изпълнение на подписаните договорености и поетите
ангажименти от браншовите социални партньори, тяхното разпростиране, както и
усъвършенстване на подписания браншов колективен модел на споразумение до създаване
на БКТД формат.
Съществуват и редица добри практики на социално сътрудничество на
равнище предприятие. Примери в това отношение са социалните планове в
хранителната промишленост . В някои предприятия в хранителната промишленост при
преструктуриране на предприятията и масови съкращения

социалните партньори в

предприятията (главно МНК - Нестле, Данон, Фронери-Варна) се изготвят социални
планове, включващи по-високи обезщетения, квалификация или преквалификация,
предложения за работа в други поделения на компанията.
В металургията социалният диалог се използва за преодоляването на кризи при
масови съкращения -

в условията на финансовата криза

в редица предприятия се

сключват споразумения за допълнителни обезщетения (до 24 БРЗ- Енерсис),
споразумения със защитни мерки, споразумения за временно отказване от социални
придобивки през механизмите за информиране и консултиране, с цел запазване на
работните места и заплащането.
Организацията на КНСБ и ръководството на Захарни заводи – Г. Оряховица са
подписали Етичен кодекс, реализиран в рамките на проект „За по-добри и безопасни
условия на труд”, със заявени в него политики и норми на общуване и поведение. Друг
пример за иновативна добра практика на социално сътрудничество на ниво компания е
подписаната Харта за Корпоративна социална отговорност между синдикалната
организация на КНСБ и работодателя също в „ Захарни заводи“ АД.
Провеждането на социален одит в за спазване правата на работниците в МНК и
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някои български компании в хранителната промишленост - Захарни заводи, Винпром
„Славянци”, „Гуудмилс” София и други,

които са в производствено–търговски

отношения с тях и глобалните търговски вериги (ГТВ) извън страната е фактор за
поддържането на добър социален диалог на ниво предприятие и подобряването му.
Практики, които не са резултат на социално партньорство, но могат да го
подпомогнат
През последните години се активизира практиката по провеждане на анкетни
проучвания за целите на дейността на социалните партньори. Секторните анализи също
съдържат данни от изследвания, представени както от работодателски организации
(БАТОК- лека промишленост) по отношение на новите технологии и за социалния диалог и
УЧР (БНАЕМПК-химическа промишленост) така и от синдикатите (НФТ Химия и
индустрия) – за удовлетвореността от труда и мотивацията за членство, ФНСОЛП в
рамките на Организационния преглед, обхващащ формирането на стратегия по организационни действия за изграждането на нови синдикални структури и преглед на
дееспособността на съществуващите синдикални организации и изследване в рамките на
Браншовия преглед по условия на труд. Иновативна практика на НСФМЕ при разработването на
ОКТД 2020 е провеждането на анкета сред синдикалните членове, в която има раздел за
бъдещите предизвикателства пред КТД. На основа на получените отговори в ОКТД 2020
са включени нови договорености за съвместни действия. Макар че тези изследвания на
пръв поглед да не са свързани пряко със социалното партньорство, всъщност могат да
имат голямо значение за неговото развитие и подобряване. Резултатите от изследванията
дават възможност да се констатират проблемните области във вътрешноорганизационен
план, от които могат да се изведат както приоритети на отделните организации, така и
общи приоритети, които да се решават в рамките на социалното партньорство и на
колективното договаряне чрез съвместни програми и конкретни договорености в КТД, в
редица случаи извън традиционното му предметно поле.
Не всички иновации в социалното партньорство успяват:
В металоиндустрията през 2017 г. е направен опит за промяна в обсъжданата
тематика, задълбочаване на сътрудничеството между социалните партньори, разширяване
на обхвата и надграждане на колективното договаряне. За съжаление този опит за ново
съдържание, за нов формат на социалния диалог се оказа неуспешен, според СФ Металелектро. По инициатива на работодателите е проведена среща на ниво ръководство на
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организациите на социалните партньори от бранша. Обсъдени са най-важните въпроси и
влиянието на различни фактори на бизнес средата върху конкурентоспособността на
металургичните производства. Двете страни изразяват готовност за съвместна работа и общи
действия по въпроси от взаимен интерес и водещи до развитие, конкурентоспособност, опазване на
здравето и добри условия на труд и достойно заплащане, обучение и квалификация на кадрите.
Социалните партньори подготвят и подписват Меморандум за общи действия и
сътрудничество през 2017 г., включващ и проекти за промени в нормативни документи,
конкретно в Наредбите за определяне на видовете дейности, за които се установява
намалено работно време и допълнително платен годишен отпуск. Следвайки установения
административен ред за приемане на подготвените предложения (липсва възможност за
предложения на браншово ниво, решават се на национално ниво след обсъждане в НСТС)
партньорите от металоиндустрията се сблъскат с неразбиране и нежелание от страна на
други сектори да ги подкрепят. С този неуспешен опит работата по Меморандума е
преустановена.
Неуспешни опити за възстановяване на социалното партньорство в
отсъствие на отраслово колективно договаряне са направени в

химическата

промишленост. В условията на отказ за подписване на отраслов КТД от страна на
многобройните работодателски организации, НФТ Химия и индустрия- КНСБ, СФ Химия
– КТ Подкрепа и Българската камара на химическата промишленост подписват Пакт за
социално сътрудничество, в който се изразява готовност за съвместни мерки за
развитието на сектора чрез сътрудничество в различни направления, включително
конкурентоспособност на бизнеса, инвестиции в човешки ресурси, развитие на
корпоративна социална отговорност и продължаване на усилията на социалните
партньори за сключването на браншови колективни договори в химическия сектор. На
практика обаче консултации и конкретна дейност по този Пакт не са предприемани,
отново с довода да се присъединят и другите работодателски организации в сектора, с
което диалогът отново навлиза в омагьосан кръг.
Независимо от това, НФТ Химия и индустрия-КНСБ и СФ Химия -КТ Подкрепа
предлагат Национално рамково споразумение по колективното договаряне в
химическия сектор, което представлява браншова рамка от насоки и принципи, които да
подпомогнат социалните партньори в колективните преговори в предприятията, И този
пореден опит за постигане на рамкови параметри на индустриални отношения е отклонен
от работодателската организация. Секторният социален диалог остава в състояние на
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неформализирани и инцидентни инертни отношения, а НФТ ”Химия и индустрия”
предприема политика на алтернативни и нестандартни механизми за продължаване на
секторния диалог и подпомагане на

социалния диалог и колективното договаряне,

ориентирана към социалните партньори в предприятията.
Индикация за активизиране и израз на стремежа на социалните партньори

в

химическата промишленост да продължат диалога помежду си, независимо от различните си
позиции по секторното колективно договаряне,

е подписаният през юни 2020 г.

Меморандум за сътрудничество и партньорство между БКХП и НФТ

Химия и

индустрия. Меморандумът е подписан във връзка с Автономното рамково споразумение
на европейските социални партньори относно активното остаряване и солидарността
между поколенията. Страните декларират своята воля и ангажираност да обединят
действията си в областта на активното стареене, междугенерационния подход,
сътрудничеството и солидарността между поколенията на работното място и се договарят
за редица общи действия във връзка с тази цел.
В някои сектори социалните партньори, въпреки липсата на О/БКТД, са
осъзнали важността на социалното партньорство и гледат в бъдещето: Време е да се
поучим от практиката на повечето европейски страни, в които социалните партньори са осъзнали, че
печелившата формула за развитие на икономиката е „да работим заедно“ вместо „да работи всеки сам
за себе си“. Способността за открит и конструктивен социален диалог на всяко равнище и поемане от
всеки на своя дял от отговорността са предпоставка за постигане на балансирани решения и
договорености. И

си поставят в тази връзка като приоритет развитие на социалното

партньорство на ниво отрасъл - ХВП чрез изработване и приемане на Харта за етични
стандарти на социалните партньори, насочена към стимулиране конструктивния
социален диалог и въвеждане на основни принципи на отраслова социална отговорност.
Те имат намерение да развиват социалното партньорство и чрез изграждане на единен
квалификационен център за ХВП, в който системно да се обучава персонала, както и да
създадат специализиран съвместен съвет на браншовите и синдикалните организации за
обсъждане и изготвяне на общи становища по ново национално законодателство и
промени в съществуващото (хранително вкусова промишленост, браншови организации).
Двустранното социалното партньорство в индустриалните сектори, за
разлика от тристранното, е жизнеспособно и се развива и обогатява, обхващайки
нови области и нови форми. Социалното партньорство не се ограничава само с
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действия, свързани с договаряне на О/БКТД и Споразумения за МОД.
Сътрудничеството е насочено към решаването на проблеми в сектора като цяло и в
отделните браншове. Постоянно е взаимодействието и множество са съвместните
дейности на социалните партньори в търсене на консенсус по проблемни въпроси
и приоритети на секторите, усъвършенстване на законодателната уредба,
разрешаване на проблеми и конфликти: организиране на форуми по важни
проблеми, провеждане

на неформални и официални срещи, обучения,

информиране и консултации, които утвърждават социалния диалог и двустранното
сътрудничество.
Социалното партньорство е активно и в повечето отрасли и браншове, в
които няма сключени О/БКТД, като поддържа устойчивостта на индустриалните
отношения и може да улесни и рестартирането на договарянето.
В условията на новите предизвикателства (зеления пакт, Индустрия 4.0,
КОВИД 19) се засилва и се очаква да се засилва секторното двустранното
партньорство извън колективните преговори и сключване на споразумения по
отделни направления, разработване на програми и произтичащи от тях конкретни
договорености в КТД.
6. Състояние на колективното договаряне
6.1. Колективните преговори и договаряне на секторно равнище
Анализът на представените секторни анализи дава възможност да се откроят някои
тенденции в развитието на отрасловото/ браншовото колективно договаряне в
секторите на индустрията.
А. Устойчивост, но ограничена до няколко отрасъла и бранша
България е сред малкото страни от Централна и Източна Европа, в които
съществуват секторен социален диалог и колективно договаряне на фона на тенденцията
на значителна децентрализация на колективното договаряне в много европейски страни.
Секторният двустранен социален диалог съществува и е жизнеспособен за разлика
от тристранния секторен диалог, а отрасловото/ браншовото колективното договаряне е
основен приоритет в дневния ред на социалните партньори. Секторното колективно
договаряне се развива устойчиво от 1992-1993 г. и до сега няма прекъсване, но е
ограничено до част от отраслите и почти изчезва в браншовете с изключение на
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металургията, производството на бира и малц и целулозно хартиената промишленост (както и в
Горското стопанство, където се подписват два БКТД устойчиво от 1994 г. насам). Прегледът
на подписаните браншови колективни трудови договори в металургията от началото на
прехода до сега показва, че от 1993 г., когато е подписан първият БКТД до 2019 г., когато е
сключен действащият в момента БКТД, няма период без действащ БКТД, въпреки
възникващите сериозни трудности в този процес.
Тази тенденция е прекъсната временно за определен период през последните
години в два от секторите на индустрията (строителство, металоиндустрия), но отново е
възстановена и през 2020 г. в двата сектора има действащи ОКТД. В металоиндустрията
отрасловото договаряне и в началния период на прехода се развива противоречиво, като
работодателската организация се оттегля от сключен отраслов договор, впоследствие
сключва КТД само с едната синдикална федерация. През 2016-2018 г. не е подписан
ОКТД, поради позицията на ББКМ, че Правителството насърчава проявите на сива
икономика с договарянето на размери на МОД.
През 2014 г. е направен пробив и към секторите с ОКТД се присъединява и
електротехническа и електронна промишленост.24 Но в този сектор неустойчивото развитие е
най-силно изразено – след продължителен период на отказ от подписване на ОКТД след
2007 г. , през 2014 и 2016 г. са подписани два последователни ОКТД. След 2018 г. – отново
няма ОКТД, но има някои индикации, че може да бъде сключен колективен договор през
2020 г., ако кризата КОВИД 19 не попречи.
През 2020 г. в индустрията има 3 отраслови и 3 браншови КТД, без да
включваме 2-та БКТД в горското стопанство. Няма браншови и отраслови КТД в
леката, химическата и хранителната промишленост.
В химическата промишленост последният ОКТД е подписан през 1996 г. и с анекси е
удължаван до 2001 г. Според синдикатите, негативните тенденции в секторния социален
диалог

се

задълбочават

в

последните

години

с

напускането

на

национално

представителните работодателски организации от преговорите за препоръчителния
индекс за ръст на заплатите, от преговорите по МОД, от техните послания и насоки за
ограничаване на обхвата и параметрите на браншовото договаряне. Работодателската

24

Няма секторен анализ
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организация, БКХП, е категорична: На този етап трудовото договаряне по заплащането на
труда в сектора може да бъде успешно приложено само на фирмено ниво.
В леката промишленост браншовото колективно договаряне е напълно прекратено - в
шивашката, кожарската, кожено-галантерийната и обувната промишленост - няма БКТД
след 2008 г., а последният подписан БКТД е за бранш трикотаж е БКТД 2010-2012.
В хранителната промишленост първият ОКТД е подписан през 1993 г. и съществуват
добри традиции на подписване на БКТД – подписани са общо 19 БКТД в отделни
браншове в ХВП25, като покритието с БКТД обхваща 180-200 предприятия и покрива
около 50-60% на заетите в сектора, но след 2015 г., тази тенденция прекъсва по различни
причини и системата на браншовото договаряне в хранително-вкусовата промишленост
се разпада. Последният подписан БКТД е в бранш захар и захарни продукти за 2013 –
2015 г. В редица браншове на хранителната промишленост няма и колективни договори в
предприятията.
В бранш дървообработване и мебели последният сключен БКТД е за 2014-2016 г. и
няма изгледи за възстановяване на договарянето поради силна фрагментираност на
работодателските асоциации, отказ на работодателите да участват и липса на синдикални
организации.

Сектор

Действащ ОКТД

Действащ БКТД

Забележка

Проучване, добив и

ОКТД 25.01.2019. –

От 1991 г.

преработка на

21.09.2021

подписват ОКТД

минерални

2011 -2013

суровини

разпрострян
РО се отказва от
разпростирането

Строителство

ОКТД

2017-2018

(5.11.2018 -

прекъсване

Подписвани са БКТД със Съюза на птицевъдите, Съюза на производителите на комбинирани
фуражи, Сдружение на производителите на растителни масла, Съюза на производителите на захар и захарни
продукти /СПЗЗП/, Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци (еднократно, след което
работодателите отказват), Съюза на производители на консерви и др.
25
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5.11.2020)

2011 – искат
разпростиране

Металоиндустрия

ОКТД 2020-2021

за 1 година
(Анекси от 2014 до
31.01.2017)
няма КТД-2018-2019
Искане за
разпростиране 2020

Металургия

БКТД (4.11.2018 г. 3.11.2020 г.)

Пивопроизводство

БКТД Производство 6 пъти разпростиран
на бира и малц

от 2010

2020-2022
Целулоза и хартия

БКТД Целулозно-

Разпрострян 2010-

хартиена

2012, 2012-2014

промишленост
2020 -2022
Дървообработване и

последен

мебели

2014-2016

БКТД

неуспешни опити
след това - 7 РО,
липса на браншова
камара
Лека промишленост

Последен БКТД
2010 -2012 в
трикотаж
В шивашка,
кожарската, коженогалантерийната и
обувната- няма
БКТД след 2008 г.

Хранителна

последният

промишленост

подписан

БКТД
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захар

и

захарни

продукти

2013

-

2015.
птицевъдство
преди-

КТД

15 години

покриват 30-35% от
работещите,

сега

няма нито един КТД
във фирмите.
плодове и
зеленчуци има
сключени 2 БКТД и
8 Споразумения за
МОД
Химическа

Последният

промишленост

подписан
през

ОКТД
1996

продължаван

и
с

анекси до 2001 г. от
тогава няма ОКТД
Селско стопанство

КТД за агенции и Не са браншови в
институти

традиционния
смисъл

Горско стопанство

БКТД Горско

регулярно от 1994

стопанство контрол

60% покритие

БКТД Горско
стопанство –
стопанисване
2020-2022
Електротехническа

От средата на 2007 г.

и

няма ОКТД

електронна

промишленост

Рестарт ОКТД 20142016 - искане за
65

разпростиране
Последен

ОКТД

2016-2018

отново

прекъсване
Източник: Секторни анализи, база данни на ГИТ и др.

Б. Срок на действие
По традиция, всички действащи през 2020 г. О/БКТД са със срок на действие
две години, с изключение на ОКТД в металоиндустрията, който е със срок една година.
В. Все още нисък обхват
Обхватът на колективното договаряне е различен в отделните сектори и браншове,
но липсва точна информация, тъй като в повечето секторни анализи не е посочен
обхватът на колективното договаряне.
Според Доклада на КНСБ за колективното договаряне по заплащането за 2019 г.,
общото покритие на наетите лица с КТД, действащи на различни равнища – отраслово и
браншово, по общини и на равнище предприятие, е около 28-30%, или 686 583 наети,
като имаме предвид, че част от наетите са покрити с повече от един КТД. В сектор С
”Преработваща промишленост” в икономически дейности 11.05. Производство на пиво и
11.06. Производство на малц (БКТД „Пивоварен бранш“) – обхватът в периода 2011 -2020
расте в диапазона от 88% - 95% - БКТД е разпрострян от министъра на труда и
социалната политика във всички предприятия в бранша и покрива 2 200 души; в сектор
„Добивна промишленост” – ОКТД ”Добив и преработка на минерални суровини” е с обхват
68.6% - 14181 души от 20 684 наети26. Според данните на НИПА обхватът в добивната
промишленост е 64,8%, в преработващата – 13.6.%, в строителството – 3.9%.27.
Една от причините за ниското покритие на колективното договаряне, посочена в
анализите, е липсата на разпростиране на О/БКТД.
Все още разпростирането на О/БКТД си остава рядка практика, ограничена след
разпростирането на няколко О/БКТД в периода 2010-2012 до един отрасъл -

КНСБ (2020) Пети годишен доклад на КНСБ за резултатите от колективното договаряне на работните
заплати през 2019 г. и началото на 2020 г. Бъдещи действия през 2020 -2021 г.
27 НИПА (2020) Годишен доклад за колективно договаряне и колективни трудови спорове в Република
България през 2019 г.
26
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Производството на бира и малц, в който БКТД (2020-2022) е разпрострян за шести път.
По отношение на разпростирането съществуват полярни позиции на социалните
партньори в отделните сектори. Синдикатите подкрепят разпростирането, което дава
възможност да се разшири защитата на работещите. Позициите на работодателските
организация са разпределени между подкрепата и отричането на разпростирането. В част
от секторите се посочват съществуващите нормативни пречки – изискването всички
фирми от сектора да членуват в представителна работодателска организация, която да
подаде искане за разпростиране. Тъй като не всички фирми членуват в РО, процесът се
блокира. (Целулоза и хартия, хранителна промишленост). Поради това, в компаниите, които
са членове на Браншовата камера на целулозно-хартиената промишленост, която е страна
по БКТД прилагат договореностите на браншовия договор и подписват КТД на фирмено
ниво, но компаниите, които не членуват в работодателската организация и представляват
по-значителната част от бранша, не признават БКТД и не допускат подписване на договор
на фирмено ниво. Работодателска организация от електротехническа и електронна
промишленост отказва преговори за нов ОКТД, защото няма разпростиране на предишния.
В металургията БАМИ счита, че трябва да има задължително разпростиране.
Интерес по отношение на позициите на работодателски организации за
разпростирането представляват позицията и основните идеи на Българска браншова
камара машиностроене (ББКМ), която посочва сближаване на позициите на браншовите
партньори относно споровете по разпростиране и разширение на ОКТД. ББКМ изразява
ясна позиция за подкрепа на секторното колективно договаряне и на примера на
металоиндустрията обосновава пречките през разпростирането на ОКТД – законодателни
и произтичащи от фрагментираната работодателска страна. Предлага и ясна процедура за
разпростиране. Изложените идеи са в пълен контраст с позицията на националните
работодателски организации. Позицията на ББКМ е недвусмислена НПРО да не се

опитват да налагат „общовалидни препоръки“ в областта на колективното трудово
договаряне и сътрудничеството със синдикатите на отраслово/ браншово ниво.
Членуващите в НПРО отраслови/ браншови организации са самостоятелни юридически лица, с приети
от Общите си събрания устави и в дейността си се съобразяват само с уставите си, решенията на
колективните си органи за управление и Законите в страната.
Г. Предметно поле: съхраняване на постигнатото, надграждане и иновации

67

О/БКТД съдържат традиционните раздели, които не са се променили много с
годините. Според някои това е недостатък, свързан със законодателството, което ги
ограничава да са по-гъвкави. Макар че не излизат от рамките на традиционните раздели,
при някои О/БКТД

се разширяват договореностите по някои от разделите и се

обогатяват клаузите.
Като резултат на доброто двустранно социално сътрудничество и успех на
преговорния процес социалните партньори в повечето сектори приемат, че през годините
са успели да запазят важни договорености и са постигали възходящ ръст на стойностите
по отделните показатели.
Анализирани са в сравнителен план постигнатите договорености в
действащия спрямо предшестващи ОКТД (в някои сектори се правят сравнения и за
по-дълги времеви периоди, включително и от началото на прехода) по традиционните
предметни области: заплащане, отпуски, работно време, трудова заетост, обезщетения,
бонуси, социален диалог и партньорство, здравословни и безопасни условия на труд,
социално-битово и културно обслужване и т.н. Във всички сектори се констатира
запазване на предметното поле на договаряне, няма отстъпление от постигнати
договорености, а по повечето от тях има надграждане и възходяща тенденция. В някои
сектори има и разширяване на предметното поле.
Минималната заплата за сектора се определя по различен начин в отделните
сектори и браншове - с коефициент към минималната работна заплата (добивна
промишленост, строителство), МОТВ по квалификационни групи професии, коригирано с
коефициент към МОТВ за отрасъла (строителство); МРЗ увеличена с чиста сума
(металургия). В металоиндустрията в ОКТД 2020 са договорени препоръчителни минимални
работни заплати по категории персонал, в сила от 01.01.2020 г. за инженери, за
квалифицирани работници и за оператори на машини. На фона на преговорите на
национално равнище, това е сериозно постижение за социалните партньори в
металоиндустрията, главно за ББКМ, която на свое Общо събрание обсъжда и приема
решение да бъдат определени минимални работни заплати за най-важните за фирмите
професии и длъжности, за да се мотивират заетите да повишават квалификацията си, да
работят по-качествено и отговорно, да се повиши и самочувствието на работещите в
сектора и да допринасят в по-голяма степен за повишаване на конкурентоспособността на
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фирмите. В секторния анализ е предложен за обсъждане и механизъм за договаряне на
МРЗ.
В ОКТД 2019 в добив на минерални суровини е договорено през първото тримесечие на
всяка календарна година страните по договора да подписват споразумение за увеличение
на работните заплати на заетите в отрасъла, включващо пълния размер на ръста на
инфлацията. В производство на бира и малц - браншовата МРЗ е договорена в размер на 55 %
от СРЗ за страната и диференциране на основната работна заплата (ОРЗ) с по-високи
коефициенти в три квалификационни групи, оценката и заплащането на труда се
основават на приетата система за „Управление на представянето”, структурирана в
самостоятелен раздел на БКТД. Страните я идентифицират като фактор, способстващ за
увеличаването на производителността на труда, обективна и по-пълна оценка на труда на
работника, достойно заплащане и кариерно развитие.
В производството на бира и малц в хода на преговорите е дискутиран и
въпросът за предложената от Синдиката „заплата за издръжка” на основата на
формирана потребителска кошница, която да съдържа най-необходимите стоки и услуги в
достатъчен размер, за да могат работещите и техните семейства да живеят достойно, но
договарянето й е останало за следващият БКТД. Постигането на заплата за издръжка е
договорено и в Рамковото колективно споразумение в леката промишленост.
Най-често се

отчита повишение, в различна степен за отделните сектори, по

допълнителните месечни възнаграждения - допълнително месечно възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит; заплащане на нощен труд; увеличават се и
редица

други

допълнителни

възнаграждения;

допълнителни

обезщетения

при

прекратяване на трудов договор; увеличена вноска за присъединяване към КТД, в някои
случаи двойно (металургия), увеличен размер на платен отпуск. Прави впечатление, че в
добивната промишленост предложението на работодателската организация е не само за
запазване, но и за повишаване с всеки следващ КТД на допълнителното възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит, което е в разрез с позициите на
националните работодателски организации.
В повечето сектори са договорени набор от социално-битови придобивки в
увеличен размер, например, повишаване стойността на безплатната храна (добивна
промишленост, металургия, металоиндустрия.

69

Подобряване на процедурите или изграждане на система за

информиране и

консултиране са част от повечето О/БКТД.
Проблемът с липсата на квалифицирани кадри е характерен за всички сектори в
индустрията и строителството, особено в условията на навлизане на нови технологии в
производството. Затова и договореностите, свързани с повишаване на квалификацията
присъстват във всички О/БКТД и се обогатяват, като се договарят и се финансират
програми за квалификация и обучение.
В металоиндустрията, където има сериозен недостиг на квалифицирани кадри,
социалните партньори са договорили нови съвместни действия по квалификацията в

ОКТД-2020 г., , вкл. повишаване квалификацията на работещите, съобразно изискванията
на работните места, форми и механизми за стимулиране задържането на квалифицирани
кадри, възможност за повишаване квалификацията на работещите по особено важни за
фирмите професии с откъсване от производството при поемане на задължение след това
да работят по придобитата по-висока квалификация в срок от 3 до 5 години28.
Социалните партньори се споразумяват също да провеждат действия за повишаване
квалификацията на работещите съобразно изискванията на работните места за
компетентно участие във внедрените системи за управление на производството и
управлението на фирмите в съответствие с изискванията на „Индустрия 4.0“.
Осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд е важен
приоритет за всички сектори от индустрията и строителството, в частност в тези с високо
ниво на травматизъм, като договореностите по този показател, както показват секторните
анализи се подобряват и разширяват с всеки следващ О/БКТД. В някои договори се
акцентира особено на превенцията на травматизма, оценка на риска и мерки за
ограничаването му (добивна промишленост, строителство, металургия). В строителството е
постигнатото споразумение, свързано със задължението на работодателя по отношение
подобряването на превенцията на риска и осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд в строителните фирми. НСФМЕ при разработването на ОКТД 2020 е
провела анкета сред синдикалните членове, в която има раздел за бъдещите
предизвикателства пред КТД.

На основа на получените отговори в ОКТД 2020 са

включени нови договорености за съвместни действия за подобряване на условията на

28

ББКМ е внесла предложение в тази насока в НСТС
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труд и мерки за намаляване на психосоциалните рискове, в частност, стреса при работа и
баланса между професионален и личен живот.
Корпоративната социалната отговорност заема все по-голямо място сред
договореностите в повечето сектори.

В металоиндустрията, с оглед повишаване на

мотивацията на работещите, в ОКТД 2020 г. е предложено в предприятията ежегодно да
се анализират дейностите в областта на корпоративната социална отговорност (КСО),
включени в действащите КТД. В производството на бира и малц и металургията социалната
отговорност отдавна се е превърнала в норма.
В ОКТД започват да включват и клаузи във връзка с новите предизвикателства пред
индустрията (металоиндустрия, пивопроизводство, строителство). В тази връзка, новият ОКТД
2020 в металоиндустрията се оценява като първия в страната с предвидени „зелени
клаузи“29 за разкриване на „зелени работни места“ и въвеждане на мерки с екологична
насоченост, енергоспестяващо управление на производството, вкл. ангажименти за
проследяване нивото на емисиите от техните производства. Включени са „зелени”
разпоредби, свързани с отговорностите и правата на работодателите и работниците по
екологичните въпроси

и предложения, които да залегнат като договореностите в

предприятията, изцяло съобразени с възможностите на българските работодатели, главно
пестенето на ресурси и енергия. В БКТД в пивопроизводството предмет на договаряне
стават проблеми на кръговата икономика, в това число са договорени също мерки за
пестене на енергия и ресурси с реални ползи за опазване на околната среда.
Има тенденция за разширяване на обхвата на колективното договаряне в тази
насока и в строителството, където социалните партньори са започнали преговори за
няколко допълнителни споразумения, свързани със Зеления пакт, дигитализацията в
строителството, както и допълнителни мерки във връзка с пандемията Covid-19.
Като пример на нов подход към договарянето социалните партньори в
металургията считат промяната (след 2015 г.) на структурата на БКТД

и КТД в

предприятията, с повече съвместни за работодатели и синдикати ангажименти и
отговорности, за разлика от традиционните преди договорености, в които синдикатите
имат само задължението да спазват социалния мир. Сега БКТД съдържа раздели, в които
синдикатите, като страна, също се ангажират с редица дейности, които трябва да

КНСБ (2020) Пети годишен доклад на КНСБ за резултатите от колективното договаряне на работните
заплати през 2019 г. и началото на 2020 г. Бъдещи действия през 2020 -2021 г.
29
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изпълняват. Според социалните партньори, това е крачка към съвременен, балансиран
социален диалог, който гарантира просперитета на фирмите и работещите в нея. В
рамките на този нов подход, социалните партньори в металургията започват да се
фокусират върху някои нови параметри по отношение на персонала проблемите на
заетостта се обвързват пряко с подобряването на пригодността за заетост, адаптивността
на работната сила, ученето през целия живот и професионалната квалификация и
преквалификация; заплащането на труда остава централен въпрос на договарянето, като
перспективите са заплатите да се обвързват с крайния резултат от дейността на
предприятието; повишава се ролята на премиите и бонусите, свързани с индивидуалния
принос на всеки работник.
В производството на бира и малц с приетите браншови документи през годините
се договарят стандарти за развитието на социалното партньорство, правата на
работниците и широк кръг от взаимоотношения между социалните партньори.
Обобщавайки,

секторните

анализи

съдържат

многообразна

и

полезна

информация по отношение на колективното договаряне в отраслите и предприятията и
различните договорености и споразумения, която е трудно да бъде обобщена в един
анализ. Всички теми от предишните и настоящите колективни договорености и социален
диалог се разглеждат като важни и актуални, но се включват нови, отговарящи на
динамиката на контекста: активно остаряване, младежка заетост, баланс между
професионален и личен живот, командировани работници, мобилност, активни политики
и заетост, дигитализация, нови умения и компетентности, кръгова икономика,
нисковъглеродна икономика, устойчив преход, психосоциални рискове на работното
място и изграждане на капацитет за социален диалог. Проблемите, свързани с
дигитализацията,

се

конкурентоспособността,

разглеждат
уменията

като
и

тясно
здравето

свързани
и

с

проблемите

безопасността.

на

Дигиталната

трансформация засяга такива проблеми на преструктурирането, при които работодателите
имат нужда от нови и различни видове умения. На секторно равнище това се отнася до
обучение и развитие на компетенции и преквалифицирането на работниците и
служителите, затова и социалните партньори си сътрудничат с Министерството на
образованието, за да се адаптира образованието и да отговаря на изискванията на пазара на
труда, насърчават дуалното образование, за да привличат младите хора, предвиждат мерки
за активно остаряване. Друг аспект на дигитализацията, който се обсъжда както в
националния, така и в европейския секторен социален диалог, се отнася до баланса между
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професионалния и личния живот, работната среда, стреса и здравето на работното място.
Кръговата икономика присъства в някои сектори като нова предметна област, свързана с
договарянето. Новите предизвикателства се свързват с вече утвърдени в КТД
договорености и с нови такива.
В арсенала

и инструментариума на социалното партньорство и колективното

договаряне извън традиционните области се включват договорености, характерни до
скоро само за развитите държави членки, като корпоративна социална отговорност,
управление на времето, управление на промяната, заплата за издръжка, и т.н.
Секторните анализи и активността на работодателите в някои сектори на участие в
тях ясно очертават група работодатели, които проявяват положително отношение към
колективното договаряне и го приемат като свой приоритет (добивна, металоиндустрия,
строителство, металургия, браншове на хранителната промишленост), с които КНСБ може
да търси партньорства в различни области на диалога и договарянето.

6.2. Колективно договаряне в предприятията
Тенденции на развитие
В петия годишен доклад на КНСБ за развитието на колективното договаряне през
2019 г. е посочено, че постигнатото покритие на наемния труд с КТД, общо, на всички
равнища на договаряне е около 28-30%, или 686 583 души. Според данните на НИПА
към края на 2019 г. в индустрията има 214 КТД на равнище предприятие (от които 124 в
преработващата промишленост), които се прилагат спрямо 119 374 наети или 16.9% дял
от наетите. Покритието с КТД в добивната промишленост е 64.8%; в преработващата 13,7%, в строителството - 3,7%. Данните показват, че броят на колективните трудови
договори общо за индустрията на равнище предприятие намалява през последните пет
години, но тази тенденция на спад затихва през последните две години и броят и обхватът
на КТД се запазват относително постоянни. В преработващата индустрия тази тенденция
на спад не е толкова изразена.
Таблица № 3. Колективни договори на равнище предприятие – 2019 г.
Показатели, броя/ година

2015

2016

2017

2018

2019

1 973

1 878

1 816

1 663

1 670

Действащи договори (КТД към 31.12.19)
равнище предприятие

73

в т.ч. преработваща промишленост

130

132

135

124

124

равнище отрасъл

21

22

17

18

17

в т.ч. преработваща промишленост

7

6

3

3

3

217

214

Индустрия (общо)

232

234

230

Източник: НИПА, 2020
Малка част от секторните анализи съдържат конкретни данни (брой, развитие през
годините, обхват) по отношение на КТД на равнище предприятие, което не позволява да
се очертаят общи тенденции за колективното договаряне в секторите и браншовете на
индустрията. Данните, предоставяни от НИПА са агрегирани и не могат да служат в това
отношение.
Действащите към началото на м. април 2020 г. КТД и споразумения на
предприятия от сектор лека промишленост със СО във ФНСОЛП, са 27, в едно предприятие
се водят преговори по КТД и в 10 няма подписани КТД.30. На ниво предприятие
членуващите в синдикат организации имат над 70 % покритие от КТД.
В химическата промишленост в 27 предприятия има действащ КТД и обхват от 7675
работници и служители, което представлява 80 % от предприятията, в които има
синдикални организации и 14% от предприятията с над 50 заети. Като обхват на
работещите с колективни трудови договори в сектора това представлява 16.7% от заетите.
Към настоящия момент покритите работници и служители с КТД в хранителната
промишленост са както следва: бранш „производство на захар и захарни продукти” е 70%;
бранш „производство на млечни продукти” 12,2%; винарска промишленост - 9,7%;
производство на растителни масла - 4,6% и мелнична промишленост - 2,3%. В останалите
браншове поради липса на СО няма колективно договаряне. В бранш производство на
захар и захарни продукти на ниво предприятие има подписани 4 КТД- Нестле,
Монделийз, ЗК Пловдив и „Захарни заводи” Горна Оряховица. Независимо от малкия
брой КТД, делът на заетите покрити с КТД е един от най-високите в ХВП. Обхванатите с
КТД са 2360 души от общо 3259 души, заети в бранша, т.е. над 71%.

30

Данните към юни, представени в Петия годишен доклад на КНСБ показват, че вече в 33 предприятия от
леката промишленост има КТД, в три предприятия предстоят преговори.
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В металоиндустрията с КТД са покрити 11% от предприятията членове на ББКМ.
В секторите, в които няма О/БКТД синдикалните федерации на КНСБ
предприемат различни действия за стимулиране и подкрепа на договарянето на равнище
предприятие.
Сключеното през 2019 г. Рамково Колективно Споразумение за текстил и облекло
между ФНСОЛП и БАПИОТ задава рамка за колективното договаряне в предприятията в
текстил и облекло. Основните договорености, включени в него са: начална браншова
минимална заплата не по-ниска от 107% от МРЗ за страната както и стимули за
увеличаването й според квалификацията. Признава се за общ ангажимент постигането на
браншова заплата за издръжка в съответствие с изчислената издръжка на живот в България –
съобразено и от страна на световните брандове, страна по приетите Глобални рамкови
споразумения.

Социалните партньори се ангажират за прилагане и спазване на

международните трудови стандарти в производството за работещите и се признават
правото на организиране и колективно договаряне.
В предприятията от химическата промишленост колективното договаряне се провежда
в рамките на

Синдикалната кампания по колективното трудово договаряне на НФТ

"Химия и индустрия" 2019 г. с акцент върху реален ръст на работните заплати на базата на
препоръчителните браншови индекси за ръст на работните заплати в петте бранша,
разработени от Федерацията на основа на показателите за производителност, инфлация и
бизнес климат.
Предметно поле на КТД в предприятията
Разделите на КТД в предприятията следват традиционното предметно поле на
О/БКТД: трудова заетост, социална политика, трудови възнаграждения, работно време и
отпуски, квалификация, условия на труд и за синдикална дейност и др. В някои сектори
договореностите по различните раздели на КТД обикновено надхвърлят многократно
тези в Браншовия договор, доразвиват политиките по доходите, както и социалните
политики, като с всеки следващ договор се повишават заплатите, допълнителните
плащания и обезщетенията и средствата за социална политика (металургия).
Център на колективното договаряне в предприятията е договарянето на работната
заплата, допълнителните възнаграждения, различни бонуси, социални плащания и др.
Данните за секторите, за които има информация показват, че в преобладаващата част от
предприятията има постоянна тенденция на договорен ръст на работните заплати и други
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допълнителни плащания, макар и с различен размер (лека промишленост, химическа,
хранително- вкусова промишленост, металургия). Като пример на добра практика в това
отношение може да се посочи металургията, където през последните пет години се
очертава постоянна възходяща тенденция за увеличение на доходите в предприятията,
договорени с колективните трудови договори, като договорените параметри в
металургичните фирми обикновено надхвърлят значително тези в Браншовия договор,
доразвиват политиките по доходите и социалните политики, в някои КТД има
договорени текстове за автоматично компенсиране на инфлацията. Допълните
възнаграждения също се увеличават възходящо с всеки следващ КТД.
Според

последното изследване на структурата на работната заплата

на НСИ

представящо данни за 2014 г.31, наетите, обхванати от КТД, получават средна брутна
часова заплата с 12% повече от часовата заплата на лицата, които не са обхванати. При
получилите социални придобивки, получените по-високи социални придобивки и попродължителен отпуск са предимно в икономически дейности, в които обхватът на
колективното трудово договаряне е по-значителен, по-високо е и заплащането за
извънреден труд. Както се вижда от данните в Табл. 4, покритите с КТД на равнище
предприятие получават по-висока заплата от тези покрити с отраслов/ браншов
договор и това се отнася както за заетите на пълно, така и на непълно работно време.
Таблица № 4 Наети лица, брутна часова заплата през октомври 2014 г. по режим на
заетост и вид на колективния трудов договор
Вид КТД

Общо
Отрасъл /

Наети

Брутна

Наети

Брутна

Наети

Брутна

лица

часова

Пълно

часова

Непълно

часова

заплата

раб.

заплата

раб.

заплата

лв

време

лв

време

лв

2256988

4.35

2047220

4.46

209768

3.32

159899

4.45

151944

4.49

7956

3.59

73735

3.55

68163

3.57

5572

3.35

436913

5.02

418506

5.08

18407

3.81

бранш
Община
Предприятие

НСИ (2017) Структура на заплатите 2014 (предстои публикуване на данните за заплатите 2018 –
изследването се провежда през 4 години)
31

76

Без КТД

1586440

4.20

1408607

4.32

177834

3.25

Източник: НСИ (2017) Структура на заплатите, с. 76-79
В повечето предприятия в отделните сектори са предвидени различни бонусни
системи,

допълнително

материално

стимулиране,

допълнително

финансово

подпомагане. Така например, в леката промишленост в някои предприятия е договорено:
финансово подпомагане на работещите за Коледните и Великденски празници,
предоставяне през лятото на безплатна леглова база от работодателя на море или планина,
еднократна финансова помощ за синдикални членове при излизане в отпуск, бонуси за
производителност и лоялност. В металоиндустрията в предприятията се договарят
допълнително материално стимулиране за качество и 100 % изпълнение на зададените
цели, месечен бонус за присъствие (без ползване на отпуск по болест през месеца),
ваучери за храна всеки месец. В предприятията в производството на бира и малц също има
бонусна система на заплащане, а оценката и заплащането на труда се определя съгласно
приетата система за „Управление на представянето”, структурирана в самостоятелен раздел
на БКТД.
Във всички сектори на има проблем с недостига на квалифицирани кадри. Част от
причините са в системата на професионално образование както и непривлекателността
на труда в повечето сектори за младите хора. Затова договорените в КТД ангажименти
за квалификация и преквалификация са особено важни за всички предприятия.
Важен раздел, съдържащ богата гама от договорености е социално битово
обслужване, в тясна връзка с който се договарят и мерки за съвместяване на личния и
професионалния живот. В металоиндустрията в някои предприятия са договорени широки
социални пакети, както и обезщетения

при непредвидени случаи на обществени и

природни бедствия. В металургичните и металообработващите предприятия договорените
социални политики разширяват своя обхват и включват договорености по отношение на
работещите и техните семейства, както в труда, така и в извънработното време.
За всички предприятия от секторите на индустрията важен раздел е безопасността
и здравето при работа и тук се включват разнообразни договорености с оглед
осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и оценка на риска. В КТД на
предприятията от металургията има договорености за ежегодна оценка на стресовите
фактори в работата върху физическото и психическото състояние и здраве на работещите
в рискова среда и мерки за тяхното преодоляване и премахване.
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Всички договори съдържат клаузи за осигуряване на отпуск или допълнително
време за осъществяване на синдикална дейност, в редица случаи многократно по-високи
от определените в КТ.
В повечето секторни анализи специален акцент е поставен върху социалния
диалог и колективното договаряне в МНК (хранителна промишленост, лека промишленост,
металургия, производство на бира).

Преговорите в тях са силно повлияни не само от

националното законодателство, но и от европейските и международните договорености на
компанията майка (кодекси на поведение, транснационални и европейски споразумения и
др.), а колективното договаряне се разширява до нови сфери: управлението на
човешките ресурси, равенство в кариерата за всички; професионално израстване;
корпоративна социална отговорност; недискриминационни практики; спазване на
човешките

права,

социално-отговорното

преструктуриране;

подобряване

на

информацията чрез използване на механизмите на информиране и консултиране; баланс
между трудов и семеен живот; сигурност на заетостта; повишаване на квалификацията. В
рамките на своите системи за КСО те провеждат множество инициативи не само в
предприятията, но и в областта на социалната икономика. устойчивото развитие на
компаниите и местните общности, например, в металургията - създаване на социални
предприятия

за

трудоустроени,

които

наемат

и

лица

извън

предприятията,

трансформирайки предимно вътрешните социални политики, насочени към работещите
и членовете на семействата им, към корпоративна социална отговорност.
В предприятията от металургията и производството на бира политиките за
корпоративна социална отговорност се осъществяват в партньорство със синдикатите. В
редица случаи социалните дейности, свързани с тях са неразделна част от колективните
трудови договори или са предмет на отделни документи, приети и обсъдени със
синдикатите.
Председателите на синдикалните организации в МНК имат възможност за
регулярни контакти с представители на Дирекция ЧР, с оглед решаването на възникнали
текущи проблеми, както и да повишават капацитета си за водене на преговори чрез
участие в международни проекти на европейските и националните социални партньори..

Добри практики
Секторните

анализи

представят

множество

добри

практики,

главно

по

договореностите от предметното поле на КТД: присъединяване към КТД; трудова заетост;
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квалификация и преквалификация на персонала; за подобряване на безопасните и
здравословни условия на труд; на работното време, почивките и отпуските; добри
договорености по заплащането на труда; увеличени обезщетения; социално–битови
условия, социално подпомагане; допълнително социално и здравно осигуряване; добри
договорености по социално сътрудничество; създаване на по-добри условия за синдикална
дейност; контрола по изпълнение и спазване на КТД.
В редица от секторите представените практики имат повече методически характер,
като въобще не се споменават имената на предприятията, а само постигнатите по-високи
резултати или договорени нови клаузи и биха могли да се използват за обучение на
следващи етапи на проекта.
Сборникът добри практики на сектор Лека промишленост, представя примери по
браншове за добри клаузи,

договорености и устойчиви постижения в колективните

трудови договори на три нива:
- международно равнище: Глобални Рамкови Споразумения в Текстил и облекло и
добри практики от инициативата на IndustriALL Europe Действие-СътрудничествоТрансформация, насочена към подобряване на колективното договаряне.
- секторно равнище - като добра практика е посочено Рамковото Колективно
Споразумение в Текстил и облекло;
- ниво предприятие - представени са добри практики,

вкл. и на МНК, по

отделните раздели на КТД, като се посочват конкретни параметри на договореностите, но
не се посочват имената на предприятията.
Хранително вкусовата промишленост представя добрите практики на социалното
сътрудничество и колективно трудово договаряне в „Захарни заводи” Горна Оряховица.
Там, на практика се подписва един общ корпоративен КТД (от холдингов тип), включващ
5 отделни самостоятелни търговски дружества. Покритието на договореностите в КТД е
значително, тъй като той действа спрямо заети от 10 подгрупи от НКИД-2008 с обхват
над 70%. Специално внимание се отделя на участието в проекти и договорени дейности,
свързани с развитието на човешките ресурси и подобряване на условията на труд,
повишаване на квалификацията, въвеждането на гъвкави форми на заетост – ротация на
работното място и плаващо работно време, гарантирана устойчива заетост на работници и
специалисти над 55 г. и адаптивността на по-възрастните служители и използване на
техния опит за обучение на по-младите работници. Наред с традиционните клаузи в
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повечето действащи КТД, има отделно подписан и утвърден Етичен кодекс и Харта за
Корпоративна социална отговорност, подписани от синдикалната организация на КНСБ
и работодателя.
Обръща се специално внимание на опита на МНК и някои български компании
(Захарни заводи, Винпром „Славянци”, „Гуудмилс” София и др.), свързан с провеждането
на така наречения социален одит за спазване правата на работниците, като естествен
фактор за поддържането на добър социален диалог на ниво предприятие.
Добрите

практики

на

колективно

договаряне

в

хранително

вкусовата

промишленост са изведени в Наръчник КТД– специална част, представен в Приложение
към секторния анализ.
НФТ Химия и индустрия също е подготвила сборник с добри практики, но те не са
приложени към анализа.
В металургията са представени добри практики от колективното договаряне в
предприятия по цялото предметно поле на договаряне с конкретни параметри, като са
включени конкретни договорености за взаимни ангажименти и на работодателите, и на
синдикатите. Специално място е отделено на социалния диалог в металургията за
преодоляването на кризи с примери на синдикални действия и диалог, свързани с
масови уволнения в металургията и предприятия от металната индустрия по време на
приватизацията, преструктурирането, световната финансово – икономическа криза.
Внимание е отделено на информирането и консултирането като важни практики за
подобряване на социалния диалог и колективното договаряне, които са обогатени на
основата на резултатите от

участие на секторните социални партньори в редица

европейски проекти.
Основни проблеми при договарянето в предприятията
В секторните анализи, наред с добрите практики, са посочени и редица проблеми и
недостатъци, които затрудняват колективното договаряне в предприятията и понякога
пречат да бъдат договорени надграждащи показатели по основните раздели на КТД.
Проблемите са систематизирани в няколко групи.
Проблеми, свързани с работодателите
Най-много проблеми при преговори и подписване на КТД се наблюдават в
шивашкия, следвани от текстилния бранш, които са свързани с отказ за преговори или
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договаряне на по-високи договорености. Проблемите при договарянето в предприятията
от химическата промишленост са от години и са свързани със забавяне на преговорите, отказ
от договаряне на работните заплати, едностранно определяне на работните заплати,
поетапно или групово повишаване на заплати и т.н.
В редица предприятия има активно противопоставяне на работодатели срещу
създаването на СО, особено характерно за нови средни и големи предприятия, а за
малките предприятия организирането в синдикални организации е по-скоро изключение.
В

някои

предприятия

работодателите

отказват

да

прилагат

вноска

за

присъединяване към КТД.
Често договорените бонуси или добавки за храна се обвързват с условие за
присъствие на работа всеки ден; преповтарянето на клаузи, които се припокриват с
повелителните разпоредби на КТ е все още практика на някои работодатели, въпреки че
чрез КТД заложените цели на основата на партньорство са да се постигат поблагоприятни условия на труд от установените в нормите на трудовото законодателство.
Проблеми съществуват и при договарянето в МНК, свързани с двоен стандарт и
некоректни практики на мениджмънта, свързани с различно третиране на синдикатите и
техните искания в процеса на преговори във филиалите на МНК извън страната и у нас по
отношение възможността да се договарят определяни клаузи, напр. допълнително
пенсионно осигуряване и др. (хранителна промишленост).
Значителен проблем е стремежът на работодателите преговорите да приключват в
кратък срок. Вторият по-съществен проблем е, че исканата от страна на синдикатите
икономическа и финансова информация не се предоставя, или ако се предостави тя е
непълна и се предоставя устно по време на колективните преговори. Така представителите
на синдикатите формално са информирани, без да имат възможност да съгласуват своето
становище със синдикалната организация.
Проблеми, свързани със синдикатите
В редица браншове въобще няма синдикални членове и това е причина да няма
колективно договаряне и на двете равнища (СПЗЗП, хранителна промишленост) Малките и
особено микро предприятията, които съставляват над 90% от предприятията в отделни
сектори са трудни за организиране и обикновено в тях няма синдикални организации,
поради което и правата на работещите в тях не могат да бъдат защитени, освен ако не бъде
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разпрострян О/БКТД, ако има такъв. Разпростирането на браншови договорености,
постигнати чрез колективни трудови договори на секторно/ браншово равнище би
регулирало икономическите и социалните отношения и правата на наетите в тези
предприятия. (Химическа, металоиндустрия, лека промишленост).
Посочва се, че дори и да има синдикална организация, в малките предприятия,
особено с ниска синдикална плътност, тенденцията е неблагоприятна както с минимални
постигнати договорености, така и за сключване на КТД или достигане на споразумение
(лека промишленост). Освен това, тъй като СО са структурно организирани единствено по
предприятия, голяма част от работниците и служителите на практика са лишени от
представителство в индустриалните отношения и в колективни преговори, например на
равнище регион, индустриален клъстер, бранш или група предприятия при един
собственик.
Липса на умения и знания у някои млади синдикални лидери в предприятията за
водене на ефективен и ползотворен диалог. Причините за това са свързани с липсата на
време за обучителни дейности, страхът за запазване на работното място и най-вече
липсата на ясни регламенти в законодателството, гарантиращи синдикалната дейност.
Недостатъчно включване на Европейските работнически съвети (ЕРС) в
заседанията, на които се отчита развитието на колективното договаряне в компанията,
където може да се обмени опит и да се споделят добрите практики и проблемите във
филиалите на МНК.
Като важен проблем на колективното договаряне на равнище предприятие,
въпреки координиращите мерки, предприети от федерациите на КНСБ, се признава
липсата на О/БКТД в някои от секторите и браншовете.
6.3. Координация между равнищата на договаряне
В секторните колективни договори ясно е посочена връзката между равнищата на
договаряне – отрасъл/ бранш – предприятие. В повечето О/БКТД са заложени клаузи,
регламентиращи връзката между двете равнища на договаряне, като се посочва, че
секторните договорености определят равнището, над което предприятията трябва да
надграждат. В някои О/БКТД ясно се посочва, че той важи за всички предприятия
членове на работодателската организация (металургия, металоиндустрия). В металургията
липсата на структури на синдикатите в някои предприятия не води до проблеми при
изпълнение на приетите след договаряне показатели на браншово ниво. Всички социално
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значими придобивки за работниците и заложени в Браншовия колективен трудов договор
се изпълняват от фирмите-членове на БАМИ. Договарянето на ниво предприятие и
сключването на КТД се осъществя на основата на приетите в БКТД стойности на основни
и специфични за бранша показатели и социални придобивки. Интересна е практиката на
ББКМ за обсъждане и приемане на договореностите в ОКТД 2020 в металоиндустрията от
Общото събрание на работодателската организация, поради което те няма да затрудняват
фирмите, ако искането на социалните партньори до министъра на труда за разпростиране
на ОКТД 2020 бъде удовлетворено.
Подобен запис има и в ОКТД 2019-2021 за работещите в отрасъл “Проучване,
добив и преработка на минерални суровини” 2019-2021 г., според който клаузите на
договора са задължителни за работодателите – дружествата, членове на БМГК. Фирмените
КТД надграждат тези показатели и в повечето ги надвишават значително. Заедно с това, се
регистрират и случаи на отказ на предприятия от членство в работодателските
организации, поради по-високите показатели в О/БКТД).
В ОКТД за строителството има клауза, че договореностите в ОКТД са минимални и
задължителни за предприятията от отрасъла.(строителство).

В производството на бира

договарянето на БКТД като „задължителна минимална база”, надграждаща приложимата
нормативна уредба се превръща в един сериозен и труден диалог, защото всички
договорености трябва да са изпълними и с възможност за надграждане и за „най-малките“
членове на СПБ.
В някои О/БКТД има записи, които препращат изпълнението на някои
договорености към предприятията. БКТД в производството на бира използва
децентрализирана система за определяне размера на заплатите, която спомага
съотношението между ръста на производителността и работната заплата да се
определя на равнище дружество. Според социалните партньори, браншът се
характеризира

със

структурирано

и

децентрализирано

колективно

трудово

договаряне. Като най-важна особеност на процеса може да се отбележи влиянието
на координацията между двете нива на договаряне и упражняването на контрол –
организирана и контролирана децентрализация на преговорите.
Връзката между двете равнища не е прекъсвана и в условията на
неподписан О/БКТД и синдикалните федерации на КНСБ предприемат различни
действия за стимулиране и подкрепа на договарянето на равнище предприятие. Тези
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действия са важни за поддържане на връзката между отрасловото/ браншовото ниво и
предприятието чрез различни кампании, методическа помощ , обучение и други.
Сключеното 2019 г. Рамково Колективно Споразумение за текстил и облекло между
ФНСОЛП и БАПИОТ задава рамка за колективното договаряне в предприятията в текстил
и облекло, като основните договорености, включени в него са: начална браншова
минимална заплата и спазване и прилагане на основните международни трудови
стандарти. Федерацията провежда обучение и консултации по колективното договаряне на
екипите за преговори, вкл. и чрез електронната платформа на КНСБ.
В предприятията от химическата промишленост колективното договаряне се провежда
в рамките на

Синдикалната кампания по колективното трудово договаряне на НФТ

"Химия и индустрия" 2019 г. с акцент върху реален ръст на работните заплати на базата на
препоръчителните браншови индекси за ръст на работните заплати, разработени от
Федерацията.
Във връзка с взаимодействието на двете равнища на договаряне интерес
представляват някои промени в структурата на колективното договаряне, на които
е обърнато внимание в някои секторни анализи във връзка с намаляване ролята на
секторното договаряне.
Практиката на отделните сектори показва, че през последните 10-15 години се
засилва тенденцията към децентрализация на системата на колективно договаряне. По
принцип самата система на колективно договаряне у нас възниква като децентрализирана
до известна степен, тъй като липсва характерното за част от страните на Западна Европа
колективното договаряне на национално ниво, а Националното споразумение за рамката
на колективно договаряне така и не се случи. Системата на колективно договаряне в
индустрията може да се определи като смесена (двустепенна) с наличието на договаряне на
секторно ниво и договаряне на равнище предприятие в част от отраслите и частично
децентрализирана в други. Причините и проявите на децентрализацията в отделните
сектори са различни. В някои браншове децентрализацията е обективно обусловена,
поради липсата на институционализирани и добре структурирани работодателски
организации или поради недостатъчно силни синдикати, а в други до голяма степен се
дължи на отказа на работодателските организации на секторно/ браншово ниво да
участват в колективните преговори, използвайки като извинение различни аргументи.
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В този смисъл можем да говорим за организирана и дезорганизирана
децентрализация. Липсват ясно изразени случаи на дезорганизирана (неконтролирана)
децентрализация. Основание за такова мнение дава фактът, че дори и в секторите, в които
няма секторно договаряне и някои работодатели се стремят да прехвърлят договарянето
към предприятията, синдикатите са предприели действия, за да не допуснат отрасловото
браншово договаряне напълно да бъде заменено с договаряне на равнище предприятие и
осигуряват артикулация между двете равнища. Освен това, динамиката на договаряне,
отразена в данните на НИПА не показват, че липсата/ намаляването на броя на О/БКТД
се съпровожда с нарастване на броя на КТД на равнище предприятие.
В някои сектори започват да се използват типичните атрибути на децентрализация,
като например, дерогацията, характерна за индустриалните отношения на старите държави
членки на ЕС. Така например, в БКТД на металургията има клауза, включена по
предложение на работодателите за възможност за неизпълнение на някои от показателите
при финансови затруднения в предприятието, което се разглежда от Браншовия Съвет за
Социално Сътрудничество (временна дерогация). Подобен запис има и в ОКТД на
Металоиндустрията, където е посочено, че отчитайки различната ситуация в отделните
предприятия, при фирми с намален обем на работа и/ или с изгубени позиции на
традиционни пазари, или финансовото им състояние не позволява, да бъдат договорени и
по-ниски размери на работна заплата от посочените, до нормализиране на обстановката.
Въпреки желанието на работодателските организации в химическата промишленост
да изтласкат колективното договаряне към фирмите, като едната браншова камара е
категорична, че на този етап колективното договаряне по заплащането на труда в страната
и в сектора може да бъде успешно приложено само на фирмено ниво и отказва за
подпише ОКТД, а другата браншова камара разбира колективното договаряне като
договаряне между браншовата организация на работодателите с работниците и
служителите без посредничеството на синдикатите, НФТ Химия и индустрия разработва
координираща рамка за колективното договаряне, като противовес на натиска за налагана
децентрализация на колективното договаряне.
В съответствие с приоритета на политиките на Федерацията за справедливо и
достойно заплащане на труда, НФТ ”Химия и индустрия” ежегодно провежда синдикална
Кампания по колективното договаряне с основен акцент върху ръста на работните
заплати, включваща подготовка на основни параметри на колективното трудово
договаряне за отделните икономически дейности и подпомагане на преговорите в
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предприятията; изготвяне на параметри за годишен препоръчителен браншов индекс за
увеличаване на работните заплати за предприятията от отделните икономически дейности.
Това не замества ОКТД, но до голяма степен компенсира липсата му.
В леката промишленост се провежда организационен преглед, който е насочен към
синдикализация и подпомагане на колективното договаряне, като е разработено и
електронно приложение за следене на организационното състояние на синдикалните
организации.
През 2019 г. е направен пробив в социалния диалог в леката промишленост с
подписването на Рамково колективно споразумение на ФНСОЛП с БАПИОТ в
браншовете в текстил и облекло. Федерацията го оценява като реална първа стъпка за
възобновяване на колективното трудово договаряне в сектор Лека промишленост.

Със

Споразумението се създава възможност да се предотврати трайното изместване на
браншовото договаряне от договарянето на равнище предприятие и да се осъществи
координация между двете равнища.
В хранително-вкусовата промишленост, въпреки липсата на браншово договаряне, в
редица от браншовете социалното партньорство продължава да е активно и поддържа
устойчивостта на индустриалните отношения, а това може да улесни и рестартирането на
договарянето, още повече като се има предвид положителното отношение на част от
работодателските

организации

към

колективното

договаряне.

Работодателски

организации от браншовете дори предлагат социалните партньори да подпишат
съвместна Харта (Кодекс, Споразумение) за етични стандарти на социално партньорство и
колективно договаряне.
ФНСС подчертава, че целият процес на автономно договаряне на заплатите
умишлено е стопиран от страна на работодателските организации чрез категоричния им
отказ да се договаря препоръчителен индекс за нарастване на работните заплати във
всички сектори и икономически дейности и е изтласкван към периферията и по-ниските
нива, към фирмите и предприятията в строителството (налагана тенденция към
децентрализация ).
В производството на бира, по думите на социалните партньори провеждат
организирана децентрализацията като БКТД определя рамката и оставя на колективното
договаряне на равнище предприятие да подобрява и надгражда основните параметри.
Такива цели си поставят и социалните партньори в някои други отрасли. Тази
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стимулирана отгоре децентрализация цели, според синдикатите в бранша повишаване на
ефективността на диалога в предприятията.
Интересно е мнението на някои работодателски организации за възможна
своеобразна ре-централизация на колективното договаряне, предполагаща използване на
добрите практики на договаряне на равнище предприятие за възраждане на системата на
отраслово/ браншово договаряне (химическа промишленост, хранителна промишленост), макар
че се подчертава, че това ще е дълъг и труден процес.

6.4. Спорове по сключването и изпълнението на КТД
В секторните анализи няма данни за възникнали спорове между страните по
О/БКТД или КТД на равнище предприятие. Като добра практика може да се посочи, че
има договаряне не само по отношение на предметното поле на колективното договаряне,
но и по процесите на договаряне, като се договарят и различни процедури и се създават
съответни структури.
Договорено е създаване на Комисии за социално партньорство в предприятията.
Създадени са и органи, които регулират взаимоотношенията на социалните партньори и
въпросите, свързани с колективното договаряне - Браншови съвети за партньорство. Те
работят по договорени правила, които определят състава им, социалните цели, предмета и
компетенциите, както и процедурите за дейността им.
С ОКТД 2012 и пренесено в ОКТД 2020 в металоиндустрията е конституирана
Комисия за помирение и арбитраж - инструмент оказал се много полезен, особено при
договаряне на КТД в предприятията, като в годините Комисията е оказвала съдействие на
страните за изясняване на договореностите в ОКТД, приложимите рамки в
законодателството и е играла положителна роля за постигане на взаимно изгодни
договорености. Заедно с това е договорено използване на посредничеството на
националните представителни организации, а при непостигане на съгласие на НИПА.
В ОКТД за добив на минерални суровини е договорено страните да регулират и
контролират изпълнението на ОКТД въз основата на равноправен диалог, преговори и
социално партньорство. За целта на всички нива се формират Комисии за социално
партньорство. Договорено е страните да регулират и контролират изпълнението на ОКТД
въз основата на равноправен диалог, преговори и социално партньорство. Договорен е и
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Регламент за решаване на споровете във връзка с изпълнението на КТД, съгласно
който контролът по изпълнение на ОКТД се осъществява от Отрасловия съвет за
социално сътрудничество, а в предприятията - от Комисия за социално сътрудничество. В
ОКТД присъства клауза, с която страните се задължават да започнат преговори в 14дневен срок след представяне на писмено искане от работодателя или синдикалните
органи в дружеството. След изтичане на срока страните си запазват правото да отправят
иск до правораздавателните органи, да сигнализират органите за контрол по труда или да
предприемат законни самостоятелни действия. Не е договорена възможност страните да
потърсят съдействие за уреждане на колективния трудов спор от Националния институт за
помирение и арбитраж, съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗУТКС.
В ОКТД строителство е предвидено създаване на Отраслов доброволен трудов
арбитраж, който да урежда спорове между страните при неизпълнение на колективни
трудови договори, което способства за по-бързото и ефективно решаване на колективни
трудови спорове в отрасъла. Съгласно ОКТД е създаден Браншов съвет за социално
сътрудничество (БССС) като помощен орган на социалното партньорство, което е
записано в ОКТД.
В целулозно-хартиена промишленост е създадена Комисия за колективно договаряне на
паритетна основа. Съгласно БКТД, СО участват активно в изясняването и решаването на
възникналите индивидуални и колективни трудови спорове. Трудовите спорове се
решават чрез преговори. При непостигане на съгласие въпросът се отнася в ОСТС
“Целулозно-хартиена, дървообработваща и мебелна промишленост” към МИ. При
непостигане на споразумение конфликтът се решава по ЗУКТС.

7. Роля на социалния диалог и колективното договаряне в контекста на новите
предизвикателства (цифровизация, зелена сделка, пандемия КОВИД 19 и други)
В условията на новите предизвикателства е необходимо да се обърне внимание на
въпросите за политиките, които те предизвикват и възможните договорени решения на
различните равнища на системата на индустриални отношения и социален диалог, които
социалните партньори инициират. Новите предизвикателства разширяват и утвърждават
социалното сътрудничество и колективното договаряне до нови сфери. Защото, както и да
се променя светът на труда,

основната необходимост синдикатите да представляват

интересите и да защитават правата на работниците в диалог с работодателите ще остане.
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Несигурността на заетостта, свързана с трансформацията на света на труда чрез
дигитализация и в резултат на зелената сделка и произтичащите от тях социални
проблеми ще продължат да бъдат ключови проблеми за синдикатите през следващите
години, наред с медицинските и икономическите последствия на пандемията КОВИД 19.
Ще бъдат необходими добри защитни клаузи в колективните договори – гарантирани
възможности на работниците за усвояване на нови умения и повишаване на
квалификацията, социална защита и недопускане на социално неравенство.
Тези предизвикателства, които имат не само национално, но и европейско и
глобално измерение, засягат отделните сектори по различен начин и в различна степен.
Поради това се засилва и се очаква да се засилва секторното двустранно
партньорство както по отношение на колективното договаряне, така и извън него и
сключване на споразумения по отделни направления и/ или включване

на някои

договорености във връзка с тях в О/БКТД и КТД в предприятията.
Представените секторни анализи

показват, че социалните партньори в

отделните сектори се намират на различни етапи по отношение на адресирането на
новите предизвикателства. Някои само констатират тези предизвикателства в рамките на
технологичното развитие на секторите и производствения процес, като в някои сектори
много подробно се изследват насоките на технологична промяна и навлизането на
дигитализацията както по отношение на производствените и управленските процеси, така
и на продуктите и материалите, без обаче да се очертава ясна връзка с потенциала на
социалния диалог и колективното договаряне в отговор на промените в света на труда
(лека промишленост, химическа промишленост). Други

са очертали насоки за бъдещи

действия, а трети са започнали преговори по някои споразумения, свързани със зелената
сделка, дигитализацията или КОВИД 19. Има и сектори, в които социалните партньори
вече имат някои решения и включени клаузи в колективните договори, сключени
през 2020 г. (металоиндустрия)
Координирани действия на социалните партньори за запазване на живота и
здравето на работниците по време на световната пандемия от КОВИД 19
Социалните партньори в повечето сектори считат, че адекватният отговор на тези
предизвикателства е свързан и с ефективния социален диалог и колективното трудово
договаряне.
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Във всички металургични предприятия в тясно сътрудничество и съдействие от
страна на синдикатите работодателите са предприели много строги мерки за запазване на
живота и здравето на работещите. Активно са включени всички органи, ангажирани с
безопасността на труда (СТМ, КУТ и др.), изградени са комисия/ щаб, разработен е план
за осигуряване на безопасност на труда, организация на работата, информиране на
персонала, спазване на мерките, определени от правителството. Строгите мерки,
предприети от работодателите и дисциплината на работниците са от съществено
значение не само за запазване на тяхното здраве, но и за оцеляването на предприятията
като цяло и осигуряване на нормален производствен ритъм. Въведен е ротационен режим
- работа на работното място / работа от дома - там, където това е приложимо, при
спазване на изискването за не повече от 50% от служителите в офисите. Също така е
договорено работодателят да предоставя допълнителен платен отпуск на всеки работник
/служител, ползвал от платения си отпуск за 2020 г., така, че към юни всеки да има остатък
по ½ от годишният си платен отпуск . Социалните партньори обмислят и включване
на някои нови договорености в колективните трудови договори на равнище
предприятие и бранш: договаряне на взаимни ангажименти, ако се наложи преминаване
на непълно работно време, информиране на работниците, контрол за изпълнение на
мерките, търсене на възможности за финансиране за осигуряване на материални условия
за изпълнение на мерките (стаи за почивка, за хранене и др.), мерки при наложени
съкращения или изчерпан платен отпуск и др.
В производството на бира и малц социалните партньори са договорили

два от

заводите да преминат на работа по на схемата: 50/80/100, т. е. 4 часа работен ден, 80 %
заплащане от труда и 100 % осигуровка. При обсъждане на чл.21, ал.3 на БКТД 2020 г. те
са започнали обсъждане на възможността за евентуално въвеждане на 4 дневна работна
седмица при запазване размера на РЗ, като се произвежда същото, дори и по-голямо
количество продукция и се запази качеството. Това е важно в условията на КОВИД 19.
В металоиндустрията в ОБКТД 2020 страните са договорили при фирми с намален
обем на работа и/или с изгубени позиции на традиционни пазари, или финансовото им
състояние не позволява, възможност да бъдат договорени и по-ниски размери от
посочените по препоръчителните МРЗ по категории персонал до нормализиране на
обстановката във връзка с КОВИД 19 (временна дерогация).
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В строителството синдикатите ще настояват за по-добри условия на труд по време
на пандемията, достойно заплащане на работещите в строителния сектор, допълнителни
клаузи както в КТД на фирмено ниво, така и в Отрасловия колективен трудов договор
(ОКТД), свързани с повече допълнителен отпуск за всички работници, по - специално за
жените майки с деца до 14 годишна възраст.
Социалният диалог

и колективното договаряне се разширяват до нови

сфери, свързани със зелената сделка и дигитализацията
В контекста на предизвикателствата на дигитализацията и зелената сделка,
социалният диалог навлиза в качествено нова ситуация, която предполага преодоляване на
редица предизвикателства, свързани с работните места, квалификацията на работната сила
и трудовия пазар като цяло.

Колективните договори се превръщат във важен

инструмент за социален диалог от гледна точка насърчаване на екологичните ангажименти
в рамките на предприятията и на секторно ниво. Дават възможността за ясни,
последователни и устойчиви политики за „екологизиране” на индустрията и разкриване
на зелени работни места.
По предложение на синдикатите, социалните партньори в пивоварния бранш
насърчават прилагането на Платформата „3-те Р“ – planet, people, profit (планета, хора
печалба). Социалните партньори са

мотивирани да действат заедно за успеха на

прилагане на Европейския зелен пакт за постоянно ограничаване въздействието на
предприятията от бранша и произвеждания продукт върху околната среда. В тази връзка те
обмислят възможностите да разработят „Пътна карта на основните политики и мерки,
необходими за реализирането на Европейският зелен пакт”. Предприятията от
пивоварния бранш се включват активно в провеждане на политика за „устойчиви
продукти“ и оползотворяването на отпадъците от производствения процес, с което ще
допринесат за чиста „кръгова икономика“, разумно управление при потреблението на
вода и енергия, необходими за производството, намаляване на въглеродните емисии,
рециклиране на отпадъците. Зелените инициативи на предприятията от бранша се
свързват с корпоративната социална отговорност, която е основна ценност на пивоварния
бранш. Социалните партньори в пивопроизводството си поставят като бъдеща цел и
изграждането на концепция за дигитализацията на труда и разработване от
работодателя на „Модел за самооценка на дигиталната зрялост на предприятието“.
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Социалните партньори в строителството са започнали преговори за няколко
допълнителни споразумения, свързани със Зелената сделка и дигитализацията в
строителството. Отчитайки, че в строителството навлизат нови продукти, технологии и
ресурси, свързани с енергийната ефективност, както и възобновяемите енергийни
източници, като делът на тази индустрия се очаква да расте непрекъснато, социалните
партньори са договорили мерки за подобряване на уменията и преквалификацията
на персонала, в това число и в създадените два центъра за професионално обучение към
БКС и ФНСС.
В металургията също се обмислят споразумения по новите предизвикателства и
други съвместни действия. Европейската, респективно българската металургична
индустрия има отговорната задача да осигури металните суровини за зеления преход, тъй
като металите, освен досегашните си приложения, разширяват своето значение като
суровини за екологичната трансформация на други сектори и преминаване към „зелен”
транспорт и „чиста” мобилност, производството на енергия от възобновяемите
източници, за производство на батерии за съхранение на „чиста” енергия и др. В този
период производителите на метали също ще трябва да преминат към технологична
трансформация с нулеви въглеродни емисии, да осигурят работна ръка, отговаряща по
образование и квалификация на новите условия. Това са огромни предизвикателства,
които могат да се решават само с общите усилия и диалог на работодатели и синдикати.
Затова ролята на диалога, подписването на споразумения и колективното договаряне с
ново съдържание е ключова задача на организациите на социалните партньори в
металургията в краткосрочен и средносрочен план. За бранш „Металургия” тези процеси
са започнали. Все повече стават обществено значимите въпроси, които се поставят за
обсъждане и приемане на общи становища и предложения на социалните партньори
за решаване на някои проблеми.
Социалните партньори в металургията провеждат и диалог, свързан с развитие на
производството и прилагане на новите технологии и оборудване. За тяхното обслужване и
управление

се изисква придобиването на нови знания и умения от работниците и

служителите. Синдикатите и работодателите се договарят за проактивните мерки за
придобиване на нови знания и специалности. Те считат, че има необходимост от
промяна в предметното поле на КТД с повече съвместни за работодатели и синдикати
задачи, нови задължения за запазване на работни места, особено при висока степен на
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автоматизация и дигитализация на процесите, както и изисквания за нови компетенции и
отговорност към работата.

Актуални проблеми в развитието на съвременната индустрия и новите клаузи в
колективното договаряне – Добра практика на социалните партньори в
металоиндустрията
НСФ”МЕ” провежда анкета сред членовете си, в която има раздел за бъдещите
предизвикателства пред КТД и на основа на резултатите са договорени нови клаузи в
ОКТД.
Социалните

партньори

в

металоиндустрията

приемат

като

важно

предизвикателство за социалния диалог и колективното трудово договаряне навлизането
на Индустрия 4.0. Според ББКМ, „За да се задържи и повиши равнището на дейност и
производителността на труда в предприятията от металоиндустрията е задължително да се засилва
работата по повишаване квалификацията на заетите, с акцент на дигитализацията, за
компетентното им участие в обслужването на съвременните системи на управление на производството
и дейността на фирмите, въвеждани усилено в момента като неразделна част по внедряването на
„Индустрия 4.0.“
В подписания
партньори,

Отраслов колективен трудов договор 2020 социалните

са постигнали споразумение да провеждат действия за повишаване

квалификацията на работещите, в съответствие с изискванията на „Индустрия 4.0“:
Страните провеждат съгласувани действия за:
- повишаване квалификацията на заетите, участие в дейностите по валидиране на неформално
придобити знания, умения и компетентности;
- повишаване квалификацията на работещите съобразно изискванията на работните места за
компетентно участие във внедрените системи за управление на производството и управлението на
фирмите в съответствие с изискванията на „Индустрия 4.0“.
- с подкрепата на ръководствата на фирмите да продължат да обсъждат, търсят и договарят
форми и механизми за стимулиране задържането на квалифицирани кадри и особено на тези с висше
инженерно образование, в т.ч. и увеличаване размерите на заплащане на труда, с оглед възвръщане и
утвърждаване на позитивния имидж на професията „машиностроител” и елиминиране проявленията
на сива икономика.
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Според социалните партньори в металоиндустрията, колективните договори се
превръщат във важен инструмент за социален диалог от гледна точка насърчаване на
екологичните ангажименти в рамките на предприятията, на секторно ниво и на
регионално ниво в отговор на предизвикателствата на устойчивото развитие и постигане
на справедлив преход. Дават възможността за ясни, последователни и устойчиви политики
за „екологизиране” на индустрията и разкриване на зелени работни места.
Новите работни места обаче трябва да са не само зелени, но и достойни и
продуктивни, да осигуряват адекватни доходи и да зачитат правата на работниците. В
основата на социалните и трудовите политики за зелен преход трябва да бъде социалната
защита, защото само чрез нея може да се осигури сигурност на доходите чрез възможност
за придобиване на нови умения.
Отчитайки тези предизвикателства, НСФ „Метал-Електро” - КНСБ разработва и
предлага включването на следните „зелени” разпоредби в ОКТД:
А. РАБОТОДАТЕЛИТЕ информират СИНДИКАТИТЕ и работещите във фирмите за
плановете им, съгласно установените от ЕК срокове за намаляване на вредното въздействие на
въглеродните емисии на работните места, съобразени с екологичните изисквания и разкриването на нови
такива.

Б. РАБОТОДАТЕЛИТЕ се ангажират с проследяване на нивото на емисиите от техните
производства, в т.ч. с разработване на средносрочни и дългосрочни планове за постигане на
декарбонизация в производствата с ясни срокове, които да дават възможност за създаване на нови „зелени
работни места“ и информират синдикатите и работещите във фирмите.

В.

При

планирано

разкриване

на

„зелени

работни

места“

в

предприятието

РАБОТОДАТЕЛЯТ извършва прогнозна оценка на съществуващите и нововъзникващите рискове за
безопасността и здравето при работа на тези работни места и предприеме мерки за тяхното
елиминиране или минимизиране.

Г. РАБОТОДАТЕЛИТЕ съвместно със СИНДИКАТИТЕ ежегодно организират обучения
на работниците, служителите и мениджмънта на предприятията за повишаване на осведомеността по
отношение на здравните, екологичните и икономическите аспекти, свързани с измененията на климата
и декарбонизацията.
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Д. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ съвместно разработват планове за
енергоспестяващо управление на процесите на производство, особено в онези аспекти на операциите, които
са най-енергоемки.
Според синдикатите, макар и общи по своя характер залегналите „зелени”
разпоредби за първи път намират своето място в ОКТД за сектор Машиностроене и могат
да служат, като вход за отчитане

на отговорностите и правата на работодателите и

работниците по екологичните въпроси. Чрез механизмите на колективното трудово
договаряне има възможност да се постигне забележителен напредък в опазването на
околната среда и разкриване на нов тип работни места.
След проучване на европейския опит НСФМЕ е готова с предложения, които да
залегнат в договореностите в предприятията, изцяло съобразени с възможностите на
българските работодатели. Основният фокус на този етап е насочен към пестенето на
ресурси и енергия. Честа практика в предприятията в Европа е нетната стойност на
спестения ресурс (енергия или друг тип суровина) да бъде преразпределена като бонус и
стимул на работниците.
Някои от предложенията, които социалните партньори планират да включат в
КТД 2021-2022 са предимно насочени към нетна икономия за предприятията, която да
води до реални ползи за околната среда:
•

използване на енергия от екологично чисти източници за производствени нужди както и за
отопление и охлаждане на сградите;

•

подобряване на енергийната ефективност;

•

политики за поетапно прекратяване на използването на пластмаса за еднократна употреба на
територията на предприятията;

•

минимизиране на използването на хартия и FSC стандартизация;

•

използване на чиста енергия от възобновяеми технологии, когато това е възможно;

•

участие в научни изследвания и разработки в областта на екологията, финансирани от
глобални фондове;

•

внедряване на системи за пречистване на питейната вода и въвеждане на мерки за пестене на
вода;

•

разделно събиране на отпадъците на територията за предприятията;
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•

използване на механизми за „обратно приемане” на машини и устройства за рециклиране и
извеждането им от експлоатация спазвайки екологичните норми.
Във връзка с влиянието на външните фактори върху здравето и безопасността на

работниците, НСФМЕ обръща специално внимание на качеството на въздуха в работните
помещения чрез клаузи в КТД 2021/2022 г. За подобряване на информираността на
работниците и синдикалните председатели, които ще водят преговорите е разработена
Програма за обучение по въпросите на зелената сделка, замърсяването на въздуха и ролята
на синдикатите в решаването на проблемите, която е отворена и към мениджърските
екипи на предприятията.
Добра практика на равнище предприятие – Политиката на Захарни заводи АД,
свързана с опазване на околната среда в съответствие с инициативите по зеления
пакт.
А) Въвеждане на разделно събиране на отпадъците в организацията.
Б) Обучение на работниците и служителите за преодоляването на недостига на
„зелени” умения. Обучение за натрупване на технически и професионален опит в
областта на енергийната ефективност, ефективното управление на цикъла на отпадъците
и разработването на екологични продукти, както и на други зелени процеси.
В) Обучение в зелени умения за насърчаване отговорно и законосъобразно екоповедение на работниците и служителите чрез повишаване на знанията, за всички аспекти
на тяхната дейност, които имат отношение и въздействие върху околната среда.
Г) Повишаването на личната отговорност и ангажимент на служителите, към опазване
на околната среда и енергоспестяващо поведение.
Като част от политиката на „Захарни заводи” за по-добри и безопасни условия на
труд е утвърденият ЕТИЧЕН КОДЕКС (хранителна промишленост, СПЗЗП)
ИНДУСТРИЯ 4.0.
В контекста на предизвикателствата на дигитализацията, социалният диалог
навлиза в качествено нова ситуация, която предполага преодоляване на редица
предизвикателства, свързани с работните места, квалификацията на работната сила и
трудовия пазар като цяло.
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В това отношение Световната и Европейската федерации на индустриалните
работници работят съвместно и активно за подпомагане и подкрепа на националните си
организации, като ясно очертават предизвикателствата и като предлагат план за действия
за справянето с тях.
Според Световната федерация на индустриалните работници в своите анализи, за
да останат синдикатите силни и отговарящи на промените, са необходими ново мислене
и структури - “Синдикат 4.0” трябва да бъде измислен и внедрен като ефективен
отговор на Индустрията 4.0. Тъй като колективното договаряне е

най-ефективният

инструмент, трябва сериозно да се обмисли връзката между Индустрия 4.0 и КТД.
ЗЕЛЕН ПАКТ
Важен приоритет за социалните партньори в металургията е и преходът към
неутралност по отношение на климата, борбата срещу загубата на биологично
разнообразие, подобряването на околната среда и гарантирането на устойчивостта на
икономиката. В тази връзка е необходимо да се засили социалния диалог, да се обедини
цялото общество, за да се постигне действително справедлив преход, особено за
стотиците работници от индустрията, които ще загубят работните си места.
Друг важен приоритет на европейските социални партньори е колективното
договаряне по заплащането на труда. Част от европейската политика са и инициативите за
конвергенция на заплатите, както и идеята за създаването на Алианс за конвергенция на
заплатите. СФ Металици е активен участник в дискусиите по тези въпроси в европейския
секторен диалог и ги подкрепя.
В дневния ред на европейския диалог в земеделието32 са въпросите за отстояване
и създаване на по-добри, по-качествени работни места чрез социалния диалог, където
водещи са социалните стандарти, обучението и квалификацията на работната сила,
безопасността и здравето при работа, равните възможности и включването на всички
работници в Европа.
Социалните партньори в земеделието се радват на много добри взаимоотношения,
обединени около 5 основни теми,

които са сърцевината на тяхната Работната

програма.

В анализа на ФНСЗ липсва раздел за участието в европейския секторен диалог. Материалът в този
анализ е подготвен на основата на доклад на В. Васильонова, публикуван на интернет страницата на ФНСЗ
32
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А. Заетост – за социалните партньори управлението на работните места в
земеделието е жизнено важно, защото заетостта тук е многообразна – постоянна, сезонна,
семейна и т.н. Когато се реформира Общата селскостопанска политика и когато се
сключват свободните търговски споразумения на Европейско ниво, винаги трябва да се
държи сметка за социалните последици върху фермерите и работещите в този сектор.
Именно секторния комитет по социален диалог следи за този аспект и дава препоръки.
Тази година социалните партньори в сектора направиха общо изследване на
Въздействието на ОСП върху заетостта в сектора. Резултатите от него са основа за
задълбочаване на диалога по посока устойчивост на сектора и запазване и създаване на
нови работни места.
Б. Обучение – Секторът се развива в технологично отношение твърде динамично,
създават се нови видове работни места, които изискват нови компетенции и умения.
Фермерите се нуждаят от обучени и квалифицирани работници. Социалните партньори
се борят за повече внимание върху обучението и квалификацията и преквалификацията на
заетите, отговарящи на изискванията на новите технологичните процеси.
В. Сигурните работни места – работа в безопасна среда е друга важна
предпоставка

за

участието

на

социалните

партньори

в

работните

групи

по

стандартизиране на условията на труд, респективно за намаляване на трудовите злополуки
и травми чрез превенция и работещи професионални практики.
Г. Валидиране на уменията – засилване на мобилността в една разширяваща се
Европа винаги е била цел от самото начало на социалния диалог. Наличието на адекватна
технологична система, която да среща търсенето и предлагането на умения и
квалификации и подходящи работни места е реално постижение днес през системата
ЕSCO.
Д. Справяне с нечестната конкуренция – причинена от мобилността на
работната сила в и към ЕС, често предпоставя по-лоши условия на труд и живот за
работниците мигранти.
Консултации между европейските секторни социални партньори ЕФФАТ и
работодателската организация COPA-GEОРA се водят също така и по следните
директиви, чрез които бяха намалени негативните ефекти върху работниците: Директивата
за командированите работници, Директивата за сезонните работници, Директивата за работното
време. Освен в отрасловия комитет по социален диалог, социалните партньори участват в
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специализирани работни групи чрез свои експерти, където се дават конкретни технически
предложения по конкретните директиви.
ФНСЗ участва активно с

експертен принос в реализиране на различни

европейски проекти – АГРИТРАНС, „Нови работни места в сектора с оглед на
структурните промени”, „Структурните промени и заетостта в земеделието”, „Зелени
работни места в земеделието и селските райони” и др.
За да подкрепи своите организации-членки, ЕФФАТ реализира редица проекти
както самостоятелно, така и в партньорство с работодателската организация COPAGEОРA. Отбелязан е напредък в процеса в последните години. ФНСЗ е активен
участник в този процес и надежден партньор на ЕФФАТ за развиване на
партньорството между организациите от ЮИ Европа/ Балкански регион през
последните години и работи последователно за засилване регионалното сътрудничество.
Oсвен това, ФНСЗ участва активно в работните срещи и конференции по въпросите на
социалния диалог чрез писмени материали, презентации, интервюта и въпросници.
ФНСЗ участва в европейски проекти, които ЕФФАТ развива по въпросите за
сезонните работници, работниците-мигранти и командированите работници, вкл. проект

Условия на труд и живот на работниците-мигранти в селското стопанство –
негативни въздействия и нелегална заетост.
Федерацията се включи и в кампанията за натиск върху Европейския парламент,
като изпрати до българските евродепутати декларация и позиция на синдикатите от
земеделието относно предложената директива за сезонните работници. Активна
кампания за солидарност е реализирана съвместно с румънските синдикати от селското
стопанство във връзка с решението на холандското правителство да затвори пазара за
български и румънски граждани – сезонни работници в земеделието.
Както се вижда, много от проблемите, които са поставени като важни в
анализите на секторните партньори съвпадат с приоритетите на европейския
социален диалог и на европейските секторни социални партньори. Те се отнасят до
дигитализацията (в частност, подобряването и адаптирането на уменията и
квалификацията в цифровата икономика), командированите работници, условията
на труд, работното време и определянето и равнището на минималната заплата,
сивата икономика. Това означава, че активното участие на българските социални
партньори може да послужи за пренасяне на решения и добри практики

от
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европейския към националния секторен социален диалог и обратно.

Сериозно

предизвикателство пред социалните партньори в тази връзка е повишаването на
капацитета им за участие в диалога на европейско ниво. Участието в съвместни
проекти на европейските социални партньори им дава възможност да обменят и
пренесат добри практики на национално секторно ниво, да подобрят социалния
диалог и колективното договаряне и да спомогнат за решаване на проблемите на
секторите по ефективен начин.

8. Основни проблеми в развитието на социалния диалог и колективното трудово
договаряне
Проблемите в секторното колективно договаряне, които всъщност са и до голяма
степен причини за кризата и сериозното отстъпление от отрасловото и браншовото
колективно договаряне в някои от секторите на индустрията, могат да се систематизират в
няколко групи:
8.1.Обективни причини
А.. Значителен брой икономически дейности в някои от секторите и тяхното
различно икономическо и финансово положение, разлики в размера и икономическия
обхват на компаниите, които членуват в браншови организации, в предмета им на
дейност, както и в географската им концентрация.
Б.. Преобладаващ брой микро и малки предприятия в повечето сектори и различни
типове на наемане (сезонни работници, самонаети), както и значителният дял сива
икономика в някои от секторите затрудняват организирането както в синдикати, така и в
работодателски организации.
8.2. Проблеми, произтичащи от структурите на социалните партньори
8.2.1. Работодателските организации, като страна в секторното договаряне
- институционалната и структурната недоразвитост на браншовите организации,
поради липса на адекватен закон за браншовите организации. Фрагментацията на
работодателските организации в един и същи бранш

и липса на структуриран

работодателски интерес и единно представителство в редица браншове води до липсата на
признати на национално ниво организации като партньор на двете представителни
браншови синдикални организации;
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- липса на желание за участие в браншови структури от страна на работодатели (и
на наети лица) – някои предприятия не членуват в работодателска организация, а други
фирми са напуснали съответната работодателска организация, когато им е предложено да
прилагат проектодоговор за бранша или да подкрепят разпростиране на О/БКТД;
- произволното определяне на различните организации на фирми в отделните
отрасли/ браншове като работодателски и реалното им присъствие и участие в
преговорните процеси изкривява същността и целите на колективното трудово договаряне
на това ниво, поради липса на пълномощия от гледна точка на техните устави, в
преобладаващият случай те имат за цел защитата на браншови бизнес интереси и търсят
тяхното решаване чрез членството си в понякога в повече от една национално
представителна организация на работодателите, без да имат нищо общо с участие в
социалния диалог и колективното договаряне;
- поведението и позициите на национално представените работодателски
организации по отношение на договарянето на МРЗ, колективното договаряне и
разпростирането на О/БКТД;
- отказ на браншовите работодателските организации (РО) да договарят МО - в
част от секторите прекъсването на диалога или трудното му осъществяване и разпадането
на системата на браншовото договаряне след 2015 г. се свързва с бойкота на
работодателските структури

за договаряне на МОД по решение на националните

работодателски организации.
8.2.2. Синдикатите като страна в договарянето
Според някои работодателски организации причина за липсата на отраслов или
браншов КТД и за трудности в колективното договаряне на всички равнища е ниската
синдикална плътност и липсата на синдикални организации в бранша или в
предприятията членове на РО. Синдикатите признават, че желанието да се членува в
синдикати и синдикалната плътност значително намаляват, както намалява и капацитетът
за водене на преговори на различни равнища, главно поради липсата на политики за
кадрово подпомагане на синдикалните организации за подготовка на приемници на
действащите председатели и силното редуциране на числения състав на работещите във
федерациите.
8. 3. Проблеми, произтичащи от процесите и процедурите - неадекватно
законодателство
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- Социалният диалог у нас се развива основно на национално равнище и на
равнище предприятие. Независимо, че нормативната рамка урежда социалния диалог на
отраслово и браншово равнище, това се отнася преди всичко за тристранното секторно
сътрудничество, а не секторното колективно договаряне. Едновременно с това
отрасловото и браншовото договаряне

за дълъг период от време от началото на

съвременните индустриални отношения имаше пожелателен характер и не успя да се
утвърди като практика в редица браншове. Съществуващите в страната възможности за
водене на преговори без задължителен характер за сключване на КТД на ниво
предприятие или на ниво сектор позволява индивидуален избор, който често се базира на
субективни и личностни проблеми и причини.
- Критериите за национална представителност, наред с формалната си
уреденост, предпоставят известна неравнопоставеност на социалните партньори. Това
води до по-големия брой работодателски организации както на национално, така и на
секторно равнище, в противовес на представителните синдикални организации в
браншовете и секторите.
- Ниските критерии за представителност на браншовите работодателски
организации, дават статут на национална представителност на браншови организации,
обединяващи незначителен брой икономически субекти, които отказват да участват в
секторен социален диалог, защото не е в предмета им на дейвост, но които могат да
блокират подписването и разпростирането на браншовия колективен трудов договор.
- Липсва легитимно определение на понятията “отрасъл” и “бранш” в
разпоредбите по колективното договаряне, свързано с новата Класификация на
икономическите дейности, по която се определя представителността на социалните
партньори;
- Липса на ясна процедура за разпростиране - тълкувателни документи на законови
разпоредби за задължителното участие на всички представителни организации на
работниците и служителите и на работодателите от сектора или бранша при сключването
на отраслов или браншов колективен договор, блокира редица колективни преговорир.
Подобно тълкуване смесва доброволността на участие на социалните партньори в
колективни преговори, с условието за отправяне на искане на разпростиране на
браншовите договори;
- Отказ за разпростиране на О/БКТД от министъра на труда;
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- Процедурите, които трябва

да следват преговарящите представители на

работодателските организации при съгласуване на договореностите по О/БКТД забавят
преговорите,

не

рядко

техните

управителни

съвети

в

последствие

отхвърлят

договореностите;
- При съществуващата практика и нормативна уредба за приемане на промени
законодателството и в подзаконовите актове няма възможност на браншово ниво да се
правят предложения. Тези въпроси се решават на национално ниво след обсъждане в
НСТС, а там може да има противоречиви интереси и постигането на консенсус е трудно.
Дори при съгласувани и приети с консенсус предложения на социалните партньори за
решаване на проблеми в бранша, които могат да се реализират с подкрепа на държавата,
реално няма законови механизми за изпълнение и това не се случва.
- Няма препоръчителна структура на БКТД, в който да се договарят въпроси от
различни сфери и взаимен интерес, включително и сътрудничество в полза на
устойчивото развитието на предприятията и бранша, общи позиции по европейските
политики и защита на българските производства.
-

Въпреки

съществуващата

автономност/самостоятелност

на

съответните

браншови структури техните права и задължения не са законово регламентирани,
поради липсата на Закон за браншовите организации.

9. Основни изводи и предложения
.9.1. Обобщения, изводи за групата сектори
А..

Тристранният

секторен

диалог

в

индустрията

е

в

криза,

въпреки

инициативността от страна на социалните партньори, в частност на синдикатите за
неговото активизиране. Преобладава мнението за неефективен и формален тристранен
диалог, който в някои сектори не съществува през последните години. Налице е ясна
тенденция на ограничаване на диалога в индустрията до бипартитен диалог. Така
социалните партньори се лишават от важен канал за влияние върху развитието на
отделните сектори на индустрията, тъй като държавата не ги консултира по важни
икономически и социални въпроси и предприемани политики, важни за дадения отрасъл
или бранш. Активизирането и изпълването със съдържание на дейността на отрасловите и
браншовите съвети за тристранно сътрудничество са особено важни в контекста на новите
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предизвикателствата – Ковид 19, Зелена сделка, Индустрия 4.0, които несъмнено имат
значимо секторно измерение и се нуждаят от договорени решения и политики.
Б. Двустранното социалното партньорство в индустриалните сектори, за разлика от
тристранното, е жизнеспособно и се развива и обогатява, обхващайки нови области и
нови форми. Социалното партньорство не се ограничава само с действия, свързани с
договаряне на О/БКТД и Споразумения за МОД. Сътрудничеството е насочено към
решаването на проблеми в сектора като цяло и в отделните браншове. Постоянно е
взаимодействието и множество са съвместните дейности на социалните партньори в
търсене

на

консенсус

по

проблемни

въпроси

и

приоритети

на

секторите,

усъвършенстване на законодателната уредба, разрешаване на проблеми и конфликти:
организиране на форуми по важни проблеми, съвместно участие в проекти, провеждане
на неформални и официални срещи, обучения, информиране и консултации, които
утвърждават социалния диалог и двустранното сътрудничество. Двустранното социалното
партньорство е активно и в повечето отрасли и браншове,

в които няма сключени

О/БКТД, като поддържа устойчивостта на индустриалните отношения и може да улесни
и рестартирането на колективното договаряне.
В. В

повечето сектори

взаимоотношенията между социалните партньори се

оценяват като добри, основани на уважение и доверие, изграждани в процеса на устойчив
и продуктивен социален диалог в течение на години. В секторите, в които има
плуралистични и фрагментирани социални партньори взаимоотношенията се изграждат
по-трудно. благоприятно. Но възникващите противоречия се решават чрез диалог,
изясняване на

проблемите и отчитане на интересите на двете страни.

Има всички

основания да се счита, че е формирана култура на диалога, която определя ефективността
както на процесите, така и на резултатите от диалога на социалните партньори в
индустрията.
Г. В условията на новите предизвикателства се засилва и се очаква да се засилва
секторното двустранното партньорство извън колективните преговори чрез сключване на
споразумения по отделни направления, разработване на програми и произтичащи от тях
конкретни договорености в КТД.
Д. Секторното колективно договаряне в индустрията се развива устойчиво от 19921993 г. и до сега без прекъсване, но е ограничено до част от отраслите и почти изчезва в
браншовете с някои изключения. Тенденцията на намаляване на покритието с О/БСД
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през последните години е овладяна, но покритието остава сравнително ниско и не
съдейства за постигане на целта, която си е поставила КНСБ (60%), с изключение на
добивната промишленост и производството на бира и малц, които я надхвърлят.
Договореностите в О/БКТД се запазват и с

всеки следващ договор устойчиво се

надграждат, а предметното им поле се обогатява с нови клаузи, включително и свързани с
новите предизвикателства – Индустрия 4.0, зеления пакт и КОВИД 19.
Е. Разпростирането на О/БКТД след старта му в периода 2010-2012 си остава
ограничено до един бранш.
Ж. Като важни проблеми на секторното договаряне се очертават проблемите,
свързани със социалните партньори – ниската синдикална плътност и ниската
представителност на работодателските организации (институционална и структурна). Във
връзка с това се поставя въпросът за консолидацията и на работодателските, и на
синдикалните организации.
З. Колективното договаряне на равнище предприятие запазва обхвата си през
последните години, но на сравнително ниско ниво. Една от важните причини за това е
ниската синдикална плътност, намаляващия брой синдикални членове и големия брой на
„несиндикализирани” фирми и дори на цели несиндикализирани браншове, поради което
основните условия за социален диалог и съдържателно колективно договаряне липсват.

И. Социалните партньори в индустрията активно се включват в общи дейности на
европейските организации на синдикатите и работодателите, в които членуват. Това им
дава възможност да обменят и пренесат добри практики на национално секторно ниво, да
подобрят социалния диалог и колективното договаряне и да спомогнат за решаване на
проблемите на секторите по ефективен начин.
Й. Социалните партньори в индустрията все повече свързват социалния диалог и
колективното договаряне с новите предизвикателства, като разработват програми,
споразумения и включват специални клаузи в колективните трудови договори.
К. Секторните анализи и активността на работодателите при тяхната подготовка
ясно очертават група работодатели, които проявяват положително отношение към
секторния социален диалог и колективното договаряне, приемат ги като свой приоритет и
изразяват подкрепа за тяхното продължаване и усъвършенстване. С тях КНСБ може да
търси бъдещи партньорства в различни области.
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9.2. Предложения за подобрения
Секторните социални партньори в индустрията са направили редица предложения
за подобряване на социалния диалог и колективното договаряне, включително свързани
със създаване на адекватна правна рамка, подобряване на взаимоотношенията на
социалните партньори.
9.2.1. Предложения за подобрения на нормативната база
А. Приемане на Закон за браншовите организации, уреждащ дейността на
секторните работодателски организации по отношение на: с ясни критерии за членство и
за представителност на структурите на работодателите, национално валидни критерии за
отрасъл и бранш;- права и задължения на браншовите организации; ясно определение на
понятието „бранш”, по законодателен път да се гарантира невъзможността за двойно
членство. На тази база ще се подобри работата на Отрасловите тристранни съвети.
В.. Изясняване на статута на браншовите РО по отношение на функциите и
правомощията

в

колективното

договаряне

на

браншово

равнище;

изясняване

съдържанието на представителността, която наред с участието в тристранния социален
диалог, предполага качество и ангажимент в социалния диалог и колективното договаряне
на двустранна основа на браншово равнище; изясняване и прецизиране на текстове в КТ.
В. Прецизиране на чл.52 от КТ. Необходимо е точно и ясно да се посочи вида на
информацията. По този начин ще може много по аргументирано да се защитават
позициите, на синдикатите, особено, когато се договарят работни заплати.
Г. Липсата на краен срок на преговори за подписване на КТД, лишава страните от
последващи действия. На практика на много места няма отказ за подписване на КТД, а т.н.
„преговори” се отлагат с месеци.
Д.. Проблемът с присъединяването към КТД – чл.57 от Кодекса на труда е
фундаментален за синдикатите. Необходимо е да има разписана ясна императивна
разпоредба в Кодекса на труда, че присъединяването става със заплащането на определена
такса.
Е.. От страна на държавата по отношение на браншовото равнище на договаряне е
необходимо да: приеме процедурите, сроковете, информационното осигуряване, както и
логистична подкрепа.
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Ж.. Промяна в предметния обхват на колективното договаряне, уточнен в чл.50,
ал.1 КТ, като се включи възможност да се поемат съвместни отговорности и задължения и
от страна на синдикатите и се отчита новият контекст и предизвикателство .
З.. С оглед насърчаване на Браншовото колективно договаряне държавата
задължително да разпростира същите в целия бранш, с една основна цел - борба срещу
сивия сектор и нелоялната конкуренция.
И. При подписване на БКТД, съгласно КТ, действието на същия трябва да бъде
разпрострян от МТСП. По-щироко разпростиране на О/БКТД върху всички
предприятия, които се отчитат по същата икономическа дейност. Ясна и улеснена
процедура за разпростиране на БКТД, по взаимно съгласие на страните, балансиращо
техните интереси с обществения интерес. Има и предложение за задължително
разпростиране от държавата - Това не трябва да става по предложение на страните по
договора, а да бъде регламентирано от държавата. Такава практика за договор на
национално ниво има в редица европейски страни (напр. Франция). Тогава предприятията
ще имат интерес да членуват в работодателската организация, за да участват в процеса на
договаряне. Предлага се и конкретен механизъм за разпростиране. Проблем може да
възникне, когато в една и съща икономическа дейност има създадени повече от една
работодателска организация. Ако има разделяне и в синдикалните структури на бранша,
въпросът се усложнява. В такива случаи са необходими критерии за представителност на
организациите и разпростиране на техния браншов договор, ако е повече от един. Този
процес може да се окаже и фактор за обединяване на тези структури, което е в интерес и
на социалния диалог.
Предложена е и друга процедура за разпростиране (в разрез с мнението на
национално представените работодателски организации, широко представена на примера
на металоиндустрията):


Ако в отрасъла/ бранша, за който се иска разпростиране на ОКТД няма друга
работодателска организация, занимаваща се със социално партньорство, освен
подписалата и поискала съвместно със синдикалните партньори неговото
разпростиране, министърът да прави оценка на ОКТД само за законосъобразност.



В случай, че има подписан договор между синдикатите и работодателска
организация за група фирми – част от икономическа дейност, същите се изключват
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от обхвата на разпрострян ОКТД върху фирмите от другите производства в тази
икономическа дейност.


При наличието на повече от една работодателска организация в съответен
отрасъл/ бранш предложението за разпростиране се внася съвместно от тях и
организациите на синдикалните федерации.
Й. Усъвършенстване на законодателство за регламентиране на правата и защита на

интересите на работещите на браншово ниво по отношение на колективното трудово
договаряне.
К. В КТ да се определят процедурите и критериите за установяване на
представителността на работодателските организации.
Л. КТД в съответния отрасъл/ бранш да може да бъде сключван само от
отговарящите на критериите за представителност отраслови/ браншови работодателски и
синдикални организации (не се подкрепя подходът за подписване на О/БКТД от всички
действащи на ниво съответния бранш организации, защото той обезсмисля усилията за
създаване и поддържане на представителност; насърчава неконтролирано разрастване на
броя субекти.
М. Не е достатъчно развит чл. 46 ал.2 в КТ по отношение на неясната хипотеза
касаеща „условия за осъществяване на синдикалната дейност“. Според нас събирането на
членски внос по ведомост от работодателя не трябва да се разглежда като
„нерегламентирана услуга“ , а именно като условие за осъществяване на дейността и
изпълнение на функциите на синдиката.
Н. Да се създават повече възможности за поемане на отговорности от
социалните партньори по браншове, които да могат да се договарят за промени по
важни, включително и регламентирани в законодателство въпроси за съответния сектор.
При постигане на консенсус и подготвени проекти за секторни промени те да намират
подкрепа от националните структури и предложени за приемане, когато отговарят на
интересите и условията за работа в предприятията и секторите, влизащи в обхвата на
нормативния документ.
9.2.2. Институции и структури на социалния диалог
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А. Подобряване работата на ОСТС – работещи институции, включително
създаването на общ Отраслов съвет за тристранно сътрудничество по хранителна
промишленост в МЗХГ за всички браншове.
9.2.3. Предложения за вътрешни организационни промени
А. Консолидация на синдикалните структури. Синдикалните организации от
предприятията от един бранш трябва да членуват в една обща браншова Федерация или
синдикат. Не бива да се допуска членство на синдикални организации от даден сектор
(водещото е НКИД) да членуват в различни организации, основни членове на КНСБ.

9.2.4. Предложения към социалните партньори
А.(Работодателски

организации

предлагат)

Развитие

на

социалното

партньорство чрез изработване и приемане на Харта за етични стандарти на
социалните партньори, насочена към стимулиране конструктивния социален диалог;
въвеждане на основни принципи на отраслова социална отговорност; развитие на
социалното партньорство на ниво отрасъл чрез изграждане на единен квалификационен
център, в който системно да се обучава персонала (хранителна промишленост).
Б. (Работодателски организации предлагат) Необходими са съвместни действия за
възстановяване на синдикалните структури в предприятията. С изграждане на такива
организации, вътре в предприятията, ще можем да преминем към социален диалог и
засилване на ролята и правата на работещите. (хранителна промишленост )
В. Консолидация на структурите на социалните партньори. Консолидация на
работодателските структури - необходимо е обединението в единна структура и
представителство на разпокъсаните браншови работодателски организации, която да ги
представлява, да договаря и подписва браншови колективни договори и споразумения, и
изгражда добро социално партньорство със синдикатите.
Г. Създаване на браншова работодателска структура в браншовете, в които няма
такива структури.
Д. Подобряване на комуникацията между партньорите, изграждане на съвместни
работни групи
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Е.

Постигането

на

конкретни

договорености

за

сътрудничество

между

работодателите и синдикатите за разработването на конкретни форми и програми за
укрепване на административния им капацитет, включително изучаването и прилагането на
най-добрия международен опит в областта на трудовото договаряне в аналогични сектори
и браншове - Участие в национални и международни проекти.
Ж. Въвеждане на паритетни фондове, съвместно управлявани от социалните
партньори (строителство).
З. Предложения, насочени към социалните партньори, целящи активизиране на
секторния социален диалог (сектор без О/БКТД): Уточняване на позициите на страните
и съгласуване на възможните подходи за рамката и характера на браншовото колективно
договаряне; Анализ на нормативните разпоредби, които затрудняват браншовото
колективно договаряне и изготвяне на предложение на страните; Изработване на Пътна
карта на социалните партньори за развитие на социалния диалог и колективно договаряне;
- Формиране на браншови съвети за социално сътрудничество в 6-те икономически
дейности в химическия сектор, с функции за договаряне браншовите условия и параметри
между съответните представителни социални партньори. Консултиране на позиции за
подписване на Рамкови браншови споразумения в химическия сектор по отношение на
общите условия, правила и принципи, в случай, че те не намират конкретизация в
браншови колективни договори; Консултации между социалните партньори с помощта и
посредничеството на европейските социални партньори за открояване на проблемните
въпроси и практики в колективното договаряне на браншово равнище (химическа
промишленост).
И. (Работодателите предлагат) Да се споделя и използва положителния опит,
натрупан сред членовете в бранша, в утвърждаването на социалното партньорство на ниво
предприятия за стимулиране на секторния / браншов диалог за обсъждане, подготовка и
подписване на БКТД.
9.2.5. Предложения за законодателство, което не е свързано със социалния диалог (но с
индиректна връзка)
А.Нужно е България да въведе законодателство, което да брани работниците, които
сигнализират за работодатели, укриващи данъци и осигуровки – във връзка с борбата със
сивата икономика, която е сериозен проблем за част от секторите в индустрията

(тук е

добре може би да се има предвид ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/1937 на Европейския
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парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които
подават сигнали за нарушения на правото на Съюза строителство, която трябва да бъде
транспонирана до края на 2021 г.)
Б. Трудовото и социалното законодателство да се променят своевременно с
изискванията и предизвикателствата, породени от променящите се условия напазара на
труда и новите форми на заетост; Необходимо е изработването на текстове, касаещи
допълнителното доброволно социално осигуряване и адаптацията към атипични форми
на заетост/работа и работно време;
В. В КТ – необходимост от регламентиране на гъвкави форми на заетост,
включително и на трудови договори на кратко работно време – значението им нараства,
особено във връзка с Ковид 19.
Г. За да се преодолее кризата в България е необходимо да се предприемат мерки за
отстраняване на недостатъците по отношение на схемата за минималния доход, според
последния доклад на ЕК, схемата е неподходяща и несправедлива, най-вече към
нуждаещите се от нея хора в бедност.
Д. Да се създаде механизъм и условия за практическо действие и развитие на
дуалното професионално образование, включващи финансова подкрепа за компаниите,
които участват в него и/ или данъчни облекчения, с цел инвестиции в професионалното
и кариерно развитие на младите хора и привличането им към индустрията

ІІ Социалният диалог и колективното трудово договаряне в услугите и секторите
от техническата инфраструктура
1.Обща характеристика
В този раздел се обобщават и анализират общите тенденции, изложени в
секторните анализи и допълнителна информация за отрасли и браншове, обединени под
общото название „Услуги”.
Една част от тях, в които преобладават услугите като дейност, но обхващат и
предприятия и дейности, които са производствени и/или са свързани с поддръжка,
ремонт и други, са дейности по „Техническа инфраструктура”, в т.ч. енергетика,
строителство, поддръжка и ремонт на пътища, водоснабдяване и канализация, както и част
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от дейностите в отрасъл „Транспорт „ (пристанища, летища, гари и автогари, ж.п.
инфраструктура и др.) и в отрасъл „Съобщения” –(телекомуникационна мрежа и др.) .
Друга част са типични услуги, в т.ч. в транспорта, съобщенията, информационните
технологии, търговията, кетъринг и други услуги (битови, консултантски, охрана,
почистване, лични услуги и пр.), туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, финансови
услуги.

Някои от тези сектори също обхващат

производствена дейност

(ресторантьорство ,кетъринг, спомагателни дейности в търговията и транспорта,
комунални и битови услуги и др.)
Поради обединяване на синдикати и работодатели от различни области-услуги,
поддръжка, производство за някои от отраслите и браншовете производствените дейности
в тях се разглеждат в този раздел, въпреки че систематичното им място е в първи раздел
„Индустрия и друго производство”.
В този раздел не присъства информация и анализ за сектори, обхващащи други
видове услуги, като здравеопазване, социални услуги, образование, култура, медии, аудиовизуални дейности и др. Секторните анализи , разработени за тях се разглеждат в
раздел”Бюджетни отрасли и браншове”, въпреки че те обхващат и частни здравни услуги,
частни или културни институти и др., които са макар и частично засегнати в анализите за
бюджетните сектори. Не присъства и информация за частни медии, както и за
аудиовизуални дейности, основно поради факта ,че тези сектори и предприятия няма
синдикални организации.
Ресурсите, които са използвани за тази част на анализа за съжаление са
ограничени.Представени са секторни анализи за отрасъл „Енергетика” (НФЕ), за В и К
(НБС „Водоснабдител” и Съюз на операторите от В и К), за строителство и поддръжка на
пътища (Браншов синдикат „Пътно дело „ към СТСБ и отделно „Българска браншова
камара „Пътища”), за „Съобщения-пощи и телекомуникации”(СФС) за „Търговия” ,
засягащ частично и туризма от НСФТКТУ и отделно от Сдружение „Търговия на дребно”.
Отделно има представени два анализа на браншови работодателски организации на
работодатели от авиационните услуги и от спомагателните дейности в транспорта, но те
се отдалечават от зададената методология и могат да се ползват частично.
Допълнителни източници на информация са въпросници, изпратени от екипа на
проекта до някои от основните членове на КНСБ, които са представили анализи ( в т.ч.
НБС „Водоснабдител” и СФС), както и до такива, които не са представители секторни
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анализи (СТСБ, Синдикат на туризма, Национален банков синдикат)33, отрасловите и
браншови колективни трудови договори и данни от НИПА,
За целта на анализа се използват и резултати от представителни изследвания на
секторните социални партньори в някои от разглежданите отрасли и браншове, които са
разработени от екипа на ИССИ за Европейската фондация за подобряване условията на
живот и труд в Дъблин, през последните две години (2018-2020), конкретно за
електропроизводство и снабдяване, газоснабдяване, авиационен транспорт-подвижен и
наземен, риболов, охрана, почистване и други. Използват се и данни от предишни
изследвания.
Разглежданите сектори са разнообразни като форма на собственост на
предприятията.Налице е както изцяло държавна собственост(предприятия от енергетиката,
поддръжката на пътища, В и К, транспортната инфраструктура , ж.п. транспорта,
пощенските услуги,) ,така и общинска (Ви К, топлофикационни дружества , транспорт,
търговия, други услуги, банки), кооперативна (транспорт, търговия, занаятчийски и други
услуги,

туризъм,

кетъринг,

ресторантьорство)

,

така

и

изцяло

частна

(

енергетика:електроснабдяване и търговия с електрическа енергия, производство на
електрическа енергия,

транспорт, телекомуникации, търговия, други услуги, туризъм,

финансови услуги), частна с концесии (Ви К, летища и пристанища), смесена (енергетика,
поддръжка на пътища и др.).
Някои от секторите се отличават с разнообразни по размери предприятия:големи
,средни , малки и микро предприятия (енергетика, транспорт, туризъм).. В други има
предимно средни, малки и микро предприятия ( търговия, други услуги). В трети има
предимно големи и средни (банки, съобщения).
,

Разглежданите сектори се отличават с разнообразие и в друг контекст.В някои от

тях има

напредък в използването на новите технологии (телекомуникации,

информационно обслужване, някои от браншовете в транспорта, енергетиката,
финансовите услуги).Редица сектори са

силно капитализиращи (особено енергетика,

пътно строителство и поддръжка на пътищата, водоснабдяване и канализация, транспорт,
телекомуникации) , а някои от тях произвеждат висока добавен стойност (енергетика,
телекомуникации , информационни технологии и други).

Въпросници са изпратени и на СЖБ и на Федерация на синдикатите от финансовия сектор-асоцииран
член на КНСБ,, но към датата на предаване на материала отговори не са представени
33
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Голяма част от секторите изискват добре обучена и силно мотивирана работна сила
.Това се отнася както са технологично по-напредналите , като телекомуникации,
информационно обслужване, енергетика, някои видове транспорт, така и за тези, в които
ролята на клиента е много важна (водоснабдяване и канализация, туризъм, търговия, други
услуги).В същото време за редица от секторите в анализите и в допълнителната
информация се посочва, че има недостиг на квалифицирана работна сила (строителство и
поддръжка на пътища, водоснабдяване и канализация) , или че подготовката и адаптацията
на заетите към новите предизвикателства е изключително важна(пощи, телекомуникации
и др.). По отношение на заплащането на труда има известни различия- в някои сектори
като енергетика, финанси, информационни технологии и др. средната работна заплата е
сравнително висока, докато в други е по-ниска –водоснабдяване и канализация, пощенски
услуги, търговия, туризъм и това е отразено в някои от анализите (НБС „Водоснабдител” и
Съюз на операторите във Ви К, НСФТКТУ и други).
Разнообразието в разглежданите отрасли, браншове и икономически дейности
предполага

и различна степен на организираност на работодателите и наемните

работници

2.Преглед на социалните партньори
А.Работодатели и работодателски организацииВ една група от секторите ,в които има повече големи и средни фирми , главно
тези от техническата инфраструктура работодателите са сравнително консолидирани:
енергетика (Българска браншова камара на енергетиците, член на БСК), Пътища(Браншова камара
Пътища, член на АИКБ), Ви К (Съюз на операторите на В и К, член на БСК).
.В енергетиката има и други организации, но те играят роля предимно на бизнес
асоциации и не участват в социалния диалог.Повечето от тях обхващат малки фирми със
специфична дейност (например – предприятия за нови енергийни източници и др.)
В друга група, главно транспорт и туризъм има по една сравнително голяма
организация- Национална транспортна камара(БСК) Българска туристическа камара(БСК),
както и множество специфични работодателски асоциации ,които не участват редовно в
социалния диалог, като Съюз на авиационните оператори, Българска асоциация за спедиция,
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транспорт и логистика (и двете към АИКБ) , Асоциация на хотелиерите и др. Особеностите
на тези отрасли –голям брой браншове, разнообразие във формите на собственост и
размерите на предприятията (особено за транспорта) предполага наличие на множество
работодателски организации, част от които са предимно бизнес-асоциации, и не участват
в социалния диалог.
В

търговията и други услуги (занаятчийски, недвижими имоти, комунални и

битови услуги, охрана, ремонт на автомобили и битова техника и пр.) наличието на
множество, предимно частни и малки фирми, голяма част от които не членуват в
работодателски или бизнес организации също създава предпоставки за наличие на
множество, предимно малки асоциации, без необходимата браншова представителност.
Голяма част от тях също не участват в социалния диалог. Организации, обединяващи поголеми фирми като търговски вериги също не са привлечени в диалога поради
фактическото отсъствие на организации на наемните работници в тях или наличието на
синдикати с много ниска плътност. Единствен по-траен партньор е Съюзът на
търговците(БСК) но е разработен анализ от Сдружение „Търговия на дребно”(АИКБ) което може
да се използва като условие за привличането му в социалния диалог.
В някои от услугите –почистване, охрана и други има сдружения, които имат
работодателски функции, но сравнително ниската степен на синдикализация и
разпокъсаното синдикално присъствие не ги прави пълноценни партньори в социалния
диалог.
В съобщенията-има съюзи на частни оператори-в пощенските услуги и
телекомуникациите, както и в информационните технологии, на като цяло с тях няма
диалог, главно заради отсъствието на синдикати в частните оператори.
За финансовия сектор има няколко предимно бизнес –асоциации, в т.ч.и
Асоциацията на търговските банки. Въпреки че в три от най-големите банки има
действащи и сравнително влиятелни синдикални структури, на равнище сектор няма
изградено социално партньорство.
Принадлежността на работодателските организации от услугите е към всички
национално представителни работодателски организации –БСК (ББЕ, НТК, БТК,
НСОВК, ББКП), АИКБ (организации от транспорта, пощите, търговията ), КРИБ
(информационни технологии, финанси), също и БТПП и ССИ. Някои организации
принадлежат и към повече от една работодателска структура (т.е., освен тази на която са
делегирали права), също има такива които не членуват никъде. Има отделни работодатели
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които членуват директно в една или повече структури (например в КРИБ-директно и чрез
някоя браншова организация-в БСК, БТПП и др.)
За някои от отраслите и браншовете от тази група е характерно и

социално

партньорство и колективно трудово договаряне на равнище компании с национален
обхват, което донякъде има характеристики на браншово партньорство и колективно
договаряне..Това важи най-вече за държавните БДЖ, НКЖИ и Български пощи, както и
за Агенция Пътна инфраструктура(въпреки че тя е повече към държавно управление), но
също и за БМФ, Виваком, трите банки –ДСК, ОББ и Уникредит Булбанк и др.
В енергетиката има специфичен тип партньорство на ниво холдинг –изграден е
браншов съвет за Български енергиен холдинг, но колективните преговори се водят само
на равнище предприятие.
В някои от услугите, в които преобладава държавна и общинска собственост и
бюджетни предприятия, както и в други частни услуги работодателското сдружаване е
слабо и фрагментирано, до колкото го има е предимно на бизнес-асоциации и /или
неправителствени организации, които имат предимно други функции, но в които членуват
редица работодатели.Например социалните услуги нямат работодателска организация в
същинския смисъл, докато частното образование и здравеопазване има или са обединени
заедно с организации ,които се финансират от бюджета.
Сдружения има в медиите –печатни, електронни, в аудиовизуалните дейности, но
те са предимно бизнес-сдружения , които на практика не участват в социалния диалог.
Б. Синдикати.
Състоянието на синдикалното организиране в услугите, макар и да не е огледален
образ на работодателските организации, повтаря някои от тенденциите. Има и редица
особености:
-На първо място, в повечето сектори действат минимум два синдиката,
принадлежащи към двете национални конфедерации-КНСБ и КТ „Подкрепа”, без това да
е породено от различия в бранша, собствеността, размера на предприятията и др.;
-На второ място, синдикалната плътност в отделните сектори се влияе от
преобладаващите размери на фирмите, от наличието на фирми с национален обхват и от
наличието на повече големи фирми, от формата на собственост, както и от начина на
възникване на собствеността (приватизирани или нови частни фирми) .
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Синдикалната плътност е сравнително устойчива в енергетиката, водоснабдяването
и канализацията, строителството и поддръжката на пътища , в някои подотрасли в
транспорта (БДЖ, морски транспорт), в пощенските услуги.В банковия сектор, макар че
синдикатите

са

концентрирани само

устойчива.Значително

по-ниска

и

в

три банки,

колеблива

е

синдикалната
синдикалната

плътност
плътност

е
в

телекомуникациите, автотранспорт и спомагателни дейности в транспорта, въздушен
транспорт, търговия, други услуги, туризъм. В някои услуги присъствието на синдикатите
е епизодично, а в други изобщо отсъстват (други финансови услуги и др.).
В някои сектори присъстват по два основни синдиката (пътища, Ви К ), а някои
дори и по един – в банките.
В енергетиката от КНСБ са представени Национална федерация на енергетиците,
Независима синдикална федерация на енергетиците в България, НТФ Химия и
индустрия”.-само за газовия сектор, Федерация „Енергетика „ и Федерация „Атомна
енергетика”- от КТ Подкрепа, както и Национална федерация”Химическа индустрия” –КТ
„Подкрепа”-за газовия сектор.
В строителството и поддръжката на пътища от КНСБ синдикатът е Браншов
синдикат „Пътно дело”, а
„Подкрепа”

от страна на към Съюз на транспортните синдикати, КТ

представител е Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”.

Федерацията на КТ „Подкрепа” има и структури в строителството и строителната
индустрия.Браншовият синдикат „Пътно дело” към СТСБ-КНСБ обхваща и структури от
администрацията на пътищата.
За водоснабдяване и канализация синдикатите са НБС „Водоснабдител”-КНСБ.
.От страна на КТ „Подкрепа” представител е Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване”.
В банките по правило действа по един синдикат-в Банка ДСК – Национален банков
синдикат към КНСБ, в ОББ-Синдикат на банковите и служители и работниците при ОББ
, както и в Уникредит Булбанк- Независим синдикат на служителите в Уникредит
Булбанк..Последните два са обединени вън Федерация на синдикатите във финансовия
сектор, който е асоцииран член на КНСБ.
В част от секторите представителството на повече синдикати се дължи на повече от
един синдикат от КНСБ(туризъм, съобщения, транспорт, търговия и други услуги) .
В транспорта действат няколко синдиката от КНСБ- Съюз на транспортните
синдикати в България, Синдикат на железничарите в България, ,Синдикат на
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автотранспортните работници, Моряшки синдикат, както и Национален железничарски
синдикат „Подкрепа”, Федерация на транспортните работници –КТ Подкрепа. СТСБ към
КНСБ има структури и в пътно дело ,телекомуникации, здравеопазване и други.
В съобщенията основни синдикати са Синдикална федерация на съобщенията,
Съюз на транспортните синдикати в България(за предприятия от телекомуникациите)—и
двата към КНСБ, както и Федерация Съобщения-КТ „Подкрепа”. В пощите е представен
синдикат на АДС(малка непредставителна междусекторна организация), а в БТК-още три
синдиката ,които не принадлежат към някоя от двете конфедерации.
Ниската степен на плътност на синдикализация на информационното обслужване
обуславя съществуването на няколко отделни синдикални организации-такава има към
СФС, както и малък браншов синдикат към Независима синдикална федерация на
търговията , кооперациите , туризма и услугите към КНСБ
В търговията има повече синдикати на КНСБ-Независима синдикална федерация
на търговията, кооперациите, туризма и услугите, Независима синдикална федерация на
кооперативните организации. Част от работниците и служителите са членове на
Федерация „Търговия, услуги, контролни органи, туризъм” на КТ „Подкрепа”. В туризма
от КНСБ са Синдикатът на туризма и Независима синдикална федерация на търговията
,кооперациите, туризма и услугите, а от КТ „Подкрепа”-Федерация Търговия , услуги,
контролни органи , туризъм.”
В широкия спектър

на услугите структури имат както НСФТКТУ –КНСБ и

Федерация „ТУКОТ”-КТ Подкрепа.В някои от личните услуги действат браншови
асоциации, като една от тях е асоцииран член на КНСБ-Съюз на фризьорите, а в някои
други присъстват синдикати, които не са част от национално представителни
организации.
В частните

социални услуги, частните печатни и електронни медии и аудио-

визуални дейности, частна издателска и печатна дейност няма синдикати.В пресата има
дружества на Съюза на българските журналисти, който има и функции на синдикат, а в
някои от други дейности на частни организации има синдикални организации, като те са
присъединени към национални

синдикати, действащи предимно в бюджетни

организации (култура, образование, здравеопазване)

3. Връзки и взаимодействия между социалните партньори.
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В секторните анализи и в отговорите на допълнително поставените въпроси като
цяло преобладават мненията че се поддържат добри връзки и партньорски отношения
между секторните синдикални организации и отрасловите и браншови работодателски
организации или поне с част от работодателските организации.По-внимателният прочит
обаче показва, че взаимоотношенията зависят от плътността на организиране,
стабилността на структурите от двете страни, както и от преобладаващите размери на
предприятията и донякъде –от формата на собственост.
Сравнително добре структурирано партньорство се наблюдава в енергетиката, Ви
К, както и в строителството и поддръжката на пътища. За партньорството в енергетиката
по мнението на синдикалисти на НФЕ към КНСБ тази традиционна форма на диалог и
социално партньорство се основава на утвърдени принципи на взаимно уважение и
зачитане на оценките и позициите на страните.

Оценява се, че преговорите с

работодателите протичат в конструктивен дух, с ясно изразено желание за равностойно
партниране със синдикатите. Фактът, че собствеността на В и К дружествата е публична
предполага по-висока степен на спазване на националното трудово законодателство и
съответно на развиване на социален диалог. В почти всички ВиК дружества има изградени
синдикални организации, като около 2/3 от заетите членуват в КНСБ. Налице е много
добър социален диалог както на национално ниво, така и на ниво дружества. В системата
на пътищата има браншов доброволен трудов арбитраж.
В транспорта има множество работодателски организации, като в някои браншове
няма браншово партньорство, а само на равнище компания.

В транспорта основните

взаимоотношения се поддържат между синдикатите и Национална транспортна камара.
В туризма има установено регулярно партньорство, но степента на плътност на
организиране

и

представителност

е

ниска.Основният

партньор

от

страна

на

работодателите е Българска туристическа камара, въпреки наличието на други браншови
организации.
В търговията

степента на пльтност и представителност на организациите на

работниците и служителите и на работодателите също е ниска,

а има множество

работодателски организации. Основен партньор до скоро е бил Съюзът на търговците,
но той не е достатъчно представителен, а в предприятията, членуващи в него синдикатите
са слабо представени.Има редица работодателски организации, но в повечето
предприятия ,членуващи в тях няма синдикати.
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В различните видове услуги има създадени форми на партньорство, но то често е
ограничено поради слабото ниво на организиране на наемните работници, множеството
работодателски организации и др. В охраната има няколко работодателски структури, към
КРИБ и БСК, но синдикална организация има само в едно от предприятията и тя е към
КНСБ. В почистването също има две работодателски организации, като там синдикални
структури имат НСФТКТУ - КНСБ и Федерацията на държавното управление и
организация към КНСБ(главно за общинските фирми „Чистота”).
В редица от отраслите и браншовете от услугите социалният диалог е
концентриран на равнище компания.В рамките на някои сектори

има национални

компании, които обхващат цялата страна, като някои от тях, особено тези които са
държавна собственост на практика покриват голяма част от бранша-например компаниите
в ж.п.транспорта, българските пощи и други .Въпреки че в пощенския сектор има редица
частни фирми, също и сдружения , те не са реален партньор поради факта че няма
синдикати в тях. В ж.п.транспорта също има отделни частни компании, в които няма
синдикати. В рамките на БДЖ и НКЖИ, както и в Български пощи е развит социален
диалог в национални компании, който се доближава по структурата си до браншов диалог.
Фактът, че става дума за компания, а не за сдружение от работодатели донякъде улеснява
поддържане на връзки и партньорството, но от друга има случаи, в които постигането на
успешен диалог може да бъде затруднено поради ограничения във финансовите средства
(ж.п.транспорта).
В услугите има и редица други фирми с национален обхват, които обаче не
съответстват на критерии за бранш, но в които размерите и структурите на компанията
позволяват поддържане на връзки и социален диалог с национален обхват. Такива са НЕК
и ЕСИ в енергетиката, Виваком/БТК в съобщенията, както и трите големи банки в които
има синдикати (ДСК, ОББ и Уникредит Булбанк).
В енергетиката обаче този диалог е субординиран на
браншово

равнище-т.е.,

между

синдикатите

и Българска

социалния диалог на
браншова

камара на

енергетиците, докато в съобщенията и финансовия сектор социален диалог на отраслово
или браншово равнище не съществува. В енергетиката също има интересен опит на
изграждане на структури за двустранен диалог (без колективно договаряне ) в група
предприятия-холдинг –БЕХ, в който участват и предприятия от въгледобива и по тези
причини в него, освен синдикалните федерации на енергетиците и на химическата
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индустрия към КНСБ и КТ Подкрепа са представени и двете синдикални федерации на
миньорите –ФНСМ към КНСБ СМФ Подкрепа.
4.Съдържание и механизми на социалното партньорство
4.1.Тристранно партньорство.
За някои от секторите, които се разглеждат са изградени тристранни съвети към
съответните министерства, като там участват секторни синдикати и работодателски
организации, членове на национално представителни синдикални и работодателски
организации
Тристранни съвети съществуват към:
Министерство на енергетиката
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, където се разглеждат въпросите на
трудовите отношения в строителството, пътищата и водоснабдяване и канализация
Министерство на транспорта-за транспорт
Министерство на икономиката-за търговията
Министерство на туризма
Оценките на разработилите анализи синдикални федерации и работодателски
организации като цяло са по-скоро на неудовлетвореност от тристранното партньорство
.Въпреки широкия спектър на теми, които се обсъждат в Браншовия тристранен съвет
за енергетика, според НФЕ, не са се оправдали

очакванията на синдикатите за

партньорство и в общ интерес да се намерят решение на проблемите. Браншовите
синдикални структури в определени, предишни периоди съзнателно и целенасочено са
изолирани

от

ръководство

на

МИЕТ(предишната

структури-Министерство

на

икономиката, енергетиката и туризма). Такова е усещането, според НФЕ и на
работодателите, въпреки, че тяхната роля е по-различна от тази на синдикатите. В
последно време, пак според оценка на синдикатите, се наблюдава

определено

раздвижване в работата на БСТСЕ по повод на на въпросите, свързани с големите
горивни инсталации – „Брикел”, „ТЕЦ Бобов дол”, „ТЕЦ Варна”, „ТЕЦ Марица -3 –
Димитровград”, „Топлофикация –Сливен”. През последните години и по повод на
председателството на Република България на Европейския Съвет, дейността на БСТСД се
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активизира по такива проблеми като климат – енергетика, зелена сделка, въглищни
региони в преход и най-вече по проблемите на комплекса „ТЕЦ Марица –Изток”.
В тристранния съвет към МРРБ, според НБС „Водоснабдител”, се осъществява
тристранен диалог, но инициативата винаги е от страна на синдикатите и не винаги
поетите ангажименти се изпълняват.
В работата на

тристранния съвет към Министерство на транспорта, според

организация на работодателите от въздушния транспорт има редица недостатъци,
например:
-Не може да се проследи дебатът по обсъжданите въпроси във времето.
-Не може да се идентифицират тези членове, които инициират определени обсъждания, което не
позволява да се търси отговорност.
-Не се „пази” натрупаната експертиза от изминали заседания, което да е полезно в бъдещи
обсъждания в обществото, така че да не се повтарят едни и същи аргументи, ако те са доказани/оборени.
-Невъзможно е да се осъществява наблюдение на работата на органите за тристранно
сътрудничество от гражданското общество.
-Липсата на лесно достъпни за широката публика анализи, проучвания и оценки на предложенията
на социалните партньори при дискусиите може да създаде грешни впечатления във връзка с
необходимостта и полезността на тристранното сътрудничество.
-Липсата на годишен план води до липсата на предвидимост, т.е. до несигурност както у
социалните партньори, така и у всички потенциално засегнати. Липсата на годишен план и отчет за
изпълнението му не позволява да се оцени ефективността и ефикасността на работата.
-Практиката на непрозрачност, съчетано с липсата на каквато и да е оценка на въздействието на
предложенията, представяни от социалните партньори, на практика може да доведе и до негативна
роля в процеса на правене на публични политики. Потенциалните позитиви от активното използване
на тристранното сътрудничество би трябвало да бъдат основно в избягването на ранен етап на
политики с негативен ефект върху гражданите и бизнеса.
-Липса на разписан механизъм за възможността за присъствие на наблюдатели на срещите на
органите за тристранно сътрудничество, както и за внасяне на становища по обсъжданите въпроси от
заинтересованите страни.
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- Липсата на годишни отчети за дейността силно затруднява прегледа на работата и прогреса. Липсата на нормативно изискване за публикуване на конкретни данни, документи и информация за
работата, обстоятелствата и средата, в която се осъществява тристранното сътрудничество, силно
възпрепятства задълбочен функционален анализ и е почти невъзможно да се оценят реалните ефекти от
работата му .
През 2020 с усилия на СТСБ е възстановен тристранният съвет към министерството и
е започнало изграждане на подотраслови съвети.
Според НСФТКТУ, съветът към Министерство на икономиката (търговия) е
осъществил редица инициативи, с които е доказал намеренията си за активно
сътрудничество със синдикатите. Особено интересни са били дискусиите по актуални
въпроси – конфликтите между мултинационалните компании и фирмите – доставчици,
чиито плащания са се бавели от търговските вериги, както и увеличаването на цените на
горивата и отражението им в производството на хляб и хлебни изделия и много други
въпроси, свързани с проблемите за безопасност и здраве, промяната в нормативната
уредба в това направление.
Съвета за тристранно сътрудничество към Министерството на икономиката обаче е
отбелязал неблагоприятен обрат в работата си още от 2016 година и на практика има
период от близо четири години, през които реална дейност не бе осъществявана.
Многократно са правени опити за съживяване, като всеки път се започва с обсъждане на
Правилник за дейността му при всяка смяна на ръководството и до тук се изчерпваха
опитите за възстановяване на диалога. Причините за неефективната работа на Съвета са
няколко. Налице е било формално отношение на експертния състав, натоварен да
организира заседанията и цялостната дейност, недостатъчната институционална подкрепа
от страна на държавата в лицето на ръководството на Министерството, подценяването на
ролята на диалога и формалното отношение към браншовите представители. Не на
последно място е факта, че Министерството е претърпяло структурна промяна, с която
енергетиката бе обособена в отделно министерство. За съжаление и през 2019 година
продължава

застоя

в

дейността

на

Съвета

за

социално

сътрудничество

към

Министерството на икономиката.
Пак според НСФТКТУ, още от началото на своето създаване, Междуведомственият
съвет в Министерството на туризма е заработил амбициозно. Обсъждани

са

възможностите

и

за

финансиране

по

отношение

на

наемане,

квалификация
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преквалификация на кадрите в туризма по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020 г. и други донорски програми. Разглеждаха се мерки във връзка с прилагането на
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника към него.
За съжаление, през 2019 година, са прекъснати контактите и активната дейност на
Междуведомствения съвет затихва. Според федерацията това вероятно се дължи на атаки
от политически среди и противоречиви интереси в бранша. Не по-малък проблем се е
породил и от фалита на известни туроператорски фирми.
Като цяло се създава впечатлението, че въпреки наличието на структури за
тристранно партньорство в отделните министерства за услугите, държавните ведомства не
показват ангажираност, интерес и отговорност за поддържане на социалния диалог.
4.2.Двустранно партньорство (форми извън колективните преговори и договаряне)-основни
тенденции, резултати
Повечето синдикати и някои от работодателските организации посочват
сравнително добре развито двустранно партньорство.Отново това е сравнително добре
оценено за енергетика, пътища и Ви К. В енергетиката е създаден и двустранен съвет в
холдингова структура, който разглежда различни въпроси, в т.ч. и икономически,
преструктуриране, екологични стандарти, въпроси на трудовите отношения .
Сравнително добре и развит диалогът в някои от националните компании,
например Български пощи, в някои от големите банки,
В някои браншове и компании социалният диалог извън колективното договаряне
е

насочен

и

към

допълнително

надграждане

на

стандартите

в

трудовите

отношения.Например в Уникредит Булбанк действат два транснационални документа,
които се прилагат в сътрудничество между работодателите и синдикатите –относно
квалификацията на персонала и относно разнообразието на наетите.Освен това в рамките
на банката действа Харта на почтеност, има излъчен и омбудсман за представителство и
решаване на индивидуални и групови проблеми и др.
В някои от предприятията от услугите има добре развита система на информиране
и консултиране, като в някои случаи създаването на тези системи е залегнало в
колективните трудови договори в предприятията, но се осъществява преимуществено
чрез синдикалните структури. Това се отнася за енергетика, някои от предприятията от
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водоснабдяване и канализация, от транспорт. Използват се

и системите на общо

събрание/събрание на пълномощниците, представители по член 7, ал.2 от КТ, комитети
по условия на труд .В отделни фирми се наблюдават и системи на пряко работническо
участие (транспорт, банки). В някои от предприятия, които са поделения на
многонационални компании, са избрани и представители в Европейски работнически
съвети (ЧЕЗ-и ЕВН -енергетика, Уникредит Булбанк и др.).
Двустранното партньорство на браншово равнище и равнище национални
компании е рамка за редовно провеждане на преговори и подписване на браншови
колективни трудови договори.

5. Състояние на колективното трудово договаряне
5.1.Общ преглед и равнища
В секторите на услугите процесите на колективни преговори и договаряне се
развиват на няколко равнища: отрасъл /бранш, национални компании , предприятие
/организация.
Според данните на НИПА обхватът на покрити с КТД на всички равнища
работници и служители е 14, 5 на сто за икономическите дейности от услугите (общо),
като за някои икономически дейности като

„Производство и разпределение на

електрическа и топлинна енергия“ процентът на покритие средно за 2011-2018 г.
надхвърля 60%, а в икономическа дейност „Доставяне на води;канализационни услуги,
управление на отпадъци“ – 45%..За транспорта и пощите този дял е -28,8 %, за търговия0,3 %, за хотелиерство и ресторантьорство-3,3, %, за финанси-19,1%, за дейност създаване
и разпространение на информация-около 7% , за операции ;недвижими имоти-3,%
На отраслово равнище към датата на анализа има действащи колективни трудови
договори в транспорт и туризъм. В търговията има традиция за колективни преговори и
договаряне, но през последните години не се е стигнало до подписване на колективен
трудов договор-имало е опити през 2018 и през 2019 , но работодателската организация е
отказала.
В енергетиката има браншов КТД. Във водоснабдяването и канализацията
изтеклият колективен трудов договор е удължен и се водят преговори за нов, като вече има
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готов проект. На браншово равнище има колективно договаряне за пътно строителство и
поддръжка на пътищата. В тези три сектора колективното договаряне има дългогодишни
традиции и отношенията между партньорите са устойчиви.
В транспорта и туризма също има колективни преговори от дълги години, това се
отнася и за търговията, въпреки че там от 2017 преговорите на практика са преустановени.
В енергетиката, транспорта и в туризма колективните трудови договори се
подписват с една работодателска асоциация, въпреки наличието на редица други, а
подобна е била до скоро ситуацията в търговията, където в момента няма действащ
отраслов колективен трудов договор.
За отрасли като съобщения и финанси, както и за други браншове на транспорта,
финансите и други услуги няма традиции за колективно договаряне на отраслово или
браншово равнище. В съобщенията е имало през 1990-те години, но след 2000 година
няма отраслови преговори.Предвид общата история на двете дружества (Български пощи
и БТК) и извършването на дейности, свързани с прякото обслужване на населението,
попадащи в отрасъл „Съобщения“, през 1999г. е подписан последният Отраслов
колективен трудов договор между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД,
„Български пощи“ ЕАД, „Разпространение на печата“ ЕАД – работодатели и
представителните синдикати - Синдикална федерация на съобщенията и Федерация
Съобщения „Подкрепа“. Гарант на договора е бил тогава съществуващият Комитет по
пощи и далекосъобщения.
Причините за упадъка на отрасловото колективното договаряне в някои сектори
или въобще липсата на такова са различни, като се открояват:
-Разпокъсаност или ниска плътност на работодателските организации
(търговия, други услуги, някои браншове от транспорта);
-Липса на работодателски организации или отказ от такива функции от
съществуващи отраслови или браншови бизнес-организации (финанси-банки и
други финансови услуги);
-Ниска синдикална плътност или отсъствие на синдикати в предприятията
от тези отрасли и браншове (спедиция, частни пощенски услуги, частни
телекомуникационни услуги; информационни технологии; търговия и други
услуги, финансови услуги извън банките);
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-Липса на достатъчно интерес у работодателските организации за водене на
преговори на отраслово и браншово равнище и постигане на договорености за
колективни трудови договори(търговия, други услуги, някои от браншовете в
транспорта, банки и др.).
Синдикатите, които обхващат работещи от търговия и други услуги са имат
традиция за представителство в някои браншове на хранителна и лека промишленост
(хлебопроизводство и сладкарство, безалкохолни напитки, занаятчийски услуги и
производство и др.), но за съжаление приватизацията и раздробяване на някои от тези
сектори е довела до отпадане на колективните преговори и колективно договаряне в тях,
като сравнително по-дълго време е имало такива в хлебопроизводството. В търговията подълго време е имало и традиции на колективни преговори договаряне в системата на
Централния кооперативен съюз, но от няколко години тези процеси са затруднени.
В някои от браншовете от транспорта (ж.п и морски транспорт), съобщенията
(пощи и телекомуникации), на търговия и други услуги (обществено хранене, услуги по
настаняване) както и в три големи банки, които действат на национално равнище има само
колективни преговори за национални компании/организации и други национални
структури. Част от тези компании са държавни (от ж.п.транспорта и пощите ), а други
(морски транспорт, телекомуникации и банки ) са частни.В някои от компаниите от
енергетиката, които имат национален обхват (държавни), също има колективни трудови
договори, но те съществуват като субординирани на отрасловия колективен трудов
договор..Освен това синдикатите, които обхващат работещите в пътно строителство и
поддръжка на пътищата имат подписан колективен трудов договор с Агенция „Пътна
инфраструктура”, която е бюджетно учреждение обхваща предимно служители от
държавна администрация .
На равнище фирма /предприятие/организация се водят преговори и има
подписани колективни трудови договори

в редица от отраслите и браншовете на

услугите..Това включва почти всички посочени (енергетика, Ви К, пътно дело,
автомобилен и авиационен транспорт, пристанища и летища, в сравнително малка част от
предприятията в търговия, туризъм, в някои от другите услуги ). Малка част от тези
предприятия са държавни (енергетика, пътно дело, пристанища и летища) , значителна
част –общински (Ви К, енергетика, комунални и битови услуги, почистване, охрана) ,
кооперативни (търговия, други услуги ,занаятчийско производство) има и редица частни
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(енергетика, пътно дело, автомобилен и авиационен транспорт , пристанища и летища ,
търговия, туризъм, други услуги –битови, охрана и др.)..
Синдикатите от търговията имат КТД и някои предприятия от хранителна и лека
промишленост, както и в организации за социални услуги, като последните са държавни и
общински и се финансират от бюджета.
Предприятията, в които има КТД са с различна големина-много големи
(енергетика), големи (енергетика, Ви К, пътища, транспорт, туризъм), средни (енергетика,
пътища, В и К, транспорт, туризъм, други услуги),В малките предприятия рядко има
синдикати и почти няма колективните трудови договори, а в микро предприятията на
практика няма синдикати.
5..2.Колективните преговори и договаряне на секторно равнище.
В няколко сектора (една или повече икономически дейности) има отраслови или
браншови преговори и колективни трудови договори, като названието „отрасъл” или
„бранш” е по-скоро условно. „Отраслови” се наричат КТД в транспорта и до 2017 –тези в
търговията, тъй като след тази година няма сключени КТД в този сектор. За останалитеенергетика, В и К, пътно дело, туризъм колективните трудови договори се приемат за
браншови, независимо че може да се според дали туризма и енергетиката не са
самостоятелни отрасли.
Последните отраслови/браншови колективни трудови договори /БКТД/

в

енергетиката, които се разглеждат са от .2011г., .2013 г., .2016 г., .2017 г., и .2019 г..В
повечето случаи те са двугодишни. Процесът на развитие е постоянен и има установени
традиции.Страни са Българска браншова камара на енергетиците, НФЕ и НСФЕБ- КНСБ
и Федерация Енергетика и Федерация Атомна енергетика-КТ Подкрепа
Във Ви К отрасъла първият Браншов колективен трудов договор (БКТД) е
сключен в началото на 1993г.. От тогава на практика бранша не е оставал без действащ
БКТД, включително този от 20.01.2010г., който е първият БКТД в България, чието
действие е разпростряно със заповед на министъра на труда и социалната политика върху
всички предприятия от бранша съгласно чл. 51б, ал.4 от Кодекса на труда.Последният
действащ КТД е удължен заради пандемията, като има информация и по проекта за нов
КТД.Страни са Съюзът на Ви К операторите в България, НБС „Водоснабдител” и
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”-КТ „Подкрепа”.
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В пътното дело има действащ браншов колективен трудов договор от 2018 година
,като там също има установени традиции.Страни са Българска браншова камара Пътища,
Синдикат „Пътно дело” към СТСБ-КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и
водоснабдяване” –КТ „Подкрепа”.
В транспорта има отраслов КТД за периода т: 2020-2022, като страни са
Национална транспортна камара,а от синдикатите СТСБ, СЖБ-двете към КНСБ ФТР –
Подкрепа, НЖС –Подкрепа. Там отрасловото колективно договаряне не е загубило своето
значение, въпреки че има такива КТД и в национални компании, главно от ж.п.
транспорта. Прави впечатление, че по отрасловия КТД не са страна Моряшкият синдикат
и Синдикатът на автотранспортните работници в България и двата към КНСБ.. И ако за
първия

това

е

обяснимо

компанията”Параходство-БМФ”,

поради
която

наличието
на

на

практика

специфичен
е

национална,

КТД

за

то

за

автотранспортните работници това е трудно обяснимо, тъй като там няма браншов КТД, а
само КТД в предприятията.
В туризма има традиции за отраслово колективно договаряне, като в момента има
действащ браншов КТД, по който страни са –Българска туристическа камара, Синдикат на
туризма и НСФТКТУ-КНСБ, НФ „ТУКОТ”, КТ „Подкрепа”.
Традиционно в търговията са подписвани браншови КТД със Съюза на
търговците в България Последният подписан договор със Съюза на търговците в
България е за периода 01.01.2016 до 31.12.2017 г. За 2018 и 2019 г. не се е стигнало до
подписване на договор, поради отказ на съюза, като мотивите са, че следват указания на
Българска стопанската камара, където членуват.Такъв няма и за редица услуги.

Обхват/покритие
На практика всички отраслови и браншови КТД в услугите покриват
предприятията, които членуват в браншовите камари- страни по КТД , като навсякъде е
добавено, че покриват работниците, членове на синдикатите, които са страна по
съответния КТД. В почти всички КТД, които са прегледани, има клаузи за присъединяване
към тях, което не е предвидено специално в Кодекса на труда.В някои от КТД са
предвидени клаузи за присъединяване, които засягат само работници в предприятия , в
които няма фирмени КТД, както и за всички нечленуващи в съответните синдикални
организации, част от секторните синдикати, които са страна по КТД. В други
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присъединяването е предвидено по-общо-за всички работници, които не са част от
синдикатите-страна по съответния отраслов/браншов КТД.
Покритието е различно- за енергетиката то е над 50 на сто, за колективното
договаряне в сектор В и К, може да се направи извод, че и в момента мнозинството от
работниците и служителите във В и К дружествата са обхванати от Браншовия колективен
трудов договор, Сходна е ситуацията за заетите в строителство и поддръжка на пътищата
За транспорта е трудно да се определи обхвата,, тъй като засяга различни
браншове, а и има характер на рамков. Допълнително има действащи четири национални
КТД за железопътните предприятия, които следва да са в субординация с отрасловия
КТД(подписани са от съответните синдикати) и отделно КТД за морски транспорт, който
не е в субординация с отрасловия КТД в транспорта, защото не е подписан от Моряшкия
синдикат.Освен това отрасловият КТД не е подписан и от Синдикат на автотранспортните
работници, което предполага че не следва да е приложим в предприятия ,където има
структури на този синдикат.

Може да се приеме ,че е валиден за работниците в

предприятия-членове на НТК и членове на съответните синдикати, страна по договора, но
покритието на надвишава 50 на сто.
В туризма обхватът е много нисък-не повече от 10%, тъй като синдикалното
членство е с много ниска плътност за този сектор-освен сравнително добре представените
работници и служители от някои от морските курорти (хотели ,ресторанти, агенции,
обслужващи дейности и др.), представителство има в някои от градските хотели (София,
Пловдив), в някои почивни бази в други части на страната .

Предметна област
Има обща тематична рамка, която се следва от повечето отраслови/браншови КТД.
В преговорите са включени

аспекти на заетостта, квалификацията, работното време,

безопасността и здравето при работа, оценката и заплащането на труда, социалните
придобивки.В някои КТД намират място и проблемите на информиране и консултиране,
корпоративната социалната отговорност, предотвратяването на дискриминацията и на
стреса и насилието на работното място. В почти всички КТД са зададени минимални
стандарти за правата на синдикалните организации в предприятията и задълженията на
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работодателите за осигурявана условия за синдикална дейност. Въпреки че в повечето
КТД, особено тези на отраслово равнище(транспорт, туризъм,) зададените теми са повече
като обща рамка, има и примери на добри постижения и практики.
Повечето КТД залагат и стандарти за информиране и консултиране в
предприятията, като обхватът на темите е достатъчно широк и разнообразен, но
основните канали за провеждане на тези процеси са чрез синдикатите. Това се отнася
както за императивно предвидените права на синдикатите по информиране и
консултиране при масови съкращения и промяна на работодателя, но и такива, които
засягат комитетите по условия на труд и предвидените в КТ права на представители по
информиране и консултиране (по икономически въпроси, заетост и други). Предметът е
разширен с въпроси на преструктуриране, квалификация, последици от иновации и
други.Това се отнася най-вече за КТД в енергетиката, водоснабдяването и канализацията и
пътното дело, но засяга донякъде и транспорта.
Прави впечатление, че в повечето КТД има заложени доста добри стандарти за
условия за синдикална дейност, а именно : допълнителни отпуски не само за синдикални
дейци, а и за синдикални членове, заплащане от работодателя на обучения и
командировки на синдикални представители ,в т.ч. и в чужбина, осигуряване на
материални условия-в някои случаи автомобили, компютри и др.
Специфични особености на съдържанието на някои от отрасловите и браншови КТД
Енергетика
В БКТД е намерен необходимия баланс в обхвата и характера на договореностите,
начина на тяхното дефиниране, имайки предвид равнището на което се сключва,
респективно на обхвата на неговото действие. Релефно се очертава от една страна, базата
и рамката от договорени по-благоприятни условия на труд, валидни за енергетиката като
ключов сектор за националната икономика и обществото. И от друга страна, се акцентира
на унифициране на управлението на трудовите и осигурителни отношения, на
управлението на човешките ресурси в дружествата на сектора. С БКТД се въвежда един
сравнително унифициран подход на управление на човешките ресурси в дружествата и
по-конкретно по отношение на възникване, изменение и прекратяване на трудовите
правоотношения. Акцентира се на разработването на дългосрочни концепции и програми
в дружествата по един ключов проблем за качеството на човешките ресурси като подбор,
професионална квалификация и професионалната оценка на персонала.
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Заложено е изискване за създаване на комисии за социално сътрудничество в
предприятията
ВиК
В този КТД са предвидени различия при коефициентите за МРЗ за бранша,
спрямо МРЗ за страната: за предприятия с бизнес –планове коефициентът е 1,03 спрямо
МРЗ за страната, докато за такива без бизнес-планове остава същия размер на МРЗ, но в
предприятията може да се договаря по-висок коефициент.
Интересна е клаузата, която осигурява превенция на нелоялна конкуренция за
предприятията и излиза извън стандартните въпроси на трудовите и осигурителни
отношения.” Работникът или служителят няма право без съгласието на работодателя да
извършва за своя или чужда сметка стопанска дейност в пределите на осъществявания
предмет на дейност на предприятието.»
Предвидено е и допълнително осигуряване на синдикалната дейност в
предприятията. Така при най-малко 150 синдикални членове има възможност да се поиска
работодателят да осигури -възнаграждение на председателя на синдикалната организация,
като размерът на възнаграждението е не по-малко от средната работна заплата за
предприятието.
Пътища
Работодателската организация

и синдикатите, страни по БКТД, са предвидили

създаване на Браншов доброволен трудов арбитраж, чийто функции са разглеждане на
възникнали спорове при изпълнение на колективни трудови договори между страни,
ангажирани с действащия БКТД. Браншовият доброволен трудов арбитраж действа
съгласно статут подписан от страните по БКТД.
В този КТД също се предвижда клауза според която, при наличие на над 150 (сто и
петдесет) синдикални членове в дружество и договореност със синдикалното ръководство,
работодателят да осигури щат и трудово възнаграждение, не по-малко от средното трудово
възнаграждение в предприятието за председателя на синдикалната секция или организация.
Транспорт

132

В този КТД има разписани аспекти за корпоративна социална отговорност на
компании, които са

членове

на

НТК,

а

именно отговорно поведение

при

преструктуриране, мерки за квалификация и преквалификация на персонала, създаване на
благоприятен трудов климат и насърчаване на социалното сътрудничество.
Предвидени са и мерки за съвместяване на трудов

и личе4н живот:

преквалификация на завърнали се от отпуск по майчинство; осигуряване на гъвкаво
работно време за бременни и родители с деца до 3 г.възраст и др.
В КТД се предвиждат и редица мерки за предотвратяване на дискриминацията и
превенция на насилието на работното място.
Включен е и анекс за активно стареене-осигуряване на разнообразие,на заетостта и
здравословна среда ,мерки за обучение
Туризъм
Спецификата на този сектор е предпоставка в браншовия КТД да са разписани
различни клаузи засягащи длъжностни,характеристики, срокове на договори и работно
време за различните типове заетост в туристическите фирми.Предвидени са и условия за
приемането на бивши работници в предприятията-т.е., такива , които са работили сезонно
и кандидатстват пак за следващ сезон.
Има

и

договорености

относно

сумарното

изчисляване

на

работното

време.Предвидени са и допълнителни отпуски-за съвместяване на трудов и личен живот
Като цяло този КТД е малко повече рамков от останалите, въпреки предвидените
редица стандарти ,надграждащи КТ, е оставено повече поле за договаряне в отделните
предприятия.
Търговия
На база на анализ на предишни КТД, действащи до 2017 година в търговията се
очертават следните особености на тематиката:
Анализът на текстовете от последния действащ колективен трудов договор в
икономическа дейност „Търговия“ показва, че чрез него са надградени и детайлизирани
нормите, заложени в трудовото законодателство, като може да се каже, че в голяма степан е
оставена възможност за гъвкавост при надграждането му в отделните предприятия
съобразно конкретните икономически и финансови условия, с които разполагат. Така от
една страна, в годините, в които са действали подписани такива договори, те са спомагали
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от една страна за осигуряване на по – голяма сигурност, спокойствие и удовлетвореност на
работниците и служителите, а от друга - в голяма степен са предоставяли свободата на
предприятията сами да следват клаузите от него съобразно финансовите възможности, с
които разполагат, естествено при спазване на нормите на трудовото и осигурителното
законодателство.
През годините, в които има подписани и действащи колективни трудови договори
на ниво бранш/отрасъл в търговията, ежегодно са подписвани споразумения между
страните по колективния трудов договор, с които са договаряни минимални осигурителни
прагове за категориите персонал, а през някои години и норми на нарастване на
средногодишните заплати в сектора. Именно тези споразумения не са се приемали добре
от много представители на работодателите в бранша, тъй като в сферата на търговията по
– голяма част от предприятията са малки и няма как да устоят на финансовите тежести,
които това поражда.

5.3. Колективно договаряне в компании и системи с национален обхват
В сферата на услугите и техническите инфраструктури има и добре развит
социален диалог и колективно трудово договаряне в национални компании и системи.
Едната част от тях на практика обхващат цял бранш или голяма част

от операциите в

даден бранш се извършват от такива компании(пощи, ж.п.транспорт, морски транспорт), а
други, макар и да са национални като обхват, нямат монопол за бранша (
телекомуникации, енергетика, банки и др.). Освен това за част от компаниите социалният
диалог

и колективното договаряне са на практика единствените за бранша (пощи,

телекомуникации, морски транспорт, банки), за други има и отраслов /браншов социален
диалог и колективни преговори и договаряне(ж.п. транспорт, енергетика и др.), а за някои
сектори има и социален диалог и колективно договаряне в рамките на отделни
предприятия(енергетика и др.)
За повечето изброени компании наличието на социален диалог и колективно
договаряне на национално равнище е предпоставка за унифициране на трудовите и
социални стандарти в рамките на всички поделения на компанията и недопускане на
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някакъв вид дъмпинг . Този тип колективно договаряне се приема като договаряне за
предприятие, макар че се разпростира на национално равнище и всички поделения са
длъжни да го прилагат. От друга страна този тип договаряне е силно централизирано и
създава условия за концентриране на цялата инициатива за преговори у националните
ръководства на съответните синдикати и националния работодател и липса на инициатива
на синдикалните структури и мениджърските екипи в съответните поделения. Това създава
и предпоставки при затруднения в социалния диалог и преговорите на национално
равнище да не се случи такова и в поделенията, т.е., на практика ако на национално
равнище има социален диалог и КТД, това се случва и в поделенията, ако има затруднения
и застой, в поделенията не може нищо да бъде променено.
Тематиката на колективните преговори и договаряне в рамките на компании с
национален обхват, от една страна, е сходна с тази на браншовите колективни преговори
и договаряне.В същото време, поради факта, че това на практика са предприятия, макар и
с национален обхват и

работодателят

измерения и детайлно разписани клаузи

е един, в тези КТД има редица конкретни
които следва да се прилагат във всички

поделения.Това се отнася за конкретните мерки по заетостта и квалификацията, работното
време и безопасността и здравето при работа, работните заплати и социалните
придобивки.Има и редица клаузи засягащи равнопоставеността и

превенцията от

дискриминация, съвместяването на трудов и личен живот, корпоративната социална
отговорност, а

в някои случаи и относно информирането и консултирането,

осъществявано по правило чрез синдикалните структури .
Транспорт
Железопътен транспорт
В рамките на железопътния транспорт има четири системи, в които се провежда
социален диалог и се сключват колективни трудови договори:БДЖ-пътнически превози,
БДЖ.товарни превози, Национална компания „Железопътна инфраструктура и БДЖ –
холдинг.Страни по тези КТД и в структурите на социален диалог са съответните
работодатели в компаниите и четирите синдиката –Синдикат на железничарите в
България и Съюз на транспортните синдикати-КНСБ, Национален железничарски
синдикат и Федерация на транспортните работници-КТ „Подкрепа”. Може да се приеме
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,че те са субординирани и спрямо отрасловия КТД в транспорта ,тъй като страните по
КТД в четирите компании са и страни по отрасловия КТД., който задава рамката на
отношенията.
Тези четири колективни трудови договора имат, като цяло идентичен тематичен
обхват с известни детайли в отделните КТД.Правят впечатление някои договорености,
които създават по-благоприятни условия за труд в рамките на тези компании:
-По-висок процент за възнаграждения за трудов стаж и професионален опит;
-Договорена социална програма за предприятията;
-Мерки за осигуряване на равенство на половете, превенция на насилие тормоз и стрес на
работното място;
-Мерки за съвместяване на трудов и личен живот, в т.ч.: възможности за преквалификация на
върнали се от майчинство жени;гъвкаво работно време за бременни и родители с деца до 3 г.възраст;
- Спортни дейности;
-Допълнително социално осигуряване при наличие на средства;
-Възможности за безплатни пътувания за работещите в системата на БДЖ компаниите и
техните семейства
-Програма за корпоративна социална отговорност, които включват основно спазване на
определени принципи като социално отговорно поведение при преструктуриране ,осигуряване на
преквалификация на персонала, създаване на условия за добър социален климат и социален диалог и др.
Специфична за някои от тези КТД е клауза, според която „Не се допуска синдикална
защита за работници, които са наказани дисциплинарно , нарушаващи правилата за безопасност на
движението, правилата по БЗР, употреба на алкохоли и упойващи вещества, доказани по съответния
законов ред по време на работа(БДЖ-товарни превози, НКЖИ)”. Тези клаузи очевидно са
включени по настояване на работодателите и отразяват необходимостта персоналът да
бъде по-добре „мотивиран” да не допуска съответните нарушения .В същото време фактът
,че някои работници са априори изключени от синдикална защита (особено когато са
синдикални членове) създава условия за дискриминационни практики . Може би по-добре
би било да се организират системи за изслушване и уреждане на индивидуални трудови
спорове, чрез които да се изяснява защо и как някои от тези работници са допуснали
нарушения, без непременно да бъдат лишавани от синдикална защита.
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Във всички КТД в ж.п транспорта има клаузи по информиране и консултиране,
специално в контекста на колективното трудово договаряне.Включени са следните
текстове:
-Задължения на работодателите да предоставят на информация и консултации на
работниците, ,чрез синдикатите относно : общо икономическо и финансово състояние на предприятията,
бизнес план, структура и състояние на поделенията, перспективи за развитие ;план за заетостта;
длъжности, състав и др.;
-Информация за предстояща промяна на работодателя;
-Информация за:структурни промени ,промени в технологиите;
Информация и консултации относно , вътрешни нормативни актове;приватизация и
аутсорсинг на поделения и др.
-Информацията, засягаща пряко преговорите за КТД следва да се предоставя най-малко 4
месеца преди изтичането на действащия, като включва

: анализ на изпълнението; финансово

икономическо състояние , заетост, брутна работна заплата , производителност на труда, разходи за
работна заплата, структура на работната сила ,мерки в областта на безопасността и здравето при
работа,мерки по социално –битовото и културно обслужване и други
Всички КТД в ж.п транспорта имат текстове , които защитават правата на
синдикалните организации и синдикалните членове, като например:
-При договаряне на по-благоприятни условия в индивидуални трудови договори с нечленуващи в
синдикати, това задължава работодателя да води преговори за анекс по КТД с изменение и приравняване
на условията за членуващи в синдикати
-Индивидуални трудово договори, които заобикалят КТД са недействителни
- В условията за синдикална дейност се включват по-дълги отпуски за синдикални лидери ,
заплащане на командировки , в т.ч. и задгранични
Прави впечатление ,че някои от клаузите, специално тези за възможната
недействителност на индивидуалните трудови договори граничи със заобикаляне на
закона, но очевидно работодателите са приели да спазват такива условия ,поне що се
отнася до изпълнителския състав на компаниите.
Морски транспорт
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В морския транспорт действа колективен трудов договор, който е сключен между
група :Параходство БМФ и отделните работодатели( управляващи кораби), от една страна
и Моряшкия синдикат към КНСБ, от друга. Спецификата на този КТД е, че е основан на
типов колективен трудов договор за морския транспорт, който е разработен и предложен
от ITF- Международната федерация на транспортните работници.
Особеностите на колективното договаряне и социалния диалог в морския
транспорт се определят и от факта, че има специфика на заетостта и труда: голяма част от
състава е мобилен (т.е., плава на кораби), числеността на персонала е намалявала до 2015
.год.и повечето индивидуални трудови договори са срочни и се подновяват за всяко ново
плаване.Въпреки това в следствие действия на Моряшкия синдикат и преговори с
основния работодател числеността на персонала отново нараства през 2017 година., в
следствие и на сериозна инвестиционна програма.
В тематичния обхват на колективния трудов договор има особености, което
съответстват на особеностите на заетостта и условията на труд, в т.ч.:
- Типови индивидуални договори и минимална продължителност на индивидуалните договори ,
например -5 месеца за моряците, 4 –за низови мениджъри и др. и 3 месеца за командния състав;
възможности за удължаване на договорите;
- Пробационен срок от два месеца за новопостъпили;
- Минимални размери на платен отпуск след връщане от плаване-7 дни за всеки прослужен
месец;
- Изисквания за сертифициране на персонала, както и за осигуряване на предварителни
медицински прегледи;
- Режими на извънреден труд и заплащането му;
-Особености на рисковете и защита на безопасността на труда;изграждане на комитети по
условия на труд;
-Забрана за възлагане на моряците на несвойствена работа-например товаро-разтоварни
дейности;
-Социални придобивки;
За да бъдат покрити от стандартите на фирмения КТД, се изисква работещите да са
членове на синдиката, предвиждат се и условия за синдикална дейност.
В този случай колективното договаряне и социалния диалог са силно повлияни от
международните и европейски стандарти , още повече че Моряшкият синдикат е член на
ITF.
138

Съобщения
Пощи

В системата на Български пощи има утвърдени традиции на социален диалог и
колективно трудово договаряне. Страни по КТД в дружеството са работодателят
„Български пощи“ ЕАД от една страна и синдикатите от друга – Синдикална федерация
на съобщенията-КНСБ, Федерация Съобщения „Подкрепа“ и Демократичен синдикат на
съобщенията към АДС.
Според представения анализ на СФС, преговорите при договаряне на КТД
протичат в рамките на два месеца. Има често несъгласия, има компромиси, има
споразумения. Стремежът е КТД да отговаря на новите условия на труд. В повечето случаи
работодателите приемат предложенията на синдикатите. Основните противоречия, които
са регистрирани между синдикатите с ръководството на „Български пощи“ ЕАД са
свързани с финансовото състояние на дружеството.
В предметната област на колективните преговори и договаряне са включени както
измерения, характерни за сектора, така и специфики за предприятие, поради факта че
Български пощи са предприятие, макар и национален обхват и на практика този КТД е
единствен, той действа във всички поделения.
Някои от особеностите на тематичния обхват на колективния трудов договор засягат :
-Специални мерки срещу тормоза и насилието на работното място:

„ Работодателят е длъжен незабавно да предприеме вътрешно разследване и
изслушване на засегнатите лица при сигнал на работник или служител за упражнен
тормоз и насилие на работното място, включително сексуален тормоз, както и да
вземе мерки за прекратяването му, в т.ч. и с прилагане на дисциплинарна
отговорност.
На синдикалните организации, е дадена възможността да:
предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно
искане;
встъпят и като заинтересувана страна във висящ процес /при условията
на заведено вече дело/;
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предявят и самостоятелен иск по реда на чл.71 от ЗЗДискр. в случаите на
дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица”. ;

-Договаряне на увеличение на работната заплата със 100 лв. на всички служители от 1.01.
2020 година.Това обаче , в контекста на ограничените финансови възможности на дружеството е довело
до известно намаляване.на размера на договорените обезщетения за 2020 год.(нов КТД);
- Мерки по корпоративна социална отговорност, които се включват в колективните трудови
договори от 2008 година, в т.ч.
„Работодателят поема отговорността да реализира социално отговорно преструктуриране и
модернизиране на дружеството; създава възможности на работещите за професионално развитие и
повишаване на квалификацията; създава социална сигурност на работещите, устойчива и трудова
заетост и осигурява трудово възнаграждение, съответстващо на постигнатите резултати и
договорености, като мотивира работещите с допълнителни възнаграждения, материални, социални и
морални стимули”.
Прави впечатление и договарянето на засилената синдикална закрила, което датира
от 2002 година, до КТД от 2010-2012 година.Според тези текстове, работодателят може да
прекрати трудовия договор на работник или служител, който членува в синдикална
организация –страна по договора, поради съкращаване на щата или при намаляване обема
на работа, след предварително писмено съгласие от ръководния орган на синдиката в
съответното поделение, в което работи и членува лицето, за всеки конкретен случай.Тази
клауза показва много широк периметър на закрила срещу уволнения, която се простира и
спрямо синдикалните членове , но до известна степен, не абсолютно. Такава договореност
е била необходима в контекста на извършени преструктурирания и съкращения в щата в
този период, но може да бъде пример за успешно договаряне
За съжаление в частните пощенски предприятия няма синдикати и колективно
договаряне, но при евентуално създаване на такива, КТД в Български пощи може да се
използва като образец.
Телекомуникации
В БТК-ПИМ и БТК-Централно управление има социален диалог и се водят
преговори за колективни трудови договори.Страни са съответните работодатели и 6
синдикални структури, от които СФС и Браншов синдикат на телекомуникациите към
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СТСБ-КНСБ, Федерация Съобщения „Подкрепа”, както и още три синдиката, които не са
присъединени към национално представителни организации. Въпреки дългогодишните
традиции, след приватизацията на БТК силата на синдикатите е донякъде намаляла, а и
разпокъсаността на синдикалното членство не допринася за консолидацията и активната
позиция спрямо работодателите. Основният проблем в процеса на колективни преговори
са размерите на трудовите възнаграждения.
Въпреки това в колективните трудови договори се съдържат редица записи, които
допринасят за подобряване условията на труд и заетост в системата на БТК, например
-Договорености за закрила на работниците при организационни промени, които включват
своевременно се представят за обсъждане в Комисията за социално партньорство Проекти за промени в
технологичната и управленската структура, организационни и други промени (чл.3 КТД). При
реализиране на проектите се осигурява закрила на работниците и служителите, съобразно няколко
основни принципи:

„-При равни други условия на свободните работни места с предимство се
назначават работници и служители от компанията;
- Полагат се всички усилия за осигуряване на нови услуги и дейности, с цел
откриване на нови работни места;
- Компанията осигурява за своя сметка и/или със средства от други
източници, по своя преценка, с оглед на конкретните нужди и възможности,
квалификация и преквалификация на работниците и служителите, с цел
тяхното пренасочване на други работни места в компанията. „;
-Договорено е и разработване на Корпоративна Процедура за привличане и подбор
на кандидати за работа и трансфер на служители във Виваком“. Целта на процедурата е да осигури
единна методология и да гарантира ефективен и прецизен процес на набиране и подбор на персонал във
VIVACOM, да бъдат привлечени и наети специалисти със знания

и умения, необходими за

съответната длъжност и да бъдат предоставени равни възможности на . служителите в компанията
да участват в процедури за заемане на вакантни или новосъздадени длъжности. Съгласно КТД,
процедурата и нейните изменения се обсъждат със социалните партньори в Комисия за социално
партньорство към компанията;

-Договорености за защита от дискриминация;
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-Договорени специфики на работното време, в т.ч. използването на работно време с -променливи
граници, дежурства, ненормиран работен ден ,сумарно изчисляване на работното време.
-Интересен

аспект

представлява

договореността

относно

работата

от

разстояние.Съгласно тях:
„Работата от разстояние може да се извършва до 5 работни дни в календарен

месец, пропорционално на отработеното време (тук не се разглежда сегашната
пандемична ситуация, при която и в момента 60% от служителите работят изцяло от
разстояние).
-Работата от разстояние има доброволен характер, като служителят има право да
предложи временна промяна на мястото му на работа и посочи периода и адреса на
жeланото от него място за изпълнение на трудовите му задължения.
-Целият процес, сроковете, условията, правата и задълженията на двете страни,
както и принципите и организацията на работа са описани подробно в
Корпоративна процедура за работа от разстояние“.
- В случай на обстоятелства, застрашаващи безопасните и здравословни условия
на труд на служителите на мястото им на работа или при пътуването от и до
местоживеенето им, е предвидена възможност със заповед да се възложи работа от
разстояние на всички или определени работници за по-дълъг период от време”.

- Договорени са и психологическо консултиране на работниците и служителите в компаниите,
както и разнообразни програми за обучение и кариерно израстване.
За съжаление двата фирмени КТД в системата на БТК са единствени , поради
факта , че в другите телекомуникационни оператори няма синдикати и съответно не се
водят преговори за колективни трудови договори.

Енергетика
В енергетиката заслужава внимание КТД в системата на НЕК, тъй като тя има
национален обхват и покрива редица дружества. Той от една страна е субординиран на
браншовия КТД, от друга в отделните дружества също е възможно да има отделни КТД. В
КТД в националните компании се следват общите принципи на договаряне в енергийните
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дружества , които са заложени и в браншовия КТД, а именно(според предоставения
секторен анализ):
-Потвърждаване на статута на КТД на вътрешно нормативен акт с предмет на
уреждане на въпросите на трудовите и осигурителни отношения, на условията на труд и
социалното

обслужване,

на

социалните

аспекти,

свързани

с

приватизация

и

преструктуриране и други трудови и осигурителни отношения не уредени с повелителни
разпоредби на законите и нормативните актове, на взаимоотношенията и социалното
партньорство между страните;
-Препотвърждава се безусловното действие на КТД за членовете на синдикалните
организации, страна/и по договора, въвежда се право или възможност за присъединяване
към КТД на работници и служители, нечленуващи в синдикалните организации,
потвърждава се прилагането на трудово-правните норми за работниците и служителите,
нечленуващи в синдикатите, и неприсъединилите се към КТД. В обхвата на регулациите,
третиращи приложимостта на КТД се включват процедурите, изискванията, правилата за
присъединяване, периода на действие на присъединяването, както и необходимите
документи легитимиращи този процес

Търговия, кетъринг
В системата на „Студентски столове и общежития” синдикалните организации в
предприятието и ръководството на предприятието също са договорили КТД, който има
действие по отношение на всички структури от страната в системата на Студентски
столове и общежития.По мнението на експертите и ръководството на НСФТКУТ
синдикалните председатели от ССО вложиха много усилия и упоритост, за да се стигне до
краен продукт в една система, в която се оцелява трудно и проблемите са значителни.
Такива договори са подписани за периода 2017 – 2019 г. и на 23.10.2019 – за периода до м.
октомври 2021 г.
Банки
В трите големи банки, които има и национален обхват има действащи КТД, които
се договарят между централните органи за управление и синдикатите в банките-съответно
за ДСК-Националния банков синдикат на КНСБ, за ОББ и Уникредит Булбанксъответните фирмени синдикати ,които чрез свое обединение-федерация ,са асоциирани
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членове на КНСБ.

Процесите на колективни преговори и социален диалог датират

отдавна и независимо от известни трудности след приватизация и на трите банки,
продължават успешно.
В рамките на Уникредит Булбанк действат и два документа, които са
транснационални и са подписани от централния мениджмънт на банката в Италия и
Европейския работнически съвет, в който голяма част от представителите са синдикални
членове.Това са две декларации за разнообразието на персонала, равнопоставеността и
недопускането на дискриминация и за професионалното обучение и развитие.
Проблемът за банковия сектор, както и за финансовия сектор в по-общ план е
липсата на синдикати в други банки и финансови институции и на социален диалог на
секторно равнище, който би дал възможност за създаване на общи трудови и социални
стандарти.
5.4. Състоянието на договарянето в предприятията. 34
В областта на услугите и секторите на технически инфраструктури колективното
договаряне в предприятията има специфика.От една страна, в някои браншове и
икономически

дейности

като

железопътен

транспорт,

съобщения(пощи

и

телекомуникации), банки има само колективни преговори и договаряне на равнище
национални компании, но не и в поделения. В други като енергетиката има преговори и
договаряне в компании в национален обхват,(в които и възможно и да има

КТД в

поделенията), но и в компании с регионален(за няколко области) обхват;(енергетика).. В
други от секторите компаниите действат в рамките на община или област(водоснабдяване
и канализация, поддръжка на пътища и др.) В някои сектори има отраслово /браншово
договаряне и договаряне на равнище предприятие(част от браншовете в транспорта,
водоснабдяване и канализация, пътно дело, туризъм), в други през последните години има
само преговори и договаряне на равнище предприятие (търговия, в т.ч. кооперации,
услуги и др., както и в някои предприятия от информационното обслужване)
Енергетика

Данните по тази част са с ограничен обхвата, тъй като е предоставена информация за енергетиката,
търговията и услугите и отчасти за водоснабдяване и канализация, пътно строителство и поддръжка на
пътищата и туризма, както и само данни за числеността на КТД в рамките на транспорта и(извън
железопътния и морски транспорт)
34
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За този бранш общият брой действащи КТД в предприятията в периода 201112019 година се движи между 17 (2017, 2019) и 24 (2014-2015 год.,), средно 21 КТД в рамките
на 9 години. Прави впечатление , че в енергетиката обхватът на покрити с КТД е
сравнително висок (около 60 на сто от наетите работници и служители), но броят на
сключени в предприятия КТД е сравнително малък. Това се дължи на наличие на
браншов КТД, който покрива и част от предприятията , в които няма КТД на фирмено
равнище, но и на факта ,че има определен брой фирми с голям брой наети лица ,в т.ч и
национални компании (НЕК, ЕСО) и регионални компании (ЧЕЗ, ЕВН, Енерго –про) .,
както и други големи фирми (АЕЦ Козлодуй, ТЕЦ Марица 2, Контур Глобал-Марица 3 и
др.), в които има фирмени КТД. В същото време в редица малки и средни предприятията
в енергетиката (ВЕЦ, предприятия , добиващи енергия от други възобновяеми източници
и др.) няма КТД, а в редица случаи няма и синдикални организации. Нещо повече
,въпреки че в периода 2011-2019 числеността на наемните работници ,покрити с КТД
спада от 17694 до 15925 , този процес обаче не рефлектира еднозначно върху
относителната тежест на наети, покрити с КТД. Очевидно е, че тази негативна промяна в
числеността на наетите, обхванати от КТД е по-скоро ефект от протичащите процеси на
свиване на заетостта в енергетиката. Очевидна е зависимостта на обхвата и интензитета на
прилагане на формите и механизмите на социален диалог и колективно договаряне от
динамиката на икономическата активност.
Тематичният обхват в колективните трудови договори в предприятията в
енергетиката е зададен от рамката на браншовия КТД, като това е спазено и в компаниите
с национален обхват. Статусът на големите енергийни предприятия на пазара предполага
възможности

за

договаряне

на

сравнително

високи

възнаграждения,

социални

придобивки, подобряване на безопасността и здравето при работа, допълнителни отпуски,
съвместяване на трудов и личен живот и други. В повечето КТД, както и при тези в
компаниите с национален обхват в енергетиката КТД е добър механизъм за наблюдение и
контрол върху управлението на човешките ресурси.Освен това ролята на синдикатите
навсякъде се утвърждава с потвърждаване на правомощия за участие в разработването на
вътрешни нормативни актове и социален диалог в предприятията. Има сериозни клаузи за
защита правото на синдикално сдружаване и правата на синдикалните членове в процеса
на колективни преговори и договаряне, което има стимулиращ ефект за синдикалното
членство.

145

ВиК
Според НБС „Водоснабдител”, от данните, с които разполагат за колективното
договаряне в сектор В и К, може да се направи извод, че и в момента мнозинството от
работниците и служителите във В и К дружествата са обхванати както от Браншовия
колективен трудов договор, както и от сключените на ниво предприятие колективни
трудови договори. За 2019 обхватът на работещите е над 50 на сто (за 2011 г. е 42,3 на
сто),като общият брой на КТД в дружества е 52.
В КТД в дружествата е налице тенденция да се подобряват параметрите,
договорени в рамките на бранша ,в т.ч. допълнителни възнаграждения, безопасност и
здраве при работа, заплащане, социални програми и др.
За съжаление, в резултат на прилагането на съществуващата нормативна уредба
е налице свръхрегулация на сектора, рестриктивна политика от страна на Комисията за
енергийно и водно регулиране при одобрение разходите на отделните В и К оператори и
цените на предоставяните водни услуги и хроничен недостиг на финансов ресурс за
нормалното изпълнение на дейностите по В и К., което и затруднява договарянето на подобри стандарти в голяма част от дружествата, особено в областта на размерите на
работните заплати.

Строителство и поддръжка на пътища
Голяма част от предприятията ,в които има синдикални организации на Синдикат
Пътно дело към СТСБ имат КТД. В тематиката на КТД на равнище предприятие е
залегнал принципът на подобряване на договореностите на браншово равнище, в т.ч.
размери на допълнителни възнаграждения, отпуски , подобряване безопасността и
здравето при работа , допълнително доброволно социално и здраво осигуряване и др.
Транспорт
За транспорта е посочено че броят на предприятия ,в които има синдикални
организации на СТСБ и има действащи КТД на това равнище е 101.Това включва и
четирите КТД за БДЖ, както и за други големи компании Броят на обхванати работници
и служители с КТД е 10150.
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Към

момента на анализа

има сключени и няколко нови КТД в различни

браншове на транспорта. От края на миналата година до средата на 2020 г. са подписани
нови КТД в компании ДП РВД, Летище София ЕАД, Метрополитен АД, ДП ТСВ,
Пристанища Варна и Бургас.
Според различните браншове, може да се посочи че в повечето от тях има КТД на
равнище предприятие, в т.ч. автотранспорт, летища, авиационен транспорт, пристанища,
градски транспорт, морски и речен транспорт , както и в ж.п. транспорта, където е на
равнище национални компании. Колективно договаряне на равнище предприятие има и в
транспортно строителство, транспортни болници и пр., тъй като част от наемните
работници в тях членуват към СТСБ
По данни за САР към КНСБ през 2019 година има 18 предприятия ,в които има
техни синдикални организации и действащи КТД.Без сключен КТД са 7 СО, които са с
малка численост, изградени на семеен принцип.
За съжаление няма колективни трудови договори във фирмите от спомагателните и
товаро-разтоварни дейности в транспорта, по данни на браншовата работодателска
организации.
В голяма част от авиационните предприятия, също няма колективни преговори ,
тъй като на практика няма и синдикални организации или те са с ниска плътност
(”България ер). Колективни преговори и договаряне има предимно в РВД и летищата.
В голяма част от предприятията от транспорта, в които страна са организации за
СТСБ се следва принципът да се подобряват параметрите на отрасловия КТД, в т.ч.
възнаграждения, мерки за превенция на насилието и стреса на работното място ,социални
програми и, подобряване равнопоставеността на половете и др.
Търговия, услуги, туризъм
За тези сектори тенденциите са към по-голяма децентрализация в посока
предприятие през последните 3-4 години Според данните на НИПА в периода 2015-2019
броят на КТД на равнище предприятие за икономическа дейност „Търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети”, спада от 14 на 6, а относителният дял на обхванатите наемни
работници е спаднал от 0,71 на 0,34 на сто.Освен това, през целия разглеждан период 2015
– 2019 година в икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”
действащите колективни трудови договори на ниво предприятие са под 1 % от общо
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действащите такива, Ниският обхват се обяснява главно с малкия брой на синдикални
членове в тази икономическа дейност и липсата на синдикални структури, които да
договарят. Не по-малко значима е причината за анти-синдикалната настроеност на
работодателите от големите търговски вериги, които въздействат с всички средства, за да
няма синдикални структури. През годините е имало активна атака по отношение на
изградени синдикални организации, които в резултат на тази политика не оцеляха
въпреки нашата подкрепа и съдействие.
За туризма, въпреки наличието на браншов КТД, също се наблюдава тенденция на
децентрализация, но броят на действащите КТД на равнище предприятие е по-устойчив –
8 през 2016, 9 през 2017-2018 и 7 през 2019 г. Там и обхватът е по-голям-около 7 на сто.В
същото време в туризма, в т.ч. и хотелиерство и ресторантьорство има редица малки и
средни фирми ,в които няма колективни преговори и изобщо няма синдикати. Част от
тези фирми са семейни , други са с наети под 10 души (особено туроператори и
туристически агенти и др.) и синдикализацията в тях е трудно осъществима.
По отношение на тематичния обхват в тези браншове се регистрират тенденции на
развитие.В процеса на развитие и осъвременяване на договорния процес се създадоха
отделни клаузи като:
- Възможности за прилагане на гъвкави режими на работа;
- Информиране и консултиране;
- Защита от дискриминация;
- Превенция на стреса и форми за преодоляването му;
- Съвместяване на семейния и трудовия живот;
- Договорености в областта на корпоративната социална отговорност, която в някои КТД е
обособена като отделен раздел, но за съжаление това все още не е практика;
-Дистанционна работа; отпуск за обучение; допълнително пенсионно и здравно осигуряване ,
гъвкаво работно време и др..
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Специално за туризма фокус на колективното договаряне на равнище предприятие
(за курортите по черноморското крайбрежие) са мерки, които подобряват мотивацията на
персонала ,в т.ч. ::
-Механизми на формиране на работните заплати, в т.ч. съчетаване на основни и
допълнителни възнаграждения;
-Системи за оценка на персонала ,в т.ч. и формиране на показатели за количество и качество
на труда;
-Разработване на длъжностни характеристики и класификатор на длъжностите;
- Договаряне на мотивирането на персонала чрез нефинансови средства:, в т.ч. : насърчаване .
подобряването на социално – психологическа климат и среда на колектива;подобряване правата на
вземане на решения и тяхното прилагане.;състезателна програма /организиране на конкурси/;. обучения.;
социална програма; стимулиране на инициативността и креативността и др.

5.5. Координация между секторните колективни преговори и КТД / или колективни преговори
и КТД в национални компании и организации и преговорите и КТД в съответните предприятия?
В колективното договаряне на някои от секторите на услугите и техническите
инфраструктури има особености поради наличие на междинни равнища и поради това
понякога координацията става по-сложна.
Така например за водоснабдяване и канализация, строителство и поддръжка на
пътища и туризъм има две равнища на колективни преговори и договаряне –секторно
(бранш ) и равнище предприятие. Подобна е ситуацията за търговията, но през
последните години там няма сключени браншови КТД-нито за частните търговци, нито за
кооперациите., поради отказ на работодателските организации, както и за някои
производства , свързани с търговията и услугите (хлебопроизводство ,сладкарство и др.).
За енергетиката равнищата са - браншово,и предприятие, има и равнище компания
с национален обхват, като в тези случаи КТД покрива множество предприятия, които са
част от тази компания, но е субординиран на браншовия КТД. Подобна е ситуацията за
компании с регионален обхват (за няколко области), които също покриват множество
поделения ( ЧЕЗ, ЕВН, Енерго Про).
В транспорта има по-голямо разнообразие от равнища на колективни преговори и
договаряне.За някои браншове и предприятия в транспорта равнищата са отрасъл и
предприятие(в т.ч. за въздушен, речен транспорт, летища и пристанища, частично и
149

автомобилен транспорт и др.). За голяма част от автотранспорта и някои други видове
транспорт равнището е само предприятие , въпреки че няма формални пречки да има
преговори и за отрасъла, но скоро САР към КНСБ не е участвал в такива.
За железопътния транспорт равнищата са отрасъл и компания с национален
обхват(общо 4), като няма колективни

преговори в отделните поделения на тези

компании. Подобна е била до края на миналия век и ситуацията със съобщенията , тъй
като е имало отраслови преговори и КТД и преговори на равнище компания с национален
обхват.
Промяната е настъпила с приватизацията на БТК и преструктурирането на
Български пощи и сега за тези два бранша има само колективни преговори и договаряне
на равнище компания с национален обхват за Български пощи (КТД се нарича отраслов)
и за БТК (2) , като няма преговори в поделенията на тези фирми.
За морския транспорт има равнище група работодатели с контролираща компания .
За градския транспорт най-често преговорите се водят на равнище фирма
/предприятие, което може да е общинска или частна собственост, но в някои случаи има
голям обхват (голяма община).
За финансовия сектор (банки) по правило има утвърдено само едно равнище на
колективни преговори и договаряне –за банка (общо 3 , които имат поделения в цялата
страна), без второ равнище (преговори за клон). Не е имало колективни преговор и
договаряне за сектор (например банки и други финансови институции и др.).
В рамките на един сегмент от общественото хранене /кетъринг –„Студентски
общежития и столове” съществува КТД, валиден за цялата система –те..за поделенията на
тази фирма в страната.
Тези особености в равнищата на преговори определят и начина на координиране
на преговорите между отделните равнища.Много добър синхрон е създаден в секторите,
които принадлежат към техническите инфраструктури и имат по правило по две равнища
на договаряне(енергетика, пътно дело ,водоснабдяване и канализация). Там има устойчива
координация между равнищата

и съподчиненост на колективните преговори в

предприятия, компании с регионален и национален обхват спрямо стандартите , заложени
в браншовите КТД. Освен това в случаите, когато в предприятията не е възможно да се
договори съответен КТД ,действа само браншовият КТД
В енергетиката се е наложил своеобразен системен модел на двустепенно
колективно трудово договаряне, който съчетава предимствата и на централизирания /на
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секторно равнище/ и на децентрализирания /на корпоративно равнище/ подход на
колективно трудово договаряне. Приносът за така утвърдената практика безусловно е на
социалните партньори – на тяхната отговорност за значимостта на енергийния сектор за
икономиката и националната сигурност, на техните мирогледни възгледи, професионален
капацитет и компетентност за осигуряване на условия на труд на работниците и
служителите, адекватни на значимостта на сектора, на конюнктурата и динамиката на
социално-икономическата среда.
И БКТД и КТД в дружествата на енергетиката са със сравнително унифицирана и
стабилизирана, доказала своята ефективност и ефикасност, структура. Страните по БКТД
/Синдикати и ББКЕ/ са постигнали траен консенсус относно: съдържанието, обхвата на
проблемите, предмет на колективни преговори и договори; формите и механизмите на
съгласуване на интересите

по проблемите

от общ характер; реда,

процесите и

процедурите на взаимодействие и партньорство. Натрупаният вече опит има своя принос
в създаването на традиции в институционалните норми на поведение за поддържане на
социален диалог, на обосновани преговори за осигуряване на по-благоприятни, но и
адекватни на икономическата ситуация в сектора и дружествата, условия на труд, на
цивилизовано прилагане на КТД като институт за доброволно и свободно регулиране на
колективните трудовите отношения в енергетиката.
За водоснабдяването и канализацията се регистрира е много висока степен на
съгласуваност на договорените клаузи в колективните трудови договори на равнище
предприятие с договореностите на равнище бранш.
Подобна е ситуацията в строителството и поддръжка на пътища Разпоредби и договорености, включени в КТД на предприятията от бранша, които са по-неблагоприятни
за работниците и служителите в

тях, от посочените в настоящия БКТД са

недействителни.
За туризма също има известно съгласуване, между секторния (браншов) КТД и КТД
в предприятията ,но за съжаление в този сектор браншовият КТД се отнася за малка група
предприятия, същото е и положението с броя на КТД в предприятията.
Трудно е да се прецени каква е била степента на съгласуваност между КТД в
търговията и тези в предприятията, но поради ниската степен на синдикализация в този
сектор и наличието на различни работодателски организации, които не са подписвали
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колективните трудови договори на браншови равнище (специално за частните търговски
предприятия) вероятността от отклонения в координацията е голяма. В системата на ЦКС
е съществувала координация, но в момента там няма колективно договаряне на браншово
равнище /или на равнище група
В отрасъл Транспорт рамката на колективното трудово договаряне е подписаният
Отраслов колективен трудов договор. Следващото ниво на преговори е в предприятията и
дружествата. Преговорните екипи в компаниите в масовия случай използват основата на
постигнатото в ОКТД и договарят по-благоприятни клаузи в зависимост от спецификите
в отделните компании. Дори и в случаите, когато работодателите не са членове на
работодателската организация, страна по ОКТД, в годините се е наложил ОКТД като
базов документ, който се признава от мнозинството работодатели и се оценява като
качествен и полезен документ, подпомагащ фирменото договаряне.КТД на равнище
предприятие не могат да съдържат по-неблагоприятни клаузи от браншовия/отраслов
КТД.това се отнася за повечето видове транспорт, освен морския ,градския и основната
част от автотранспорта.

5.6. Система за уреждане на колективните трудови спорове
Специално за сектор Пътно дело работодателската организация и синдикатите,
страни по БКТД, са създали Браншов доброволен трудов арбитраж, чийто функции са
разглеждане на възникнали спорове при изпълнение на колективни трудови договори
между страни, ангажирани с действащия БКТД. Браншовият доброволен трудов арбитраж
действа съгласно статут подписан от страните по БКТД.
Според КТД за Български пощи, при наличие на колективен трудов спор страните
се споразумяват да провеждат консултации и/или преговори за неговото доброволно
уреждане. При непостигане на споразумение, страните могат да търсят решението му
съгласно реда и условията на Закона за уреждане на колективните трудови спорове
/ЗУКТС/:а/ преговори с участието на посредник от Националния институт за помирение
и арбитраж (НИПА);б/ доброволен арбитраж, осъществен от НИПА.
5.7. Връзки и влияние на двустранния и тристранния социален диалог за развитие на
колективните преговори и договаряне
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По правило устойчивият социален диалог на секторно равнище и колективното
договаряне с резултати на секторно равнище са взаимно свързани.
За енергетиката страните са предвидили изграждане на Браншов съвет за
социално сътрудничество по енергетиката, чието устройство и дейност е съобразно с
общо приетите принципи на национално равнище и на основата на прието от страните
Рамково споразумение.Страните по този браншов съвет са и страни по браншовото
договаряне и има висока степен на съгласуваност
На равнище търговски дружества в БКТД са постигнати договорености
работодателите

и поделенията на Синдикатите, страни по БКТД да си партнират в

регулиране на колективните трудови отношения чрез такива форми и механизми като:
Изграждане на Комисии за социално сътрудничество в дружествата от бранша,
които се създават от и в тях участват работодателите и представители на поделенията на
синдикатите. Предвидено е тези комисии да се изграждат в срок от 14 дни след
подписване на КТД в дружеството. Ако не се стигне до съгласие, проблемът се представя
за

разрешаване

в

Браншовия

съвет

за

тристранно

сътрудничество

по

енергетика.Задълженията на работодателите в дружествата да осигуряват правото на
участие на синдикалните ръководства в работата на органите за управление,
създадени по силата на законите;
За строителство и поддръжка на пътища действа отраслов съвет към МРРБ ,
докато колективните преговори се водят двустранно по отделните браншове. Синдикатите
и работодателските организации, участници в колективните преговори са и участници в
отрасловия съвет.
В транспорта синдикатите и работодателските организации, които са страна по
отрасловия КТД са и страни в отрасловия съвет към министерството.Подобна е
ситуацията за туризма, въпреки че самият диалог през последните години е позатихнал.
За търговията има изграден отраслов съвет към МИ, но той също не е особено
активно действащ, което вероятно се отразява и на състоянието на браншовите преговори
за колективно договаряне.
В съобщенията е действал отраслов съвет за социално партньорство по времето,
когато е имало и отраслов КТД.В момента няма отраслов КТД и тристранен съвет.
В компаниите с национален обхват /или значение има създадена система за
социален диалог(ж.п. транспорт, пощи, телекомуникации, банки ), като между тези
консултации и колективните преговори има създадена координация.
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В някои от предприятията от енергетиката, водоснабдяване и канализация, банките,
съобщенията, транспорта има развити системи за информиране и консултиране (найчесто чрез синдикалните структури), които са част от общата система на социално
партньорство и индустриални отношения в тези предприятия. В редица случаи
(енергетика, Ви К, транспорт) има данни за подпомагане на колективните преговори и
договаряне с информация ,която се набира чрез системите за информиране и
консултиране. В поделения на МНК (ЧЕЗ, ЕВН, Уникредит Булбанк) има и избрани и
действащи представители в Европейските работнически съвети, чиято дейност също
допринася за подобряване на социалния диалог и колективното договаряне

в

поделенията.
6. Ролята на социалния диалог и колективното договаряне в контекста на някои
основни предизвикателства (цифровизация, зелена сделка, пандемия КОВИД 19 и други)
.Енергетика
В рамките на социалния диалог(тристранен и двустранен)-предметната

област

включва :социални последици от стратегията за развитие на енергетиката; климатични
промени и зелена сделка, въглищни региони в преход. В Съвета за социално
сътрудничество на равнище холдинг –БЕХ(двустранен)., в който се разглеждат въпроси на
енергийната стратегия и преструктуриране.
С БКТД се акцентира на разработването на дългосрочни концепции и програми в
дружествата по един ключов проблем за качеството на човешките ресурси като подбор,
професионална квалификация и професионалната оценка на персонала. Например в
БКТД се посочва необходимостта социалните партньори, страни по КТД в дружествата
да се ангажират с договорености за разработване и прилагане на концепции и програми за
професионален подбор и професионална квалификация на дружествата, в резултат на
което във КТД на всички дружества договореностите в това направление са обособени в
самостоятелен раздел.Има изразен акцент върху БЗР, подготовка и психофизиологичен
контрол.Нов момент е корпоративната социална отговорност ,която е включена в някои
от КТД на равнище бранш и предприятие .
Водоснабдяване и канализация :
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Основен акцент е заплащането на труда. Като предизвикателства са посочени
„зелената сделка” и последиците от пандемията
Пътища
Предложения от ББК „Пътища”, които са възприети и от Синдикат „Пътно дело „
към СТСБ
- Необходимо е да се разработят и договорят конкретни текстове, касаещи адаптацията към
предизвикателствата на XXI век: дигитализацията, застаряването на работната ръка,
необходимостта от осигуряване на условия за продължаващо обучение (Long Life Learning), все позасилващото се навлизане на иновативни технологии и съответстващото технологично оборудване,
работата с което изисква, в някои случаи, цялостна преквалификация на работната сила. В този процес
следва да се отчетат, анализират и приложат всички потенциални предизвикателства, свързани с
новите политики на Европейската Комисия в областта на околната среда (GREEN DEAL),
дигитализацията, условията на труд и заплащане;
-Необходимо е и изработването на текстове, касаещи допълнителното доброволно социално
осигуряване и адаптацията към атипични форми на заетост/работа и работно време; договорени
специфични условия на заетост, работно време, безопасност и здраве при работа, заплати, социални
придобивки, индивидуални права и други за наетите, чрез атипични и нови форми на заетост/работа;
-

Инициативи за въвеждане на нови стандарти

в областта на превенцията срещу

дискриминацията, равенството на половете, съвместяване на семейния и трудовия живот;
-Програми и действия на партньорите на секторно и фирмено равнище за превенция на стреса
и насилието на работното място.

Транспорт , спомагателни дейности :
Специално за въздушния транспорт в анализа на браншова организация се
посочват последиците от КОВИД, това може да се разпростре и върху други видовеградски транспорт, автомобилен и ж.п. транспорт. В този сектор има добър опит по
равенство на половете и баланс на трудов и личен живот.
Съобщения
Обръща се внимание на дигитализация и последици за работната сила Има опит
по корпоративна социална отговорност. Социалните партньори участват в проекти на
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международно равнище .УНИ –Глобал- за последиците от пандемията и за подобряване
на дигиталните умения на пощенските служители; за цифровизацията в телекомуникации
и др.
В двата КТД за системата на БТК се предвиждат условия за работа от разстояние
,която не зависи от пандемията , а е възможност по принцип.Освен това са предвидени
различни възможности за подобряване на квалификацията и кариерно развитие.
Подобряването на квалификацията и различни видове обучения се предвиждат и в
КТД на Български пощи.
.Търговия
Като важни аспекти са посочени квалификацията на персонала и работното време,
също и последиците от пандемията. Нов контекст може да бъде развитието на
цифровизация и електронна търговия и влиянието върху потребностите от работна сила
,квалификация, атипична заетост и условия на труд( в т.ч. и гъвкаво работно време и
гъвкави работни места).

7. Общи тенденции и основни проблеми
Като цяло .социалното партньорство и колективните преговори

и договаряне в

услугите и отраслите/браншовете на техническите инфраструктури са твърде разнородни,
поради различия в структурите на самите дейности, собствеността и размерите на
предприятията , характера на труда, плътността на организиране на социалните партньори
и вътрешната им самоорганизация и консолидация, както и установените традиции.
В част от секторите има добре развити институции на социален диалог , има
отраслово/браншово колективно договаряне, има и на равнище национална компания,
предприятие и др. В други секторните колективни преговори или са със слабо значение,
или на практика са прекъснати, или изобщо не е установявана такава система на социален
диалог и колективно договаряне,В същото време в секторите от втората група има
различни аспекти на второто ниво на колективни преговори и социален диалог –има
такива в национални компании/банки, има такива в големи предприятия или

в

предприятия с различни размери, но като цяло плътността на синдикатите е ниска и
обхватът на колективно договаряне също е нисък до средно равнище.
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Както вече е посочено, в енергетиката, водоснабдяване и канализация и
строителство и поддръжка на пътища има добре развит социален диалог и колективни
преговори на отраслово/браншово равнище, добра координация между отделните
синдикати, като работодателските организации, участващи в социалния диалог са само по
една за отрасъл/бранш. Второто ниво – на преговори в предприятие е сравнително добре
развито, особено за водоснабдяване и канализация, като за енергетиката и пътищата в помалките предприятие няма колективни преговори и договаряне. В енергетиката има
социален диалог и колективни преговори и в компании с национален и регионален
обхват.
В рамките на тези сектори също има проблеми, главно в контекста на предметната
област на самите колективни преговори. За енергетиката , както и за пътното дело е
посочено необходимостта от доразвиване на колективните преговори в контекста на
съвременните предизвикателства : цифровизация и последиците за заетостта и
квалификацията на работната сила, зелена сделка и последиците й.
За водоснабдяване и канализация като основен проблем е посочено трудността при
договаряне на достатъчно високи равнища на възнаграждения, като са правени и
сравнения с други сектори(енергетика). За това има и външни причини-силната регулация
на този сектор, което не позволява завишаването на необходимите средства за работни
заплати и др.
За

сектора

на

строителство

и

поддръжка

на

пътища

са

посочени

предизвикателствата на съвременното развитие и необходимостта от разширяване на
предметната област на социалния диалог и колективното трудово договаряне в посока
прилагане на европейските политики в областта на дигитализацията , намаляването на
въглеродните емисии(зелена сделка) и посрещане на последиците от пандемията.В
същото време се акцентира и на необходимостта от уреждане на трудовите отношения на
наети с атипични договори, техните условия на работа и социално осигурителните им
права , което изисква и промени в законодателството., както и превенцията на
дискриминацията и осигуряване условия за равнопоставеност. Тези въпроси се коментират
в анализа на браншовата камара , но изцяло се споделят от браншовия синдикат.
Транспортът заема междинно положение по отношение на резултатите от
социалния диалог и колективни преговори. От една страна, има институционализация на
социалния диалог и колективното трудово договаряне на отраслово равнище.От друга,
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това не засяга всички видове транспорт (морски, голяма част от автотранспорта, градски
транспорт и др.)..
В същото време за отделните транспортни браншове ситуацията е различна.За ж.п.
транспорта са валидни и колективното договаряне за целия транспортен отрасъл, както и
добре развито колективно договаряне и социален диалог на фирмено равнище (компании
с национален обхват), като няма преговори в отделните поделения.За морския транспорт
има отделно социален диалог и колективни преговори на равнище група( контролираща
фирма и отделните й съставни предприятия), които са в рамките на заложени
международни и европейски стандарти. За автотранспорта като цяло няма покритие от
отраслови преговори, но има множество КТД в предприятия ,въпреки че там равнището
на плътност на синдикатите е под средното..За градския транспорт се водят преговори на
равнище общински фирми /или частни фирми с обхват община или област., като за
общинските фирми партньорството е в рамките на социалния диалог на общинско
равнище(тристранен). Част от останалите видове транспорт ( въздушен, речен ,летища,
пристанища, спомагателни дейности и др.) се покриват от отраслов КТД (отнасящ се за
работодателите и синдикалните организации, които са страни по него), като има и
колективни преговори на равнище предприятия и в някои по-големи предприятия има
добри резултати(летища, пристанища и др.).В редица предприятия обаче синдикалната
плътност е сравнително ниска или синдикатите въобще отсъстват (въздушен транспорт,
спомагателни дейности, голяма част от спедиторските фирми и др.), което и ограничава
възможностите за социален диалог и колективно трудово договаряне.
Прави впечатление обаче, че двата представени анализа на браншови организации
от транспорта като цяло не кореспондират с целите на социалния диалог.и особено на
колективното договаряне. В единия от тях (на авиационните фирми) да се третират
проблемите на тристранното партньорство и възникналите трудности, в т.ч. недостиг на
информация, формализъм и пр., като цяло и двата анализа не засягат достатъчно или
въобще въпросите на колективните преговори и договаряне.Липсата на анализ от страна
на транспортните синдикати затруднява извода за ефективността на партньорството в тази
област и конкретно за проблемите на колективното договаряне в този сектор.
В системата на съобщенията, въпреки че до края на ХХ век е имало отраслов
диалог и колективно договаряне, сега има социален диалог и колективни преговори само
в две компании –Български пощи и БТК (в две от фирмите).Въпреки че в тях, особено в
пощите диалогът е добре структуриран и има постижения в КТД, като цяло има
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множество по-малки пощенски оператори и редица големи телекомуникационни
оператори,

в

които

изобщо

няма

синдикати

и

съответно

няма

колективно

договаряне.Дори и в рамките на БТК/Виваком синдикалната плътност и сравнително
ниска, има силно раздробяване на синдикатите (6 на брой ) и това като цяло, въпреки
постигнатите сравнително добри резултати не дава възможности за нови подобрения.
За съжаление опитът на СФС да проведе интервюта с пощенски и
телекомуникационни оператори , в които няма синдикати не са особено ,успешни, което
не дава възможност да се откроят възможностите за сдружаване на работниците и развитие
на социалния диалог в тези предприятия.
В банковия сектор никога не е имало секторен социален диалог и колективно
трудово договаряне. Асоциацията на търговските банки , макар и браншова организация,
не се припознава като работодателска. В три големи банки с национален обхват има добре
действащи фирмени синдикати, развити социален диалог и колективно договаряне. На
други полюс са всички останали банки и други финансови компании (застрахователи
,финансови къщи и др.), в които изобщо няма синдикати и съответно няма колективни
преговори.
В туризма има секторен диалог и такъв в няколко големи фирми, главно от морския
туризъм. За съжаление в повечето от останалите изобщо няма синдикати и социален
диалог.В този сектор има крайности-отраслов КТД и няколко големи фирми с добри
постижения , както и множество работещи, които не са покрити с колективни трудови
договори. Основните аспекти са свързани с мотивацията и оценката на персонала
,подобряването на трудовите възнаграждения и социалните придобивки ,както и заетостта
на сезонните работници.
В търговията има запазен социален диалог на национално равнище, но са
прекъснати колективните преговори в сектора. Това се отнася и за системата на ЦКС.
Единствено в една национална компания за кетъринг има колективно договаряне. В
търговията има колективни преговори в част от предприятията, в които има синдикални
организации ,но за съжаление те намаляват. Подобна е ситуацията и за повечето видове
услуги, където няма секторен социален диалог и колективни преговори.За тези сектори, са
посочени някои съществени проблеми, които донякъде се отнася и за туризма:
- В процеса на договаряне все още се включват и участват предимно членове на синдикалните
ръководства, които нямат необходимия експертен капацитет, не са достатъчно информирани и
подготвени и това несъмнено води до колебливи и несигурни позиции, до отстъпчивост и в немалко случаи
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– до съглашателство, до слаба защита на интересите на работещите. Това са факти, които умело се
използват от екипите на работодателите, които лесно налагат своите позиции.
- Информирането и консултирането не се използват все още повсеместно като практика, което
показва недостатъчна подготовка и познаване на тази възможност, гарантирана от Кодекса на труда,
въпреки организираните множество обучения.
- Има случаи, когато се договарят клаузи в КТД на ниво предприятие с по-ниски показатели от
тези, които са договорени на национално или браншово ниво. Причините за тома са или поради
неинформираност или поради натиск от страна на работодателя, в резултат на което е последвало
отстъпление от страна на екипа по договаряне.

8.Изводи и предложения
В рамките на анализите , отговори на въпроси и коментари по въпроси на
социалния диалог и колективното договаряне има залегнала обща тенденции на търсене
на предимно „ външни” фактори за подобрения.Няма и много коментари относно
състоянието на партньорите- например от синдикатите относно работодателските
организации и обратно. Една от възможните причини е фактът, че в някои от секторите
има относително добро партньорство с по една браншова организация , а в повечето от
другите има силно развито партньорство на равнище компания с национален обхват
(транспорт, съобщения , банки).Предоставените анализи от работодателски организации
са малко и като правило не засягат коментари относно синдикатите и тяхното състояние. .
Като цяло в анализите няма много предложения за подобрения. Направленията са
свързани с общите секторни политики, нормативната база., институциите и други:
А.По отношение на общите секторни политики
Предложения има най-вече за следните политики :
-За подобряване механизмите на финансиране на водоснабдяването и
канализацията . от НБС „Водоснабдител” и Съюз на операторите от Ви К;
-За подобряване политиките за перспективите в енергетиката –от
Национална федерация на енергетиците;
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-За политиките за въздушния транспорт в условията на

пандемия –от

Асоциацията на българските авиокомпании;
- За необходимостта от подобрявана на политиките за квалификация на
персонала, по.-специално за подобряване на дигиталните компетенции-от
Синдикална федерация на съобщенията.
Б.При

предложените

промени

в

нормативните

основи

има

две

направление.Едното засяга регулативните режими за съответните сектори, а
другото –трудовите отношения. Предложения за промяна

на регулациите са

направени основно за сектора на Ви К, от НБС „Водоснабдител” и Съюз на
операторите от В и К
В анализите и отговорите на въпроси от страна на представители на
синдикатите, педставляващи работниците и служителите и работодателите от
водоснабдяване и канализация, както и на Браншов синдикат „Пътно дело „ към
СТСБ,

Съюза

на

транспортните

синдикати,

Синдикална

федерация

на

съобщенията и др. са направени предложения за подобряване на контрола по
спазване на трудовото законодателство. Има и предложения за подобряване на
нормативната рамка на колективните преговори и договаряне , от НСФТКТУ.
В.Подобрения на институциите и механизмите :
Предложения за промени на институции и структури на социалния
диалог:Такива са направени от Асоциациацията на българските авиокомпании- в
посока по-добра отчетност, достъп на повече организации до институциите и
структурите на тристранното партньорство, мониторинг на резултати и др.;
-

Предложения за възстановяване на социалния диалог в областта на

търговията и на туризма, направени от Независимата синдикална федерация на
търговията, кооперациите, туризма и услугите(НСФТКТУ).
Г.Подобряване на предметната област на колективните преговори и
договаряне.
Такива предложения , в контекста на новите предизвикателства като
дигитализация, зелена сделка , пандемии и други от Българска браншова камара
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„Пътища”, които са възприети и от Синдикат „Пътно дело” към СТСБ
Предложения за подобрения в контекста на новите предизвикателства има и в
анализа на Национална федерация на енергетиците.
Д.Предложения

за

подобряване

процесите

на

структуриране

и

механизмите на колективни преговори.
Такива са направени от НСФТКТУ –например за по-добра връзка между
преговарящи екипи и синдикални членове в предприятията, за по-активно
включване на синдикалните членове в колективните преговори, както и за
подобряване координацията на колективните преговори, в контекста на спазване
субординация между секторни КТД и такива в предприятията.
Общото впечатление за някои сектори е, че основният проблем се състои именно в
степента на представителност на социалните партньори , което е пречка за по-добър
социален диалог и на секторно, и на ниво предприятие( търговия, туризъм, други услуги,
някои браншове в транспорта) или дори е фактор за пълната липса на такъв на браншово
или секторно равнище (информационни технологии, голяма част от финансовите
предприятия ). В други случаи недостатъчната организираност е предпоставка за добър
диалог на равнище национална компания, но липса на такъв в голяма част от
предприятията в сектора и на секторно равнище( съобщения ,банки).
В този контекст едно от направленията на подобряване е активизиране на
вътрешните политики на синдикатите за по-добро организиране и обхващане на повече
работещи, особен в средни и малки частни фирми . Друг аспект и по-интензивен диалог с
работодателските организации относно тяхното организиране и консолидиране, както и
за изграждане на секторно партньорство и иницииране на колективни преговори на
секторно равнище за секторите ,в които те липсват.

ІІІ.Социален диалог и колективно трудово договаряне в секторите,
финансирани от бюджета
1.Обща характеристика
Анализът се базира на предоставените 5 секторни анализи на следните основни
членове на КНСБ(ФНСДУО, НСГА в МВР към ФНСДУО, ФНСЗ, ФСЗ, СБУ), 2
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съвместни анализа(НСФ Култура съвместно с БАРОК Съюз на музикалните и танцови
дейци в България , съвместно със СРОК), раздели от анализа на общинското социално
партньорство и колективно трудово договаряне, разработени от СБУ и ФСЗ, както и
допълнителна информация, предоставена от Синдикат „Огнеборец”. Отделно е
предоставен анализ на Българска болнична асоциация - КРИБ,но много малка част от
него може да бъде използвана.
В анализа, предоставен от ФНСЗ са разгледани както партньорството в селското
стопанство, застъпено в ч.І на този анализ, така и партньорството в държавна
администрация и специализирани институции в областта на този сектор, така и в научни
организации и учебни заведения.
Бюджетната сфера обхваща множество сектори с различни характеристики и
различни системи на финансиране. Държавната и общинска администрация, системите на
сигурност, охрана на обществения ред и отбрана

са изцяло на бюджетно

финансиране.Образованието и науката са приоритетно на бюджетно финансиране, но
има и частни организации, които се финансират от такси (висше , общо образование и
предучилищно образование), както и отделни частни научни институти, главно НПО,
които се финансират от проекти, спонсорство и от бизнеса за осъществяване на
конкретни изследвания. Здравеопазването се финансира приоритетно от НЗОК, но
повечето организации имат и чисто търговска дейност и се финансират и от такси на
пациенти, а някои от частните организации нямат договори с НЗОК и са изцяло на
търговски принцип. Социалните услуги са или на бюджетно финансиране, или действат
на пазарен принципи, или са НПО и набират средства чрез проекти и спонсорство
(благотворителни фондации и др.). Културата се финансира приоритетно от бюджета, но
има и приходи от билети, такси, спонсорство , проекти и др.Други сектори като спорт и
развлечения се финансират от външни приходи, от спонсорство, но спортът има и
значително бюджетно финансиране. Държавните медии (БНР, БНТ, БТА) също са на
бюджетно финансиране.

2.Преглед на социалните партньори
А.Работодатели и техните организации
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Работодателите и техните организации в бюджетната сфера са със по-особен
статус в сравнение с тези от индустрията и услугите. В някои сектори изобщо няма
работодателски организации, в други плътността на организиране е по-слаба, а и в
повечето случаи работодателските организации нямат достатъчно правомощия, тъй като
финансирането е силно регулирано и зависи от преходите в бюджета, приоритетите в
политиките на законодателна, изпълнителна и местна власт и други.
В държавната администрация няма работодателски организации и партньорството
се осъществява пряко със съответните ведомства –министерства, агенции, специализирани
институции, които имат национален обхват(към МЗХ, МРРБ и други), общинска
администрация и други. Общинските администрации имат създадени съюзи, но те не
осъществяват правомощия на работодателски организации.
Подобна е ситуацията в системите за сигурност и отбрана ,където партньорството
се осъществява със съответните министерства.
В здравеопазването има няколко работодателски организации:
Национална асоциация на работодателите в здравеопазването – БСК;
Медицински клъстер – АИКБ;
Национална браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на
лекарствени продукти, медико-санитарни и билкови препарати -БТПП;
Българска асоциация на търговците на едро с лекарства – КРИБ

На практика партньорството и специално колективните преговори и договаряне се
осъществяват главно с Националната асоциация на работодателите в здравеопазването.
За социалните услуги няма работодателски организации. Има неправителствени
организации, които обединяват работодатели, НПО, които предоставят социални услуги,
физически лица и др., но те нямат статут на работодателски организации.
За общото образование(начално ,прогимназиално и средно) и предучилищното
образование има две работодателски организации:
Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, която е член на
БТПП;
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Сдружение на директорите от системата на средното образование в Република България-член
на БСК.
Университетите и колежите нямат работодателска организации ,въпреки че някои
от тях членуват пряко в БСК или КРИБ. Има действащ Съвет на ректорите, но той има
чисто консултативни функции, не е регистриран като работодателска организация и не
може да действа като такава. Някои от университетите (медицински, военни, Академия на
МВР, академии по изкуствата и др.) са включени в социалния диалог за съответните
сектори. Подобна е ситуацията за научните институти. За тези ,които са в системата на
БАН и Селскостопанска академия партньорството се осъществява с централната
администрация на академиите и по отделни институти. Други, които са също ведомствени
(в здравеопазване, транспорт, МВР, отбрана и други) са включени в социалния диалог и
колективното договаряне към съответните сектори, които обслужват.
За културата има две действащи работодателски организации:
Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), член на БСК;
Съюз на работодателите в областта на културата (СРОК), член на АИКБ.
Частично функции на работодателска организация през годините е осъществявал и
Съюзът на народните читалища.
Държавните медии нямат работодателска организация, в тях (специално в БНР и
БНТ )партньорството се осъществява пряко с управляващите екипи.

Б. Синдикати
Синдикатите в бюджетната сфера като правило са с по-висока плътност (особено в
образованието) и сравнително устойчиви структури. Въпреки това между тях има различия
в някои обхватът е над 70 % (образование), докато е 30-35 % за културата и социалните
услуги и над 20 % за държавната администрация и хуманно здравеопазване.
В държавната администрация най-голямата федерация е Федерация на независимите
синдикални организации от държавното управление и организациите към КНСБ.Тя обединява
служителите в по-голямата част от административните структури на държавната
администрация и на общинската администрация. В рамките на федерацията има 13
браншови синдиката, от които 11 обединяват служители от държавната администрация.
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Друга федерация с подобен обхват, но с по-малка численост е Синдикатът

на

административните служители при КТ „Подкрепа”.
Служителите от някои специализирани ведомства са представени от основни
членове на КНСБ, както и на КТ Подкрепа, които обединяват работници и служители от
секторите, които се регулират от тези ведомства. Това се отнася за :
-

Системата на Министерство на земеделието и храните –ФНСЗ и

ФСОГСДП; също и НФСГЗ-КТ”Подкрепа”; НФТИНИ-КТ „Подкрепа”;
-

Системата на управление на пътищата (МРРБ)- Синдикат”Пътно

Дело” към СТСБ;Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”, КТ Подкрепа;
-

Структури в енергетиката НФЕ, НСФЕБ- КНСБ, Федерация

„Енергетика” и Федерация „Атомна енергетика” –КТ „Подкрепа”;
-

Структури в транспорта-СТСБ; Федерация на транспортните

работници ” Подкрепа”;
-

Структури в здравеопазването –ФСЗ и Медицинска федерация

Подкрепа;
-

Структури в образованието-СБУ-КНСБ; НУС-КНСБ; Синдикат

Образование на КТ „Подкрепа”;
-

Структури в културата –НСФ Култура –КНСБ;СБМТД;САБ;

Национална федерация на културата –КТ Подкрепа
В системата на МВР представителството на членовете на КНСБ е от Национален
синдикат на гражданската администрация в МВР, който е част от ФНСОДУО, както и от
Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец”, който обединява заетите в
противопожарна безопасност. Освен това, голяма част от заетите със статут на държавни
служители и полицаите са обединени в други синдикати , които по силата на Закона за
МВР нямат право да се присъединяват към национални конфедерации.Най-голям е
Национален полицейски синдикат.
В системата на Министерство на правосъдието служителите са представени от
ФНСДУО, Синдикат на административните служители „Подкрепа” и Синдикат на служителите в
затворите , който не е присъединен към нито една от двете конфедерации, тъй като за него
важат правила, сходни с тези на полицейските синдикати. Има представителство и от
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Синдикат на служителите в пенитенциарните заведения, който също не е част от никоя от двете
конфедерации.
Заетите в Министерство на отбраната са обединени във Федерация на синдикалните
организации от Българската армия-КНСБ и Синдикат „Отбрана” към КТ Подкрепа.Те обединяват
само гражданска администрация и волнонаемни служители и работници, тъй като статутът
на военните е специален. Макар че те имат право на свои сдружения ,те имат специфични
функции и на практика не са синдикати.
В здравеопазването синдикатите са ФСЗ-КНСБ и Медицинска федерация Подкрепа. В
някои специализирани болници и организации за доболнична помощ служителите са
обединени в синдикати, които са в други сектори- ФНСОБА (за военните болници), НСГА в
МВР към ФСОДУО(за болници на МВР), СТСБ(транспортни болници ) и други.
В социалните услуги работещите са представени от ФСЗ-КНСБ и МФ-КТ „Подкрепа”,
които обединяват главно заетите в детски ясли, домове за лица с медицински проблеми,
домове за хора с увреждания, домове за възрастни хора и други.Освен това част от заетите
в услуги без настаняване (без детските ясли) и в домовете за възрастни хора са представени
от ФНСДУО –КНСБ и Синдикат на административните служители-„Подкрепа”. Малка част от
заетите в социалните услуги са представени и от СБУ, НУС-и двете към КНСБ и Синдикат
Образование към КТ Подкрепа. Някои от работещите в социални услуги без настаняване са
обединени и в Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите
към КНСБ.
В средното и предучилищно образование синдикатите са три:
- Синдикат на българските учители-КНСБ;
- Независим учителски синдикат-КНСБ;
- Синдикат Образование-КТ Подкрепа
Във висшето образование основен синдикат е Синдикат „Висше образование и наука
(ВОН)” към КНСБ.Част от служителите са обединени и от Синдикат Образование към КТ
„Подкрепа”, както и от някои по-малки синдикати.Синдикат „ВОН” представлява и част от
заетите в науката, основно в БАН. В академията има и други синдикати, които са по-малки
в национален мащаб, но са специфични за тази сфера.
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Служителите в специализираните университети, колежи и научни институти са
представени и от други основни членове на КНСБ- ФНСЗ, ФСЗ, ФНСОБА, ФНСДУО, в
т.ч. и НСГА в МВР, Съюз на музикалните и танцови дейци в България , както и от партньорските
им синдикати от сродни сектори от КТ „Подкрепа” (Синдикат на административните
служители, Синдикат „Отбрана”, Медицинска .федерация, НФТИНИ, Национална федерация на
културата и др.).
В културата и изкуството има няколко синдиката, които са основни членове на
КНСБ
-

Независима синдикална федерация „Култура”-КНСБ, в която има обособени браншови

синдикати на работещите в музеите и галериите, библиотеките, читалищата, театър, музика и
танц;
-

Съюз на музикалните и танцови дейци в България-КНСБ;

-

Съюз на артистите в България (той е асоцииран член на КНСБ);.

- Национална федерация на културата към КТ Подкрепа, с браншов синдикат „Музика, танц,
театър”

В държавните електронни медии има множество синдикати.
В БНР синдикатите са : Национален радио и телевизионен синдикат към КНСБ, Съюз на
музикалните и танцови дейци в България –КНСБ, Национална федерация на културата .КТ”Подкрепа”, Съюз на журналистите- „Подкрепа”. Освен това значителна част от заетите са
обединени от дружества на Съюза на българските журналисти и Синдикат „Свободно слово”.И
двата не принадлежат към национални конфедерации.
В БНТ синдикатите са: Национален радио и -телевизионен синдикат-КНСБ; Национална
федерация на културата-КТ „Подкрепа”. Освен това има дружества на СБЖ, както и Синдикат
„Техника „, Синдикат на телевизионните работници, които не са членове на нито една от двете
национални конфедерации.
Съюзът на артистите в България (асоцииран към КНСБ) има индивидуални членове в
двете национални електронни медии(главно в дублажа), но не участва в колективното
договаряне.
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В някои от другите бюджетни сектори –спорт, хазартни игри, развлечения и др.
служителите са представени от ФНСДУО и Синдикат на административните служители към
КТ „Подкрепа”, както и в отделни случаи от други синдикати.

3.Връзки и взаимодействия между социалните партньори
Структурите на социално партньорство в преобладаващате част на бюджетните
сектори са сравнително добре институционализирани и устойчиви. Това се отнася
основно за образование, здравеопазване, сигурност и отбрана , държавна администрация в
т.ч. и за специализирана администрация.
В отделни сектори и браншове обаче няма институции на социален диалог на
национално равнище. Това се отнася за социалните услуги, висшето образование и
науката, както и за някои други дейности. Основна причина за това е липсата на
работодателски организации, както и относителната автономия на дейностите във
висшето образование, науката, спорта. За част от дейностите в областта на културата няма
партньорство на общинско равнище, това се отнася до голяма степен и за част от
социалните услуги. За последните също причините са в отсъствие на работодателски
организации, докато за културата причините са повече в липса на регионални или
общински структури на работодателите и голямото разнообразие на дейности,
творческата автономия и др.
Като основен проблем в развитието на взаимодействието се очертава силната роля
на държавата/общините за финансирането на тези сектори, което обуславя и
относителната слабост на работодателските организации и отделните работодатели.В
редица случаи те трудно намират адекватно съдържание на своето представителство, до
колкото са ограничени да разпределят предварително определени средства. В някои
области на културата, образованието и др. отделни работодатели намират форми за
допълнително финансиране и за адекватен отговор на позициите на синдикатите.Все
повече и някои от работодателските организации търсят възможност за свои политики.
В сферата на държавната администрация взаимодействието с конкретните
работодатели/ведомства също е ограничено от силно регулираното финансиране.В
същото време в тези сфери има въздействие на политически, кадрови и други промени ,
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смяна на приоритети и други, които по един или друг начин могат да повлияят на
социалния диалог и колективното трудово договаряне.

4.Съдържание и механизми на социалното партньорство
4.1. Социално партньорство на национално равнище и в национални агенции /системи
За част от бюджетните сектори има изградени структури и на двустранно, и на
тристранно партньорство. Това се отнася за образованието, културата, здравеопазването.
За социалните услуги някои аспекти се обсъждат в рамките на тристранните съвети към
министерствата на здравеопазването и на образованието. Към Министерсто на културата
има действащи браншови тристранни съвети за дейностите „Театър”, „Музикалносценични изкуства”, „Библиотеки”, „Читалища” и „Музеи и галерии”.
Тристранните съвети в редица сектори – селско стопанство, транспорт, регионално
развитие и други обсъждат и въпроси на бюджетни организации-административни
структури, специализирани ведомства, научни институти, здравни заведения

и други

които обслужват съответните сектори. В тях участват и работодателски организации, но те
в повечето случаи представляват предимно работодатели от основните дейности на
секторите.
В рамките на държавната администрация действащите съвети за социално
партньорство са на практика двустранни, като единият партньор са държавните
институции, които са и работодатели. В тази система има действащи съвети към някои
министерства-МТСП, Министерство на правосъдието и др., в които се решават въпроси,
които са от компетенциите на министерствата. Все пак в рамките на тези съвети
присъстват и ръководители на съответните агенции и други ведомства, които са конкретни
работодатели, така че на равнище министерство съветите са „квази”-тристранни. Повечето
съвети за партньорство в тази система са в различните агенции, ведомства и други .
Към МВР и Министерство на отбраната има съвети за социално сътрудничество,
които са на практика двустранни.
Съветите
обсъждат

за социално партньорство сътрудничество (тристранни и двустранни)

и дават

мнение при уреждането на специфични за съответната система

въпроси относно регулирането на трудовите, служебните и непосредствено свързаните с
тях осигурителни отношения. Предмет на дейността на ССС са въпросите, свързани с:
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Работна сила и заетост.



Квалификация и преквалификация.



Работна заплата, доходи, социално и здравно осигуряване.



Условия на труд и работно облекло.



Работно време, почивки и отпуски.



Спазване на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и свързани с тях

нормативни актове.


Изпълнение на съответните КТД и споразумение.

В държавната администрация, в рамките на двустранния социален диалог, на база
договореност в секторните колективни трудови договори и споразумения за държавните
служители, страните създават на паритетен принцип съвети за социално сътрудничество
на ниво централно управление, а в териториалните поделения се създават комисии за
социално партньорство (КСП). ССС и КСП са постоянно действащи органи, които
подпомагат изпълнението на КТД и споразумението за държавните служители в дадено
ведомство и утвърждават социалния диалог като основен принцип на взаимоотношения
между работодателя/органа по назначаване и синдикатите. В едно централно ведомство се
изгражда само един ССС за двете категории служители. Структурата и функционирането
на съвета за социално сътрудничество и комисиите за социално партньорство

към

териториалните поделения се регламентират в правила, приети от договарящите страни,
които са неразделна част от подписаните КТД и споразумения.
По разглежданите въпроси ССС изготвя и предлага становища, а при възникнали
конфликти предлага възможни решения.
4.2. Тристранното и двустранно партньорство по общини
Основна структури за социален диалог по места са Общинските съветите
за

тристранно

сътрудничество

/Об.СТС/.

Практиката,

която

съществува

е

разнообразна.Там, където те съществуват и действат активно са основно средство за
координиране на интереси, поставяне на проблеми и формиране на съгласие,
предхождащо самият процес на колективно договаряне. При липсата на достатъчна
регламентация на задължението на работодателите за предоставяне на информация, те са
и основен информационен канал за целите на колективното договаряне. Нещо повече,
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обсъждането в общинските съвети за сътрудничество на проектобюджетите на общините
би създало възможности за постигане на съгласие по определени параметри, което се
отразява и на количеството и качеството на сключените Об.КТД за дейности
финансирани от общинските бюджети.
В

същото

време

са

налице

и

проблеми

по

отношение

институционализирането на тристранния диалог в някои общини или в
ефективността от работата на изградените Об.СТС - на места продължават да бъдат
„кухи“, без съдържание органи.
Обобщените данни за 2019 г. показват, че има изградени само 23 Об.СТС, в т.ч.
16 в областни градове, като в почти една трета от тях на практика не се осъществява
дейности. Проявени са за сега неуспешни инициативи за изграждане на Об.СТС от РС на
КНСБ Благоевград, Варна, Монтана, Разград, Шумен, и за възстановяване на работата на
създадени тристранни съвети - в Габрово, Сливен и в други, по-малки общини. За част от
общините очакванията на регионалните ни структури са положителни, но е необходима и
промяна на нагласите в тази посока и на кметовете, както и съдействие от страна на
НСОРБ. Като цяло, рядкост са изричните откази от страна на кметовете за изграждане на
Об.СТС, в повечето случаи просто не предприемат действия по тяхното изграждане, след
проявена инициатива от синдикалните ни структури. Причините за това като цяло не
трябва да се търсят само в кметовете. Понякога има неразбиране от страните по диалога,
включително и от синдикатите.
При наличие на добър диалог с кмета, особено в малките общини, понякога
се счита, че още една формализирана структура по-скоро е излишна. Тя бива
заменена при необходимост от форми на сътрудничество, каквито са по-подходящи за
съответната община. Например в Раднево вече не функционира съвет Об.СТС, но е
изграден такъв специално за образованието – примерът е приложим и за други общини.
Оказва се, че специализирани съвети за сътрудничество само за сферата на образованието
са изградени в повече общини отколкото Об.СТС по чл. 3б от КТ. Това се дължи на
наличието на представители на работодателските организации по места, но и на
активността от страна на СБУ. В други случаи, поради липсата на местни поделения на
национално представителните работодателски структури, се обезсмисля изграждане на
такъв орган. Такава е ситуацията в Чирпан и в много други общини.
В някои общини, където не функционират Об.СТС, отношенията са уредени
чрез ефективни двустранни споразумения между РС на КНСБ и община, напр. в
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община Добрич. Подобни са и споразуменията, които се подписват с кандидати за
кметове на общини, в които се поемат и конкретни ангажименти за активизиране на
диалога и на колективното трудово договаряне, в т. ч. и за институционализиране на
Об.СТС. Такива споразумения бяха подписани в редица общини, вкл. и в София, в
обстановка на „Избори 2019” г. Тук трябва да се отбележи, че дейността на тристранните
съвети за сътрудничество не се изчерпва само с общинските дейности и договаряне. Те
дават възможност за диалог с работодатели от частния сектор и могат да стимулират
договарянето на ниво предприятие.
4.3. Социално партньорство на равнище организация
В множество от организациите от бюджетната сфера, особено в тези, в които има
добре развито партньорство на национално и/или общинско равнище има създадени
форми на социално партньорство /сътрудничество. Този процес се развива с относителен
напредък в културата, образованието, здравеопазването и др.
5. Състояние на колективното трудово договаряне
В материала обобщение е представена информацията за колективното трудово
договаряне в следните сектори и структури: държавна администрация, обслужващи
структури в сектор земеделие, образованието, здравеопазването, култура /библиотеки,
читалища, музеи и галерии, театър, музикално-сценични изкуства/, сектор Сигурност –
МВР /Национален синдикат на гражданската администрация/ и национален синдикат на
пожарникарите и спасителите „Огнеборец“.
Обхватът на колективните трудови договори за бюджетната сфера е с различни
нива за различните сектори, както следва35: Образование-52,4 %, но над 75 % за средното и
предучилищно образование; държавна администрация-33 %; култура-27,7 %, но за
браншовете”Театър,”,

„Музикално-сценични

изкуства”,

„Музеи

и

галерии”,

„

Библиотеки” и „Читалища” обхватът 72,6%; хуманно здравеопазване и социална работа24,4%.

35

По данни на НИПА 2011-2018 г.
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5.1.Колективни преговори и договаряне на секторно равнище и в национални институции и
системи
В болшинството от секторните анализи присъства периодизация на колективното
трудово договаряне според спецификата на отделните периоди. Като критерии са
заложени участниците в колективното трудово договаряне като се започва с представяне
на първия КТД, срокът на действие на КТД, важни реформи водещи до промяна в
колективното трудово договаряне, характеристика на преговорите за КТД, обема и
съдържанието на КТД и други.
Срокът на действие на всеки договор при всички изследвани сектори и структури е
обикновено две години с малки изключения. Секторните анализи свидетестват, че още от
90-те години до наши дни синдикалните организации на КНСБ полагат систематични и
последователни усилия за подготовката и сключването на отраслови КТД. Упоритата
работа и уменията за водене на преговори са предпоставките за постигнатите резултати
във всички тематични области, предмет на КТД.
Като правило предмет на договаряне в колективните трудови договори в разгледаните
сектори са:
 трудова заетост, професионално развитие и квалификация;
 трудови възнаграждения и обезщетения;
 работно време, почивки и отпуски;
 осигуряване на социални дейности;
 условия за синдикална дейност и за работа на съветите за тристранно
сътрудничество;
 условия на труд.
Договореностите в отрасловите колективни трудови договори са минимални, имат
задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на
синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на
работодателите - страни по договора.
Синдикалните организации на КНСБ се придържат към принципа с всеки следващ
колективен трудов договор не само да запази договореното, но и да го надгражда с подобри клаузи. В секторните анализи са посочени голям брой подобни примери във всички
тематични области на договаряне и всички сектори и структури.
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Държавна администрация
В държавната администрация няма работодателски организации, поради което се
осъществява двустранно партньорство и се договаря отделно за всяка система на
централна държавна администрация и с всеки кмет на община. От 2000 г. има две
категории работещи в държавната администрация – работници и служители по Кодекса на
труда (КТ) и държавни служители по Закона за държавния служител, което

налага

договаряне с различно правно основание. Централната държавна администрация е
изградена по вертикала на принципа “власт и подчинение” и в министерство или агенция
се подписва само един колективен договор (КТД) и едно споразумение за държавните
служители, които важат за всички структури и поделения в цялата страна. Не се договарят
работни заплати, тъй като същите се определят със закони и/или подзаконови
нормативни актове, но вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ) се обсъждат и
съгласуват със социалните партньори. За договарянето в централната държавна
администрация ФНСДУО условно използва „секторно договаряне“ за министерства и
агенции, тъй като съответният ръководител на централно ведомство, изпълняващо
държавната политика в определена област, е работодател и орган по назначаването на
служителите във всички централни и териториални структурни звена.
За работещите в редица специализирани системи към различни министерства
важат

подписаните

отраслови

/браншови

КТД

(земеделие,

транспорт,

пътна

инфраструктура, здравеопазване, образование, култура и др.)
Чрез подписването на колективни трудови договори и споразумения за
държавните служители социалните партньори договарят възможности за постигане на
устойчивост на трудовите и служебни правоотношения, зачитане и съгласуване на
интересите за предотвратяване на конфликти и гарантиране на социална сигурност. При
изтичане на договорите те се подновяват чрез преговори с работодателя/органа по
назначаване, като стремежът е да няма период без КТД и/или споразумение. Сключените
КТД и споразумения са със срок на действие две години и всички се вписват в ГИТ.
Независимо, че не участват в самите преговори синдикалните организации в
териториалните поделения на ведомствата участват в изготвянето на проекта на договор
със свои предложения и следят за изпълнението на постигнатите договорености.
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Технологията на работа на ФНСДУО по секторното колективното трудово
договаряне и споразумяване включва следните последователни дейности:
● Подготовка. Запознаване с бюджета на съответното ведомство;
събиране на предложения за новите проекти на КТД и споразумение от синдикалните
организации; на съвет на председателите36, в който участват всички председатели на
синдикални организации от секторния синдикат, се обсъждат постъпилите предложения,
избира се екип за преговори и му се дава мандат за преговорите; изготвя се проект на
колективен трудов договор и/или проект на споразумение за държавните служители.
● Съгласуване. Ако във ведомството има синдикално присъствие на
друго синдикално формирование проектът се предоставя за бележки (предложения), които
след това се отразяват в него.
● Депозиране. Три месеца преди изтичането на действащ договор с
общо писмо от синдикатите, ако има и друг освен ФНСДУО, проектът се изпраща на
работодателя и се отправя покана за започване на преговори.
● Договаряне и подписване на КТД и/или споразумение. Сравнително
бързо, в тримесечния законоустановен срок, се договарят и подписват КТД и
споразумение, с малки изключения, като срокът на действие е от датата на изтичане на
предходните договор и споразумение. Ако има проблеми при договарянето отново се
свиква съветът на председателите на съответния синдикат за обсъждането им или се прави
допитване до синдикалните организации.
● Вписване в ИАГИТ. Всички подписани колективни трудови договори,
споразумения за държавни служители и анекси към тях се изпращат в Главна инспекция по
труда и се вписват в Регистъра на ГИТ.37
● Контрол за изпълнението по места и отчитане на централно ниво
на ССС: Синдикалните организации на секторния синдикат следят за изпълнението на
договореностите по места, информират Федерацията за проблеми и се опитват да решат
някои от тях с прекия си ръководител, съобразно делегираните му права и отговорности.
Всички въпроси, поставени от синдикалните организации и възникналите проблеми се
решават с работодателя/орган по назначаването.
Практиката на Федерацията своевременно да влезе в процедура по договаряне
осигурява възможност за преговори и подписване на нови КТД и споразумения преди да

36
37

Устав на ФНСДУО, чл. 27, ал. 2.
Виж Приложение № 9 в анализа на ФНСДУО
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изтече срока на действащите договори. Стремежът на ФНСДУО е да няма интервал от
време без договор. В случай когато договор изтича, без да е подписан нов (по обективни
причини се случва преди четири години в ДАТО) се сключва анекс за продължаване срока
на действие, за да могат синдикалните членове да ползват договореностите. Това е
особено важно за синдикалните членове, чиито трудови правоотношения се прекратяват
поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, защото в
колективните трудови договори има надграждане на обезщетението спрямо нормите в
Кодекса на труда.
За ФНСДУО социалният диалог и договарянето са непрекъснат процес поради
многото структури, с които се работи и в които синдикалните членове очакват защита на
своите права и интереси.
Действащи към 30 април 2020 г. са 18 секторни КТД и споразумения за
държавните служители с двегодишен срок на действие, с изкл. на едно безсрочно
споразумение, разпределени както следва:
● 10 колективни трудови договори;
● 6 споразумения за държавни служители;
● 2 споразумения за двете категории служители.
Броят на подписаните договори в различни периоди се влияе (намалява или се
увеличава) от преструктурирането на администрациите на изпълнителната власт
(Гражданска защита се влива в МВР; структури се отделят от МВР в ДАНС, ДАТО), както
и от учредяването на нови синдикални организации в администрации, в които ФНСДУО
няма присъствие (ДКСИ и КЗП) или прекратяване синдикалното членство (Агенция
„Митници“), но за всички структури без прекъсване има действащи колективни трудови
договори и/или споразумения.
Чрез колективния трудов договор страните се задължават да спазват принципите
на равнопоставеност и взаимно уважение при конструктивно партньорство, зачитане и
съгласуване на интересите за предотвратяване на конфликти и гарантиране на социалната
сигурност, както и осъществяване на социален диалог между организациите на
работниците и служителите и работодателя за уреждане на трудовите и непосредствено
свързаните с тях отношения.
Действащите към месец април 2020 г. колективни трудови договори за
работещите по трудови правоотношения са сключени в:
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- Агенция за социално подпомагане;
- Агенция по заетостта;
- Национална агенция за приходите;
- Национален осигурителен институт;
- Държавна агенция „Архиви“- за двете категории служители;
- Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ - за двете
категории служители;
- Държавна агенция „Електронно управление ";
- Държавна агенция „Технически операции“;
- Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и ДП ”Фонд затворно дело” МП;
- Министерство на вътрешните работи;
- Държавна агенция „Национална сигурност”;
- Държавна комисия по сигурността на информацията.
В последните две администрации предвид структурата им няма изграден синдикат и
синдикалната организация преговаря с работодателя с активната помощ и подкрепа на
ФНСДУО. В синдикалната група за преговори в ДКСИ участват председателят и главният
секретар на Федерацията.
Основните въпроси, предмет на сключените от Федерацията и нейните основни
членове колективни трудови договори са:
-

Присъединяване към КТД и приложимост;

-

Условия за синдикална дейност;

-

Взаимоотношения между страните;

-

Трудова заетост, професионално развитие и квалификация.

-

Работно време, почивки и отпуски;

-

Трудови възнаграждения и обезщетения;

-

Социално-битово и културно обслужване (СБКО);

-

Условия на труд;

-

Застраховане;

-

Срок на действие, условия за изменение и контрол по изпълнението на договора;
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-

Изграждане на Съвет за социално сътрудничество (ССС) и приемане на Правила
за работата му, които са неразделна част от КТД.
Споразуменията за държавните служители очертават предмета и обхвата на

договореностите в администрация на изпълнителната власт, определят страните и техните
представители, както и взаимното им признаване и зачитане.Чрез споразуменията
страните се задължават да спазват принципите на равнопоставеност, взаимно уважение,
конструктивно партньорство, зачитане и съгласуване на интересите за предотвратяване на
конфликти и гарантиране на социална сигурност.
С подписване на споразумение страните по него поемат ангажимент съвместно да
работят за утвърждаване престижа на държавната служба, за ефективност в дейността й за
постигане на значими цели и високи професионални резултати за модернизиране на
държавната администрация.
Споразуменията не са обвързани с нормативно определен срок на действие, но в
централна държавна администрация се сключват с двегодишен срок на действие, за да се
подготвят, договарят и отчитат паралелно с колективните трудови договори. Изключение
от така наложеното правило е Споразумението за държавните служители в НАП, което е
безсрочно и действа до подписването на ново.38
Действащите към месец март 2020 г. споразумения за работещите по служебни
правоотношения са в следните администрации на изпълнителната власт:
- Агенция за социално подпомагане;
- Агенция по заетостта;
- Национална агенция за приходите;
- Национален осигурителен институт;
- Главна инспекция по труда;
- Комисия за защита на потребителите;
- Държавна агенция „Архиви“ – за двете категории служители;
- Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ – за двете
категории служители .

38

Споразумението за държавните служители в НАП е подписано на 03.11.2009 г.
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Въпреки императивните норми в ЗДСл, които ограничават възможностите за
същинско договаряне, предмет на споразуменията за държавните служители са следните
въпроси:
-

Участие в конкурсна комисия при назначаване на държавни служители;

-

Участие в дисциплинарен съвет при дисциплинарно производство срещу
държавни служители;

-

Участие

в

процедурата

по

оценяване

на

служителите

в

държавната

администрация;
-

Участие в изготвяне на вътрешни нормативни актове и правилници

на

държавната администрация;
-

Трудова заетост, професионално развитие и квалификация;

-

Допълнителни възнаграждения;

-

Допълнителен отпуск по чл. 50 от ЗДСл за изпълнение на задълженията извън
работно време (ненормиран работен ден);

-

Синдикален отпуск за синдикални мероприятия, извън регламентирания в ЗДСл.;

-

Процедура при съкращение в щата или намаляване обема на работа;

-

Синдикална закрила при процедура за уволнения (привнесен текста на чл. 333, ал
.3 от КТ);

-

Условия за синдикална дейност;

-

Застраховане;

-

Мерки за безопасни и здравословни условия на труд;

-

Условия за изменение и контрол по изпълнение на споразумението;

-

Изграждане на Съвет за социално сътрудничество (ССС) и приемане на Правила
за работата му, които са неразделна част от споразумението.
Особено интересни като форма и съдържание са споразуменията, сключени в

Държавна агенция "Архиви" и в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси”. В тези агенции се сключва едно споразумение, което се отнася за двете категории
служители – както за работещите по трудово правоотношение, така и за държавните
служители. Администрациите, в които са сключени двете споразумение, са дадени и при
структурите с КТД и при тези със споразумения, като в общия брой на действащите
договори коректно са отразени. Предметното поле на споразуменията в двете агенции
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обхваща всички посочени по-горе въпроси, предмет на КТД и споразумения за държавни
служители.
ЗДСл предвижда допълнителен платен годишен отпуск в размер до 12 дни за
ненормирано работно време, като редът за изпълнение на задълженията извън работното
време и начинът за конкретизиране на размера на допълнителния отпуск се определят от
органа по назначаването.39 При договаряне на споразумения за държавните служители
ФНСДУО и органите по назначаване се споразумяват размера на отпуска по чл. 50 от
ЗДСл за синдикалните членове да бъде по-висок от определения със заповед. Всъщност
това е единствената договореност в споразуменията, в която надграждането може да се
посочи в цифри, макар и минимални - от 1 до 3 дни за различните администрации.
По-сериозно надграждане, въпреки че не винаги се отчита и посочва в часове или
дни, в споразуменията за държавните служители има за платен отпуск за осъществяване на
синдикална дейност освен този по чл. 63а от ЗДСл, както за членовете на ръководства на
различни нива, така и за редови синдикални членове, които са: избрани за делегати на
конгреси и конференции; определени да участват в обучения или подпомагат дейността
на синдикалния комитет като експерти в ССС, при преговори за КТД и споразумение за
държавните служители и др. Договореният текст се включва и в колективния трудов
договор, като допълнение на договорения размер на отпуск за синдикална дейност, но
коментар се прави тук, защото е добра практика предвид императивните норми в ЗДСл.
В МВР на всеки две години се сключва нов колективен трудов договор. Редът за
сключване на КТД е регламентиран в ЗМВР и КТ. Текстовете не са императивни, а
пожелателни и министърът на вътрешните работи може само да започне преговори, но не
и да сключи КТД. Според Синдикат „Огнеборец“ преговорите са незадоволителни.
Според НСГА през периода 1990-2011 г. са постигнати много добри резултати в
колективното трудово договаряне с голяма динамика и все по-голямо надграждане и поблагоприятни условия за синдикалните членове. От 2011 г. досега все по-трудно се
постигат нови по-добри условия в КТД. Според синката има насищане с добри
постижения, които са достигнали някакъв предел и по-нататъшно увеличение на
параметрите или е неприемливо за работодателя, или се отказва с мотива, че липсват
финансови средства за покриване на синдикалните искания. Така за последните десет

39

ЗДСл, чл. 50
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години в болшинството от КТД се запазва постигнатото до момента. Същите текстове се
преподписват за нов двегодишен срок.
Към МО също има подписан отраслов колективен трудов договор, който покрива
волнонаемните служители, членове на ФНСОБА –КНСБ и Синдикат Отбрана-КТ
Подкрепа, в т.ч. заети в държавна администрация и специализирани звена, болници,
военни университети и други.

Обслужващи структури в земеделието
Неблагоприятното

състояние

на

аграрния сектор години

наред

се

отрази

изключително негативно и върху предприятията, които обслужваха отрасъла, както и
върху научните институти, производствените бази. Голяма част от тях преустановиха
дейността си поради липса на средства. Хроничното недофинансиране доведе до
намаляване на работещите в пъти във всички звена без изключение – „Напоителни
системи” ЕАД, Селскостопанска академия, Национална ветеринарно медицинска служба днес Българска агенция по безопасност на храни, Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството ИАСРЖ, Агенции и други дружества. След 1990г. в
посочените структури числеността бе намалена от 6 до 8 пъти.
Непрекъснато

се провеждаше политика на финансови рестрикции особено

за

бюджетната сфера, неизменно засягащи средствата за работна заплата, механизмите и
равнищата на трудовите възнаграждения, разходите за издръжка.Период на несигурност на
работните места, замразени работни заплати, непрекъсната оптимизация на числеността
на персонала, финансова нестабилност не само на държавните търговски дружества, но и
на редица бюджетни структури.
В резултат на разумното, настойчиво и компетентно водене на преговорите в
законоустановените срокове ФНСЗ, Браншовите синдикални съвети и работодателските
организации сключват Браншови колективни трудови договора /БКТД/; Колективни
трудови договори и Споразумение със Земеделските кооперации както следва:
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Национален Съюз на Земеделски кооперации - КИД А 0140;



Селско стопанска академия - КИД НИРД М 72;

Той се отнася до работещи в производствена дейност, като се разглежда в ч.І.
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Напоителни системи ЕАД - КИД А 01;



Българска Агенция по безопасност на храните - КИД О 84 и М 75;



Изпълнителна Агенция «Борба с градушките» - КИД А 01;



Изпълнителна агенция «Селекция и репродукция на животните»- КИД А 01;



Център за оценка на риска на хранителната верига – КИД О 84;



КТД в отделните звена на ССА и земеделски кооперации 41 др. – КИД с код 01 и
КИД НИРД М 72.

Общо сключвани колективни трудови договори и споразумения на ниво ФНСЗ – 43
бр. Покритието с колективни трудови договори на синдикалните организации, членуващи
във ФНСЗ надхвърля 98%. Горепосочените колективни трудови договори успешно се
подписват и действат в рамките на законоустановения срок. Една от загубите в последните
няколко години е ликвидирането на синдикалната ни организация в ИАСРЖ преди
известен период от време, с което се преустанови и сключването на КТД. По-голямата
част от колективни трудови договори са съгласувани и сключени и със съответнитните
синдикални организации към КТ «Подкрепа». Има случаи на ниво предприятие, в който
към двете национално представителни организации се включва и синдикат АДС в процеса
на договаряне и неговите членове също така са страна по КТД за предприятието.
Действието на клаузите на КТД се разпростира със силата на закон за тези, които са го
сключили – страните по договара и лицата, за които КТД се отнася. По установеното в
закона правило /чл.57,ал.1 КТ / колективният трудов договор към момента на
сключването му има действие по отношение на работниците и служителите, които са
членове на синдикалната организация по договораи/илидруги работници и служители,
които не са членове на СО, но могат да се присъединят към сключения КТД при ред и
условия, определени от страните по КТД и записани в конкретен член на КТД. За
съжаление много често имаме проблеми с ползването на договореностите от работещи –
несиндикални членове, независимо от определените конкретни текстове в КТД.
Впоследствие към колективния трудов договор могат индивидуално да се присъединят
работници и служители при същия работодател, които не са членове на синдикалните
организации, страна по договора. Сключването и вписването на КТД става в съответствие
с чл. 53 от КТ – той е писмен и се регистрира в специален регистър на Главна инспекция

41

Пак там
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по труда. Това действие е охранително - при спор (съдебен, трудов) страните се позовават
на този регистър.
Всички сключени колективни договори са с цел поддържане и развитие на отношение
на взаимно зачитане и уважение между страните, доброволно уреждане на проблемите от
съвместен интерес за предотвратяване на спорове и конфликти и се основава на принципа
на равнопоставеността.
Сложността и спецификата на колективното трудово договаряне от страна на ФНСЗ се
определя и от следните фактори:


Синдикалните членове, работещи в реален сектор и в бюджетен сектор са в режим
на организации с различен правен статут и различен начин на финансиране.
Повече от половината от синдикалните членове на ФНСЗ са работници и
служители в структурните звена на Министерство на Земеделието и храните, които
са второстепенни разпоредители на отрасловото ведомство и са изключително
зависими от бюджета на МЗХ и от отпуснатите субсидии.



Трудови и служебни правоотношения в една и съща организация, което изисква
усилия за преодоляване на неравнопоставеността или изравняване на условията.



Многообразието на браншовете към Федерацията определя прилагането на КТ и
ЗДСл, които са с различен аспект на действие. Процесът на водене на преговори и
договаряне изисква гъвкавост и индивидуален подход към службите и агенциите,
търговските дружества и земеделски кооперации, като се отчитат нормативните
уредби, регламентиращи тяхното управление и организация.



Липсва законово право за колективно договаряне при държавните служители.

Сложността при договарянето на синдикалните организации от ФНСЗ

идва от

прилагането на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, които са със различен
аспект на действие и преговаряне.

Важно е да подчертаем, че в годините на

икономическата криза и затруднено финансово състояние на структурите към МЗХ,
търговските дружества, земеделските кооперации, социалните партньори от всички
браншове постигнаха съгласие да се запазят договорените клаузи и да не се допуска спад в
стойностите на договорените от предходните БКТД, особенно по отношение на
възнаграждения, допълнителни плащания, обезщетения, отпуск.
В държавната адмистрация трудовите възнаграждения на работниците и
служителите се определят съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната
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заплата, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и
Вътрешните правила за работната заплата. Разходите за средствата за персонал са
определении в рамките на бюджета на съответната Агенция за съответната бюджетна
година. При тези условия и ограничения ние постигаме увеличение от 10- 12%,независимо
от промяната в Наредбата и дадената възможност за увеличение до 20% на работните
заплати.
В бюджетните организации финансовите потоци са два типа – държавна субсидия
и собствени приходи. Това води до допълнителни специфики в преговорите и
договорите. Единствено в БКТД на ССА началните основни месечни заплати по
длъжностни наименования се определят от страните по КТД с Приложение, което е
неразделна част от колективния договор и се актуализира и въвежда след преговори със
синдикатите страна по БКТД.
В БКТД на търговското дружество „Напоителни системи„ минималните основни
месечни заплати се определят в размер на минималния осигурителен доход, определен на
национално ниво по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии с увеличение ежегодно от 5 до 10 %.
В случаите на земеделски кооперации прилаганите форми, системи и равнище на
заплащане на труда в земеделските кооперации се прилагат и утвърждават от Общото
събрание. Размерът на тарифните ставки, повременното възнаграждение и акордните
разценки се определят в рамките на средствата за трудово възнаграждение като е
необходимо тарифните ставки да осигуряват възнаграждение не по-ниско от минималната
работна заплата за страната и от минималните осигурителни прагове по основните
икономически дейности.
В обхвата на регулациите на БКТД са уточнени и въпросите на изплащане на
трудовите възнаграждения в ситуации на недостиг на финансови средства, обикновено
наблюдаващо се в структурите на ССА и при добросъвестно изпълнение на трудовите
задължения от страна на работниците и служителите се изплаща 60% от брутното трудово
възнаграждение, но не по-малко от минимална работна заплата за страната.
Неизплатеният размер се третира като дължима сума, която следва да се изплати за
определен период.
Социалните клаузи в

колективните

трудови договори показват зрелостта на

работодателя, социалното му мислене и отговорност и неговото отношение към човешкия
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персонал в трудовия процес. Те са съществените елементи, които често пъти балансират
социалния мир в предприятието.

Договореностите в това направление регулират

правила, процедури, действия на страните по БКТД и КТД, преобладаваща част от които,
определят размера и реда на изразходване

в зависимост от различния процент в

бюджетни и търговски структури определен за социално-битово обслужване и социално
подпомагане.
Средствата за социални потребности на работниците и служителите в бюджетните
структури се формират в размер на 3 % от начислените средства за основна работна
заплата. Разпределението и разходването на средствата за социални потребности се
утвърждава във всяка структура по предложение на работодателя и синдикатите след
одобрение от общото събрание, ОС на трудовия колектив в зависимост от размера им и
възникналите потребности на работниците и служителите в т.ч. ваучери за храна, които
работниците и служителите имат право и са различни от случаите по чл.285 от КТ.
В КТД на търговски дружества и земеделски кооперации работодателят осигурява
ежемесечно средства за социално –битово и културно обслужване в размер не по-малко от
12% от начислените средства за работна заплата

както се разпределят от общото

събрание.
Здравеопазване
В отрасъл „Здравеопазване“ колективните трудови договори се подписват на
всички възможни по закон равнища. Първият отраслов КТД е подписан в 2000 г. и
оттогава през две години се сключва нов договор. Последният е подписан на 12.11.2018
година. В отрасловият КТД са договорени минималните параметри и прагове на трудови
доходи, условия на труд, отпуски и почивка, допълнително материално стимулиране
(ДМС), възнаграждения при полагане на извънреден труд, условия за синдикална дейност
и др.
Федерацията на синдикатите в здравеопазването разработи и приеконцепцията
затрайно повишаване на доходите на всички категории персонал в здравеопазването,
медицинското образование, социалните грижи, което ще се постигне чрез няколко
основни механизма:


Активна дейност за осъществяване на фундаментална промяна в системата

на заплащане на работещите в сектора - по-високо ниво на началната основна месечна
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работна заплата по категории персонал и намаляване дела на допълнителните
възнаграждения (които да бъдат изплащани съобразно относителния дял на вложения
труд, обема и качеството на медицинска помощ);

работещите

Изготвяне на план за поетапно увеличение на възнагражденията на
в

сектор

„Здравеопазване“

до

достигане

на

средноевропейските

възнаграждения;


Ежегодно договаряне на по-високи минимални осигурителни прагове по

категории персонал;


На национално ниво договаряне на минимални начални работни заплати и

допълнителни плащания на всички категории персонал, независимо от формите на
собственост и административната подчиненост;


Съобразяване на възнагражденията с квалификацията и продължаващото

обучение на работещите в сектор „Здравеопазване“;


Ежегодно договаряне на началните основни месечни работни заплати,

преди приемане на държавния бюджети на бюджета на Националната здравноосигурителна каса;


Повишаване на дела за възнаграждения, от приходите на лечебните

заведения за болнична помощ, като се премахне възможността за печалба формирана от
използване

на

публични

средства

(Държавен

бюджет,

Националната

здравно-

осигурителна каса, Общински бюджети).
Първото Споразумение по въпросите на служебните и осигурителните отношения
между държавни служители и ръководство на институция се сключва през 2013г. в
Националната здравно-осигурителна каса.
Към онзи момент в Закона за държавния служител (ЗДСл) възможностите за
синдикално сдружаване не бяха посочени. Подписаното споразумение изигра роля на
заместващ нормативен документ, в който определени взаимоотношения бяха уточнени и
регламентирани. Този факт може да се посочи като един основен пример за добра
практика при договаряне в посока на това каква важна роля може да изиграе КТД или
Споразумение при липса на съответния нормативен регламент.
В цитираното по-горе Споразумение, което се подписва на две години (и в НЗОК е
подписано вече пето) са договорени по-добри условия, касаещи назначаване на
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синдикални членове на работа, процедура по освобождаване от работа при съкращаване
на щата, участието на синдикатите в този процес и в работата на дисциплинарния съвет,
когато това касае синдикални членове, допълнителни възнаграждения, допълнителен
отпуск, условия за осъществяване на синдикална дейност, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, осигуряване на очила за работа с дисплеи, защита при
уволнение на членове на синдикалното ръководство, заплащане на транспортните разходи
на служителите при изпълнение на служебните задължения, осигуряването по един
профилактичен преглед годишно, сключването на служебни застраховки и др.

Образование
Колективен трудов договор на отраслово равнище в сферата на образованието се
сключва между Министерство на образованието и науката, представителните организации
на работодателите - Съюз на работодателите в системата на народната просвета в
България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България и
представителните организации на работниците и служителите - Синдикат на българските
учители към КНСБ, Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” и Независим учителски
синдикат към КНСБ.
Срокът на действие на всеки договор е обикновено две години с малки
изключения. Прегледът на списъка с договорите от 1995 г. насам показва систематичните
усилия на синдиката за подготовката и сключването на отраслови КТД през един
продължителен период от време. Упоритата работа и уменията за водене на преговори са
предпоставките за постигнатите резултати във всички тематични области, предмет на
КТД.
Предмет на договаряне в колективните трудови договори за системата на
предучилищното и училищното образование са:
 трудова заетост, професионално развитие и квалификация;
 трудови възнаграждения и обезщетения;
 работно време, почивки и отпуски;
 осигуряване на социални дейности;
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 условия за синдикална дейност и за работа на съветите за тристранно
сътрудничество;
 условия на труд.

Договореностите в отрасловите колективни трудови договори са минимални, имат
задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на
синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на
работодателите - страни по договора.
За първи път с КТД от 11.06.2018 г. беше разширен обхвата на ползващите
договореностите. За първи път в Отраслов КТД се договаря възможност за ползването на
клаузите на КТД от работниците и служителите, синдикални членове, работещи в
българските държавни училища в Прага и Братислава.
Действащият в момента колективен трудов договор е подписан на 08.06.2020г., влиза
в сила от деня на подписването му и е валиден до 25.11.2020 г. Синдикатът на българските
учители подготви проект на КТД за следващите две години, в който са включени още подобри договорености, но поради появилата се пандемия от COVID-19 и последвалата
трудна обстановка не само в страната, но в световен мащаб, подписването на така
договорения КТД беше отложено за месец ноември 2020 г.
За да защити своите синдикални членове и осигури спокойствието на системата през
летните месеци СБУ предложи подписване на КТД, с който да се запазят и гарантират
всички добри клаузи постигнати с досега действащия КТД и Анексите към него.
С Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното
образование от 08.06.2020 г. се договориха за членове на синдикалните организации, и за
работодателите, членове на организациите на работодателите – страни по договора: повисоки размери на основните работни заплати и на допълнителните трудови
възнаграждения на работещите в образователните институции; по-големи размери на
предизвестията и обезщетенията;по-големи размери на отпуски; социални дейности и
защита.
Синдикатът на българските учители следва принципа си с всеки следващ
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование
не само да запази договореното, но и да го надгражда с по-добри клаузи, отнасящи се до
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трудовата

заетост,

професионалното

развитие,

квалификацията,

трудовите

възнаграждения, работното време и отпуски, условията на труд и на синдикална дейност и
др. В представения от СБУ анализ на състоянието на социалния диалог на отраслово ниво
в България са представени и редица добри практики в предметното поле на договореното
в КТД. Използван е детайлен сравнителен анализ на няколко последователни цикъла на
колективно трудово договаряне на отраслово ниво от последните години. Правят
впечатление активната дейност и последователните усилия на СБУ за договаряне на подобри условия на труд като голяма част от предложенията на синдиката са залегнали в
нормативни документи и актове на Министерския съвет, Министерство на финансите и
Министерство на образованието и науката.
Подписаният колективен трудов договор на отраслово равнище създава условия за
нормалното функциониране на системата на средното образование и е база за подписване
на общински и училищни колективни трудови договори с по-добри договорености.
Култура
Секторните анализи покриват следните браншове: библиотеки, музеи и галерии,
читалища, театър, музика и танц.
В изкуството не винаги е приложимо стриктното прилагане на рутинни изисквания
при създаване на колективни трудови договори, типични за трудови колективи, които не
са пряко свързани с творчески труд. Разбира се, нужни са договорености, които да са
съобразени със спецификата на творческия труд, защото ако в изкуството няма ясни
правила, творческият процес е обречен на неуспех.
Към всичко казано дотук трябва да се добави и липсата на практически познания за
спецификата на работата в културните институти. Затова, при наличието на разнородни
условия, при очертаващи се твърде големи разлики във финансовото състояние на
отделните колективи в сценичните изкуства, не е лесно да се направят съответните изводи
за причините, породили проблеми в културните институти. Така стигаме до
заключението, че в колективното трудово договаряне трябва по-ясно да се очертават
отговорностите и да се формулират задълженията на социалните партньори.
Като цяло колективното трудово договаряне в сектора претърпя огромен скок в
положителна насока през последните десетина години, което е споделена оценка на
всички партньори. След първоначалното „напипване“ на общите проблеми, на моменти
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остро противопоставяне, етап на преодоляване на недоверието в компетентността на
страните, днес може да се каже, че е настъпил период на взаимно разбирателство.
Доказателство за това са както подписаните (след конструктивно обсъждане в последните
години) БКТД, така и многобройните съвместни акции, становища и стъпки на
работодатели и синдикати по отношение на подобряване на социалния и професионален
статус на работещите в сферата на културата.
Колективните трудови договори се подписват в браншовете„Библиотеки“, „Музеи
и галерии“, „Театър“, „Музика и танц“, със срок на действие две години и с всеки следващ
договор се отбелязва прогрес. Примерите за по-добри резултати в договарянето обхващат
всички браншове.
Много разумни предложения бяха доразвити в подписаните БКТД, за което имат
принос всички социални партньори - и МК, и работодатели, и синдикати. Това лесно
може да се забележи в обема и обхвата на отделните БКТД през годините.
Основен недостатък на всички Браншови колективни трудови договори до този
момент е несигурната финансова обезпеченост на договореностите, постоянната нужда от
дофинансиране на системата, което е предпоставка за неизпълнение на договорни клаузи
от някои работодатели. В допълнение, включените в длъжностните характеристики на
директорите на държавните културни институти изисквания за изпълнение на Браншовите
колективни трудови договори, понякога влизат в противоречие с възможностите на
културните институти. Затова е важно да се договарят такива клаузи и условия, които да са
изпълними и да е ясно от кого зависи изпълнението им.

5.2. Колективни преговори и договаряне на общинско равнище
Обобщените данни за това равнище на договаряне за дейности „Образование” и
„Здравеопазване” се основават на разработен с участие

Синдиката на българските

учители/СБУ/ и Федерацията на синдикатите от здравеопазването/ФСЗ/ „Анализ на добри
практики и на основни проблеми в диалога и на колективното трудово договаряне по общини за
дейности, финансирани от общинските бюджети.42 За дейност ”Култура” данните са от РС на
КНСБ и от Секторен анализ на НСФ”Култура” и БАРОК. За целите на настоящия

42

Връзка: http://ktd.dostoentrud.org/index.php/analyzes
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обобщаващ анализ е представена от Федерацията на независимите синдикати от
държавното

управление

и

организациите/ФНСДУО/,

специфична

експертна

и

политическа позиция относно договарянето за дейност ”Социални услуги”.
5.2.1.Количествени резултати
Обобщената количествена картина на колективното договаряне у нас за периода
2011-2020 г. показва тенденция на нарастване на потенциала на колективното договаряне
на равнище община. Според данни на НИПА43 това е единственото равнище, в което
действащите КТД бележат увеличение, като за периода то е в рамките на около 11
%. За сравнение – в този период действащите КТД на равнище предприятие регистрират
спад с почти 20 %, а намалението при отрасловите/браншови договори е над 9 %.
Традиционно в договарянето на общинско равнище най-голям дял колективни
трудови договори се сключват в дейностите „Образование“ и „Здравеопазване“, докато
значително по-слабо е то в дейности „Култура”, „Социалните услуги” и „Местни
дейности”.
Трябва да подчертаем, че НИПА в своята информационна система първоначално
обособява

КТД, сключени на общинско равнище, по 5 групи основни дейности–

„Образование“, „Здравеопазване“, „Социални услуги“, „Култура“ и „Други дейности“.
При направения преглед през 2018 г. се установява, че една значителна част от
постъпилите в НИПА договори на общинско равнище не отговарят на изискванията на
чл.51в, ал.1 КТ, т.е., нямат за страна работодателска структура, а страна по КТД е
само кмета на общината. Поради това, с решение на Надзорния съвет на института от
м. декември 2018 г., информацията, която те съдържат не е включена в базата данни и
анализите - съответно данните за предходни години и периоди също са ревизирани, като
са заличени данните за дейности „Здравеопазване“, „Социални услуги“, „Култура“ и
„Други дейности“.

На практика, към този момент, всички действащи КТД към края на

съответните години за периода 2011-2019 г., отразени в онлайн достъпната
информационна система на НИПА, са единствено в дейност „Образование“44:

НС на НИПА, Доклад за състоянието на базата данни за КТД, поддържана от НИПА, към 20.01.2020 г.
НИПА,Онлайн база данни/Действащи КТД.
Връзка: http://www.nipa.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0
%B0%D1%89%D0%B8/cla-principal-data/18-cla-mun-q/
43
44
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Година

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

КТД/б

48

58

62

56

61

56

56

53

58

р.
Можем да направим извод, че поради тези причини, след 2018 г., а и по други
причини, произтичащи от състоянието на регистрационната система за КТД на ИА ГИТ
и

динамиката на предоставяните

информационната система

КТД от ИА ГИТ в НИПА,

на този етап

не е надежден източник на информация

за броя на

сключваните и действащи КТД по всички общински дейности, което да отговаря на
реалната картина на това равнище на договаряне. Това е информационен проблем, който
очаква своето решение, независимо от коментарите и различните мнения

относно

съответствието или несъответствието на сключени КТД с правната рамка.
По база данни на КНСБ действащите КТД на равнище „община“ в края на
2019 г. са 215 бр., в т.ч.
-за дейност „Образование” - над 130 бр., - 60.75%, по данни на СБУ
(През 2017 и 2018 г. са били над 120, т.е. броят им се е повишил). В относителния дял на
сключваните на общинско ниво колективни трудови договори най-голям продължава да бъде делът на
колективните трудови договори за институциите в системата на предучилищното и училищното
образование. СБУ продължава да работи за повишаването броя на сключваните колективни трудови
договори на общинско ниво и полага усилия за сключване на общински КТД и в останалите общини, в
които няма сключени КТД.
-за дейност „Здравеопазване” – 74 бр., - 34.58%,по данни на ФСЗ
(През 2017 г. -41 бр., 2018г.-64 бр., по данни на РС на КНСБ). В
последните 10 г. традиционно се сключват средно 75 КТД от обединени синдикални организации на
работещите в детските заведения. Има общини в които не е възможно да се сключват КТД, поради
малкия брой деца, а оттам и малобройния работещ медицински персонал.
-

за дейност „Социални услуги – 9 бр.,- 4.21%, по данни на ФНСДУО
( През 2017 г.– 3 бр., 2018 г.-8 бр., по данни на РС на КНСБ);

-

за дейност „Култура”– 1 бр., - 0.47%, по данни на НСФ ”Култура”
( През 2017 г.– 3 бр., 2018 г.-9 бр., по данни на РС на КНСБ). За

сравнение подписаните КТД са в тенденция за трайно намаляване: към 31.12.2012 г. подписаните КТД
са 12, към 31.12.2013 г.- 11, към 31.12.2014 г.-7, към 31.12.2015 г. – 8, съгласно данни на НИПА.
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Постигнатото през 2019 г. в сравнителен план с предходната 2018 г., свидетелства
за нарастване на броя на действащите КТД-община с 8.33 %.
За 2020 г. е сключен и договор (Рамково споразумение) за всички дейности ( без
дейност „Образование”), финансирани от общинския бюджет в община Добрич.
Към този момент не разполагаме с точна методика за изчисление на
покритието на наетите с КТД по общини, поради липса на официални данни за страната
като цяло, за броя за наетите

работници и служители по отделните икономически

дейности, финансирани от общинските бюджети. По експертни оценки на КНСБ
покритието е около – 6-8%.

5.2.2. Координация на процеса на договаряне и постигнато в съдържателен план
Структурите на основните членове на КНСБ – общинските координационни
съвети на СБУ и НУС, териториалните координационните съвети на ФСЗ, синдикалните
лидери на ФНСДУО и НСФ „Култура“ се договарят съобразно условията и спецификата
на съответната община и/или социална/културна институция и в сключваните КТД
договарят по-благоприятни условия за работниците и служителите. Като цяло съществува
добра комуникация и координация между тях и Областните и Общински координатори и
експертите в РС на КНСБ, при провеждане в общините на добър социален диалог, което
намира израз и в ускоряване процесите на колективното договаряне. Добри примери в
тази посока са общинските КТД в образование на София, Варна, Бургас, Стара Загора,
Плевен, Земен, Разлог, Габрово; общинските КТД в здравеопазване на Варна, Благоевград,
Плевен, Разлог, Пловдив;общински КТД в култура на Варна и Бургас; общински КТД за
социални дейности на Варна и др.
В съдържателен план, въпреки разнородната картина на постиганите
договорености в различните дейности, можем да обобщим, че КТД на ниво община носят
на синдикалните членове по-високи по размер работни заплати, по-високи допълнителни
трудови възнаграждения (в т.ч.: за трудов стаж и професионален опит, ПКС и др.),
допълнителни материални стимули, по-голям размер на обезщетения и отпуски, на
социални придобивки, което им гарантира повишаване на доходите и по-добър жизнен
стандарт, възможности за професионално израстване, гарантират им сигурност за
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работните места и по-добри условия на труд. Нещо повече, продължението на диалогът на
местно ниво, реално доведе до договаряне в някои общини на допълнителни финансови
средства, осигуряващи по-високо равнище на заплащане и което напр. за дейност
„Здравеопазване“ с днешна дата е много важно за преодоляване на системното
недофинансиране, главно на специалистите по здравни грижи.
Това се потвърждава и в анализите на СБУ и ФСЗ:

 Акценти от анализ на СБУ „Колективното трудово договаряне за дейност „Образование”,
финансирана от общинските бюджети.45
 Актуалните проблеми в сферата на образованието на общинско ниво се
разглеждат в Общинските съвети за тристранно сътрудничество. Общинските
координационни съвети на

СБУ, регулярно изискват справка от общинската

администрация за разглежданите материали в общинския съвет за тристранно
сътрудничество и изпълнение на взетите решения.
 На общинско ниво са налице добри практики в информационното
осигуряване и при сключваните колективни трудови договори. В общинските
колективни трудови договори се предвижда, не само че страните по КТД се задължават да
запознаят работниците и служителите в образователните институции с общинския КТД и
последващите промени, но и да създадат необходимата организация и механизми за
изпълнение на постигнатите договорености.
 Колективен трудов договор на общинско равнище за институциите в
системата на предучилищното и училищно образование се сключва между кмета на
общината, представителните организации на работодателите - Съюз на работодателите в
системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното
образование в Република България и представителните организации на работниците и
служителите - Синдикат на българските учители към КНСБ, Синдикат “Образование” към
КТ “Подкрепа” и Независим учителски синдикат към КНСБ.
СБУ следва принципа с всеки следващ колективен трудов договор на общинско
ниво не само да запази договореното, но и да го надгражда с по-добри клаузи, отнасящи се

45

Връзка: http://ktd.dostoentrud.org/index.php/analyzes
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до

трудовата

заетост,

професионалното

развитие,

квалификацията,

трудовите

възнаграждения, работното време и отпуски, условията на труд и на синдикална дейност и
др. Договореностите са минимални, имат задължителен характер и се прилагат за
работниците и служителите, членове на синдикалните организации, и за работодателите,
членове на организациите на работодателите – страни по договора в общинските
училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията
на съответното община.
В областните градове СБУ има подписани колективни трудови договори на ниво
община с по-добри договорености от Отрасловия колективен трудов договор: по-голям
размер на платения годишен отпуск; по-голям размер на допълнителните трудови
възнаграждения; по-голям размер на обезщетения; богата палитра от социални плащания.
Надграждането и затвърждаването на добрите практики е видимо и при проследяването на
динамиката на договореностите в Об.КТД, в сравнителен план, в няколко последователни
цикъла на общинско колективно трудово договаряне – София, Пловдив, Варна.
Общински колективни трудови договори са сключени и в по-малките населени места, с
примери за добри практики и договорености, напр. Трън, Земен, Кресна, Тунджа, Разлог,
Радомир, Дряново, Петрич.
 Като основен извод се посочва, че предпоставка за достигнатите
резултати на общинско ниво за системата на предучилищното и училищно образование,
са целенасочените действия на Синдиката на българските учители по въпросите на
трудовите, осигурителните, социалните отношения, на жизненото равнище и доходите на
работещите в системата.
Като недостатъци при колективното трудово договаряне на ниво община,
обект на синдикална интервенция и корекции, посочват: неотчитането на специфичните
особености на някои общини; преповтарянето на клаузи от Отрасловия КТД; липса на
умения и знания у отделни синдикални лидери за водене на конструктивен и ползотворен
диалог. В част от общинските колективни трудови договори се включват текстове, които
се припокриват с повелителните разпоредби на закона, което е провокирано от множество
възникнали казуси. С цел да бъдат намалени тези случаи, в КТД се преповтарят някои
основни текстове на закона!?
 С цел укрепване и развитие на колективното трудово договаряне по
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общини, Синдикатът на българските учители непрекъснато се стреми да наложи
позитивен тон и конструктивизъм в партнирането си с различните институции и
организации. В тази насока са и конкретните очаквания и предложения към:
Държавата с конкретни предложения да промяна на КТ в частта КТД, в т.ч. и за
конституирането на кмета на община като страна в колективното трудово договаряне на
това равнище;
-Партньорите

от

работодателските

структури

и

техните

териториални
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представителства .
-Кметовете на общини и Общинските съвети, в т.ч. и Националното сдружение на общините в
Република България. За да се постигнат добри резултати в колективното трудово договаряне
на общинско равнище е необходимо да има по-голяма ангажираност на общинските
власти и работодателските организации в процеса на преговори и сключване на
общински колективни трудови договори. „Сключването на КТД не бива да се приема като
допълнително натоварване за тях, а като механизъм за развитие и усъвършенстване на системата за
предучилищното и училищното образование на общинско равнище.”

 Акценти от анализ на ФСЗ „Колективното трудово договаряне за дейност
„Здравеопазване”, финансирана от общинските бюджети47:
 Сключените ОКТД са добра основа за преговори и надграждане на
договореностите на другите равнища на договаряне – в лечебните и здравните заведения и
по общини за дейност ”Здравеопазване”, финансирана от общинските бюджети.
Синдикалната
действия на

стратегия на ФСЗ
федералните

предполага прилагането на системни

синдикални структури на

съгласувани

национално ниво, отраслово-

браншово ниво, на общинско ниво и ниво лечебни и здравни заведения. По този
начин по-успешно се осигуряват общовалидни минимални стандарти, чиито параметри
могат да бъдат подобрявани при договарянето на по-ниските нива, съобразно конкретните
възможности и специфичност на лечебните и здравни заведения и конкретните общини.
 Важни за ФСЗ са усилията за укрепването на добрата координация

46
47

Виж т.3.6.1.
Връзка: http://ktd.dostoentrud.org/index.php/analyzes
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и взаимодействие с териториалните структури на КНСБ – Регионалните съвети и
Областните

координатори,

Общинските

синдикални

съвети

и

Общинските

координатори. Добри примери в това отношение са Добрич, Кърджали, Благоевград,
Стара Загора, Шумен и др.
В някои общини договореностите в КТД са по- добри и надграждат тези,
постигнати в ОКТД, напр. в общините Варна, Добрич, Пловдив, Бургас, Плевен, Шумен,
Благоевград, София др.
 Приоритет в политиката на ФСЗ е договаряне на доходите.
Увеличени са заплатите на медицинските специалисти в редица населени места, като по
този начин се съдейства в определена степен за преодоляване на хроничното
недофинансиране на здравната система. В сключените КТД има постигнати много добри
резултати в редица общини – за 2019 г. в преговорите

са достигнати нивата на

възнаграждения, договорени в ОКТД, напр., Бургас, Благоевград, Варна, Шумен ,Нови
пазар, Несебър, Добрич, Пловдив, а в началото на 2020 г. в Плевен и София.
 ФСЗ има изградени синдикални структури на детско и училищно
здравеопазване почти във всеки град. По региони ФСЗ има изградени териториални
координационни съвети/ТКС/. В тези съвети членуват всички организации към ФСЗ вкл.
и тези на детските заведения. Има градове /София, Плевен, Добрич и др./, където
синдикалните организации към отделните ясли, детски градини, училища са обединени и
така с едно ръководство участват в структурата на ТКС. През последните години са
създадени синдикални организации от работещите в Детски ясли, в Училищни здравни
кабинети, в групи в детските ясли, в детски кухни и др., които са на територията на дадена
голяма община. По този начин се обхващат медицинските специалисти и помощен
персонал, работещи поединично по селата. Например, в гр.Тервел, община Добрич тази синдикална организация сключва КТД с кмета на община Тервел.
За съжаление, все още няма изградени структури

- местни поделения на

национално представителните организации на работодателите, които да са страна в
договарянето, за дейност „Здравеопазване” по общини. Единствен партньор е общината
– кмета на общината!
Налице са и други проблеми при конституирането на страните на това равнище да
договаряте за дейност „Здравеопазване”. Има случаи в които КТД се сключват със
Завеждащ ясла - там където има само ясли …и фактически, тя е единствения работодател,
който получава бюджет от общината и ги разпределя между работещите. Но в тези случаи
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завеждащ яслите нямат статута на работодателска организация, нямат членство и в
представителните работодателски структури.
Налице са и други нерешени проблеми: не винаги средствата от държавния
бюджет за детско здравеопазване по общини се използват ефективно; налице са случаи, в
които част от средствата се отклоняват за други цели, което изисква постоянен контрол и
за изпълнение на общинските бюджети, и за разпределението за възнаграждението на
работещите в детските заведения - действия в тази насока се извършват и от ФСЗ, и от
самите синдикални организации.
Региони към които приоритетно се насочат усилията

през 2020 година са

Русе, Силистра, Карлово, Сливен, Пазарджик, Разлог, Пещера и др.


От ФСЗ са направени конкретни препоръки и очаквания от:
Държавата и нейни институции: По отношение промени в КТ в частта КТД, в т.ч. и

за регламентиране участието в преговорния процес на кмета на общината. Специфичните
Наредби за детско здравеопазване да бъдат осъвременявани периодично от МЗ, взимайки
предвид предложенията на работещите в тези здравни заведения.Преходните остатъци в
общинските бюджети да се ползват за повишаване
на възнагражденията на работещите, като това да става чрез механизмите на диалог и
договаряне.
Партньорите от работодателските структури и техните териториални представителства:
Национално представителните работодателски организации е необходимо да намерят
решение за своето териториално представителство за целите на колективното трудово
договаряне по общини, за дейност”Здравеопазване”. Трябва да се обмислят и решения в
тази насока и чрез промени в Кодекса на труда.
Кметовете на общини и Общинските съвети , в т.ч. и от НСОРБ: От ФСЗ считат, че
Общините и

кметовете на общини са най-важния елемент от съществуването и

функционирането на тези здравни заведения. Те са тези, които с подписването на КТД
осигуряват съществуването на медицински персонал. В момента в детските заведения
работят медицински сестри със средна възраст 60 години. Необходимо е обновяване на
този персонал, а за това е необходимо гаранция за по високи доходи и условия на труд.
Кметът на общината определя числеността на персонала в делегираните от
държавата дейности във функция „Здравеопазване”.И в двете дейности в малките и средни
общини се наблюдава ежегодно намаляване броя на децата, което води и до намаляване на
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средствата по стандартите. Информацията, която общините публикуват на сайта си за
общинските бюджети, показва, че голяма част от общините дофинансират тези дейности.
Въпреки това остава нерешен проблема със заплатите на медицинските специалисти.

***
В сравнение с дейностите „Образование“ и „Здравеопазване“, на другия
полюс като присъствие стои общинското договаряне в дейностите „Култура“ и
„Социални услуги“.
За тази ситуация допринасят по-ниската синдикална плътност, както и актуалните
приоритети в действията на основните членове на КНСБ – ФНСДУО и НСФ ”Култура”,
насочени

към преговори и договаряне предимно на

ниво

социална или културна

институция, на основание чл.51а от Кодекса на труда (Колективен трудов договор в
предприятие).
 Общински КТД за дейност „Култура” се подписват и действат в малко
общини – Варна, Бургас, в община Несебър той е част от общ КТД за общинските
дейности култура, социални дейности и администрация, аналогична е и ситуацията в
община Карнобат и др. Към настоящия момент действа само 1 ОбКТД, подписан между
община Бургас и синдикалните организации на бранш «Култура» към КНСБ за срок от 2
години (25.10.2018).
За съжаление в партньорския Секторен анализ на НСФ”Култура” и БАРОК-БСК
липсата коментар на процесите на диалог и договаряне на това равнище. Има изнесени
факти за намаление на броя КТД от базата-данни на НИПА, но няма анализ защо това се
случва и какви са проблемите на това равнище на договаряне. Експерти на НСФ»Култура»
не бяха включени в общия екип експерти на бюджетните федерации от КНСБ при
разработката на Анализ на добри практики и на основни проблеми в диалога и на колективното
трудово договаряне по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети, 48 и поради тази
причина Секторния анализ предоставяше добра

възможност да споделяне на

специфичния експертен и политически поглед на НСФ”Култура”, а и на БАРОК по
въпросите на колективното трудово договаряне за дейност „Култура”, финансирана от

48

Връзка http://ktd.dostoentrud.org/index.php/analyzes
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общинските бюджети. Не са налице данни в тази насока и в партньорския Секторен
анализ на СБМТД и СРОК-АИКБ.
Налице са редица проблеми на това равнище на договаряне, свързано както с
взаимоотношенията с местните власти по въпросите на бюджетната процедура –
участието ни при обсъждането и приемането на общинските бюджети и финансирането
на дейност „култура”, както и проблеми с представителството на страните – преди всичко
на работодателската страна и нейното конституиране за преговори на това равнище и
т.н.49 За съжаление няма изразена позиция на партньорите по тези въпроси. Възможно е
да са налице и различни позиции на партньорите, но те също биха могли за се изразят.
 Общински КТД за дейност „Социални услуги” по информация на
регионалните структури, има в общините Бургас, Варна, Ловеч, Ст. Загора, Силистра и др.
Необходимостта от по-добра координация и търсене на взаимно приемливи решения за
териториалните структури на КНСБ и на тези от бюджетния сектор, налага да бъде изяснена
специфичната позиция на ФНСДУО относно договарянето в заведенията за социални
услуги (ЗСУ) на основание чл. 51а от КТ и договарянето по общини на основание чл. 51в от
КТ.Предложението за обсъждане са продиктувани от обстоятелството, че се сключват Об.КТД в
териториални структури на КНСБ, без необходимата координация с ФНСДУО и нейния основен
член Синдикат на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ)!?
ФНСДУО има принципна позиция относно колективното договаряне,
изградена и следвана през годините, поради която Федерацията не участва в
договарянето и подписването на КТД на основание чл. 51в от КТ и следователно и в
разработването на анализ на договаряне на общинско равнище. Фактът, че в някои
КТД, сключени на основание чл. 51в, се включват и заведения за социални услуги, чиито

Виж информацията на дейност »Култура» в Анализ на добри практики и на основни проблеми в диалога и на
колективното трудово договаряне по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети:
„Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от държавата дейности и местните
дейности във функцията без читалища.
В делегираните от държавата дейности директорите на културните институти са работодатели на работниците
и служителите и са второстепенни разпоредители с бюджет. Договарянето в делегираните от държавата дейности, за
сключване на колективен трудов договор, се осъществява на основание чл.51а от Кодекса на труда, т.е., в музея,
галерията, библиотеката.
В местните дейности работодател на работниците и служителите и разпоредител с бюджета е кмета на
общината. Договарянето за местни услуги – оркестри и ансамбли, чийто работодател и разпоредител с бюджета е
кмета, се осъществява по чл.51 а КТ.
В тези услуги синдикалното присъствие е ниско - в този контекст и възможностите за договаряне са
ограничени. Натрупаните проблеми по отношение на ниски размери на работни заплати – почти минимални, са от
години и трудно намират решение, поради затруднения на общините да заделят по-голям финансов ресурс.”
49

201

синдикални организации членуват във ФНСДУО е причина да се постави въпроса за
обсъждане и да се търси взаимно приемливи решения.
Становището на ФНСДУО относно договарянето в заведенията за социални услуги
(ЗСУ) и договарянето на основание чл. 51а и чл. 51в от КТ изцяло е изградено съобразно
нормативната уредба за колективното трудово договаряне, натрупания опит за
договарянето за ЗСУ и различната практика, налагаща се в годините в зависимост от
правната принадлежност на заведенията и техния статут.
Позицията на ФНСДУО за договаряне в заведенията за социални услуги на
КТД на основание чл. 51а от КТ се базира на дългогодишния натрупан опит с над 300
синдикални организации в ЗСУ през годините и на следните фактори:
o

Различни разходни стандарти;

o

Различна вид дейност;

o

Различна структура на персонала;

o

Различни финансови възможности;

o

Навлизането на доставчици на услуги в ЗСУ и оттеглянето на държавата

от изпълнението на тази дейност доказва правотата, че договарянето е реално възможно
само на основание чл. 51а КТ – на ниво предприятие.
ФНСДУО допуска едно съществено участие при евентуално бъдещо създаване
на работодателско сдружение/съюз на доставчици на социални услуги, което да бъде
легитимна страна за подписване на браншов КТД със синдикатите. В този браншов КТД
следва да се договаря отделно за различните типове заведения за социални услуги, като
ясно се разграничи тяхната специфика, вкл. и договаряне на заплащането на труда
Бъдещето съгласно Закона за социалните услуги е в деинституциализация и
предоставяне на доставчици на социалните услуги поетапно до 2021 г., 2025 г., 2035 г.,
което обезсмисля договарянето на общински КТД с кмета, каквато е практиката в момента
в някои общини.
Или на кратко: за ФНСДУО е ефективно, целесъобразно и в интерес на
синдикалните членове сключване на КТД с работодателя съгласно закона на
основание чл. 51а от КТ. Договаряне и подписване на КТД по чл. 51в е възможно
само при наличие на представители на работодателски организации, ако има
такива.
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Заедно с позицията на ФНСДУО е необходимо да се има предвид и изразената
експертна позиция на КНСБ относно необходимостта не само за укрепване договарянето
на равнище социална институция, но и от договаряне и на равнище община - там, където
е възможно50.
За тази функция нивото за колективно преговаряне трябва да е и на ниво
община поради няколко съществени причини:
1) Кметът е разпоредител с бюджета – съставя бюджета по параграфи за всяка
социална услуга, както и за функцията, отчита неговото изпълнение;
2) Кметът определя числеността на персонала във всяка социална услуга;
3) Общинският съвет приема стратегия за развитие на социалните услуги на
равнище община и годишен план за развитие на социалните услуги.
Акцент в договарянето на общинско равнище трябва да са възнагражденията на
работниците и служителите по категории персонал. Особено важно е да договаряме
основни заплати за всяка социална услуга в рамките на стандарта, тъй като увеличението
на стандартите е диференцирано и в някои има възможности за по–висок ръст на
заплатите. Така по–лесно ще решим проблема с ниското възнаграждение на персонала във
функцията, ще очертаем проблемните социални услуги и ще се търсят допълнителни
възможности за финансиране чрез стандартите.51

5.3. Състоянието на колективното договаряне в организациите
В някои сектори има по-добре развити колективни преговори и договаряне в
организации.
В отрасловия КТД в сектор здравеопазване е заложена възможността отделните
лечебни и здравни заведения, както тези на национално и областно, така и на общинско
равнище да подписват свои КТД и те да съдържат по-добри условия.Тази възможност се
основава на принципа на структурата на ФСЗ - Федерацията е доброволно обединение на

Ниска е степента на синдикална плътност на сектора в редица общини, по данни на РС, и поради тази
причина е слаб и обхвата на колективно договаряне.
51 С цел подобряване на условията на труд и на заплатите на работещите в сферата на социалните
услуги, през 2019 г., в Столична община и в редица др.общини с кмет/кандидат кмет, с Рамкови
споразумения беше договореното: „Ежегодно, през м. декември, с представителите на ФНСДУО да се
договаря разпределение на средствата от ЕРС по бюджетни параграфи в съотношение не по-малко
от 60:40 разходи за персонал и разходи за издръжка.”
50
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свободни, равноправни и автономни синдикални организации на работещите в
здравеопазването, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната
сфера (детски ясли, обединени детски заведения, целодневни детски градини, училищни
здравни кабинети, комплекси детско хранене, комплекси детско хранене с млечна кухня,
трансфузиологични центрове, РЗИ, домове за стари хора с увреждания, домове за медикосоциални грижи за деца и др.) от частния и публичния сектор в България.
Като примери за добри практики биха могли да се посочат центровете за спешна
медицинска помощ (ЦСМП), в които са достигнати и надминати минималните заплати,
договорирани в отрасловия КТД. По същия начин в някои УМБАЛ, Центрове по
трансфузионна хематология и държавни психиатрични болници са договорени и реално
се получават повече от посочените в отрасловия КТД.
В някои университетски болници в София, Пловдив и Варна са договорирани по –
големи размери на допълнителните заплащания за научни степени на лекари и придобита
специалност и получени сертификати за другите медицински специалисти.
Договорен е важен момент в организацията на определяне и разпределение на
приходите, получени по договори с НЗОК, както и средствата, постъпили на основание
на медицински услуги – това става, съгласно методика, която се разработва съвместно със
синдикатите и се утвърждава от работодателя.В тази методика се регламентира и редът и
начинът за разпределение на средствата, постъпили вследствие избор на лекар и избор на
екип.
В някои лечебни заведения в София, Варна и някои общински болници е
договориран по-голям размер на финансовите средства за персонала, получени от
договори с НЗОК по клинични пътеки.
В повечето лечебни заведения се договориха допълнителни условия в няколко
посоки: При наличие на финансови възможности работодателите предоставят
допълнителни възнаграждение по повод Международния ден на здравето – 7 април,
Великденските празници и Коледните и новогодишните празници.
В много лечебни заведения е договорено при наличие на финансови възможности,
работодателите предоставят средства в размер до ½ от МРЗ годишно, на всеки работник и
служител при ползването на годишния платен отпуск.
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Разгледани са и са договорени редица мерки за осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд, осигуряване на лично предпазно облекло и лични
предпазни средства, безплатна храна и ободряващи напитки, профилактични прегледи,
здравното, битовото и културното обслужване, рехабилитацията, профилактиката и отдиха
на служителите, условия за синдикална дейност и др.
Образование.На равнище образователна институция (училище, детска градина
или обслужващо звено) се водят преговори и се подписва КТД по проблеми, чието
решаване е в компетенцията на директора и засяга членовете на синдикалната(те)
организация(и). Колективното трудово договаряне се осъществява от Синдикалната
организация или организации в образователна институция и работодателя – директор на
съответната образователна институция (чл. 51а, ал. 1 от КТ). Проектът на колективен
трудов договор се изработва и представя от синдикалната организация (или синдикалните
организации).
В колективните трудови договори подписани на равнище образователна
институция се договорят и други, специфични за съответната образователна институция
договорености. По този начин се отразят особеностите на отделната образователна
институция.
Действащите към м. декември 2019 г. КТД на ниво образователна институция са
над 1350.
С КТД на ниво образователна институция могат се договарят по-благоприятни
клаузи от тези в отрасловия КТД и общинските КТД, като например: по-голям размер
на

платения

годишен

отпуск,

на

основните

или

допълнителните

трудови

възнаграждения, средства за представително и работно облекло и други.
На ниво образователна институция е много важно участието на синдикалната
организация в подготовката на вътрешните актове. Съгласно чл. 37 от Кодекса на труда
органите на синдикалните организации в образователната институция имат право да
участват в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници и наредби, които
се отнасят до трудовите отношения, за което работодателят задължително ги поканва.
В Отрасловия КТД е включена допълнителна договореност, съгласно която
работодателите задължително канят синдикатите да участват не само в разработването, но
и при и актуализацията на: Правилника за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за
работната заплата; Правилника за дейността на училището; Правилника за безопасни
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условия на труд; Плана за квалификационната дейност; Етичния кодекс; критериите по
Раздел V от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда – за
постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти; допълнителните критерии
за заемане длъжността „главен учител“ съгласно Наредба № 12 от 2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти; разпределение на времето за ползване на платения годишен отпуск на
работниците и служителите и Бюджета на образователната институция.
Съгласно чл. 291 от ЗПУО директорът е длъжен да представя на обществения
съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за
изпълнението на бюджета на училището, детската градина или центъра за подкрепа за
личностно развитие в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. В
съответствие със закона в отрасловия КТД е залегнала клауза, в която изрично е
разписано, че: Данните за изпълнението на бюджета на образователната институция
следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, като включват изразходваните средства за
работни заплати и осигуровки, за социални плащания и издръжка, придружени с
обяснителни записки. Информацията трябва да бъде съпоставима с утвърдения бюджет
на образователната институция за годината. Същата следва да съдържа данни за
извършените промени по бюджета през периода, в т.ч. и за вътрешно компенсирани
промени, както и информация за неразплатени разходи на образователната институция
при наличие на такива и възможностите за финансовото им осигуряване. Копие от
информацията се предоставя на председателите на синдикалните организации, страни по
договора, три дни преди провеждане на общото събрание.
В Синдиката на българските учители често се получават сигнали за неизпълнение
на цитираната законова разпоредба от страна на директори на образователни институции,
или предоставянето на отчет неразбираем за служителите – набор от цифри и параграфи,
без необходимите конкретни разяснения. Доколкото прозрачността при разходването на
обществените средства за финансиране на образованието и произтичащата от нея
необходимост от ясна отчетност са свързани както с доверието към институцията и
нейното ръководство, с доверието в колектива и с възможностите за открит и пълноценен
социален диалог, а представянето на неясна, непълна, „подбрана“ информация създава
притеснения или съмнения в колективите. В началото на 2020 г. СБУ изпрати и писмо до
министъра на образованието и науката, с което настоява да бъдат извършени съответни
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проверки от страна на регионалните управления по образованието, за реалното
представяне на отчети пред колективите, както и за разбираемия им вид.
При едно пълноценно използване на възможностите предоставени от
законодателя, синдикалната организация може да се превърне в равностоен и компетентен
партньор на директора при управление на образователната институция и в частност
прилагането на делегирания бюджет. Установяването отношения на партньорство и
сътрудничество е гаранция, както за защитата интересите на синдикалните членове, така и
за успешното развитие на образователната институция и осъществяване на качествен
учебно-възпитателния процес.
Колективни преговори в организациите се водят и в културата и в общинската
админстрация, в някои организации за социални услуги и други.
В културата общото разбиране е, че бюджетният сектор не разполага с големи
възможности за ефективно прилагане на всички инструменти на социалния диалог на това
ниво в отделните браншове, в които водещи са действащите БКТД. Над 95% от
синдикалните структури в са обхванати от БКТД.

5.4. Координация между процесите на колективно договаряне на различните равнища.
Координация между колективните преговори и социалното партньорство

В БКТД и КТД на всички структури в земеделието са постигнати договорености
между работодателите и синдикатите, страни по договора да си партнират в регулиране на
колективните трудови отношения чрез такива форми и механизми като:
 Изграждане на Комисии за социално сътрудничество в дружествата, в които
участват работодателите и представители на поделенията на синдикатите;
 Работодателите в дружествата се задължават да осигуряват правото на участие на
синдикалните ръководства в работата на дирекционните съвети;
 Комисията работи по приети правила за работа утвърдени в Приложение;
 Работодателите в дружествата се задължават в предвидените от закона случаи, да
представят на поделенията на синдикатите

информация по всички въпроси,

свързани със съществени структурни промени в дружествата;
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 Синдикатите се задължават в 10-дневен срок да обсъдят и представят пред
работодателите своите становища по структурни промени, засягащи дружествата;
Във всички колективни договори, БКТД и в предприятията, има договорени текстове,
които обобщено са със следното съдържание:
 Работодателят се задължава да осигури на синдикатите по места подходящи
помещения, телефон, интернет и др. условия за синдикална дейност, съгласно чл.46
от КТ. Синдикалната поща, документи и комуникация е неприкосновена;
 На представителите на синдикалните организации се осигурява право на достъп до
всички работни места. Работниците и служителите могат да провеждат събрания и
срещи по тяхна, или по инициатива на синдикалните ръководства, до три часа
месечно в работно време;
 Работодателят се задължава, съгл. чл.159, ал.1 от КТ за осъществяване на
синдикална дейност, да осигури платен отпуск в размер не по-малко от 40 до 72
часа за една календарна година;
 За участие в конференции, заседания, семинари и други синдикални мероприятия,
работодателят командирова работниците и служителите – синдикални членове и
осигурява необходимите средства за дните на съответното мероприятие в рамките
на календарната година;
 При поискване от страна на синдикалните организации, работодателят да
осигурява събирането на членския внос по ведомост срещу писмено съгласие от
синдикалния член и превеждането на синдикалния членски внос по банковите
сметки на синдикалните организации по структурни звена;
 Работодателят не може с действията или бездействието си да ограничава
синдикалното сдружаване, синдикалната дейност или да оказва натиск върху
синдикалните членове в реализацията на техните права.
Образование
В началото на всяка учебна година в периода - септември - ноември Синдикатът на
българските учители провежда в цялата страна традиционните си есенни съвещания, на
тях се канят и директорите на образователните институции и по този начин се
преодоляват различията в позициите. На тях се поставя акцент върху: промените в
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нормативните актове, приетите нови нормативни документи, разяснява се съдържанието
на постигнатите договорености с Отрасловия колективен трудов договор, Анексите към
него и приложимостта им в дейността на синдикалните структури на СБУ, както на
общинско ниво, така и на ниво образователна институция, като се обсъждат и
възможностите за включване на по-добри параметри в КТД на ниво община и
образователна институция КТД.
СБУ провежда и отделни обучения за директори на образователни институции,
както и индивидуални срещи с работодатели, което позволява в техните образователни
институции нормативните документи да се прилагат точно и да се предоставят в пълен
обем правата на работниците и служителите (синдикални членове).
По един от най-важните въпроси, който създава и повечето спорове, а именно
бюджета на образователната институция, неговото съставяне и изпълнение, СБУ провежда
ежегодни обучения.
Тези обучения се провеждат в началото на всяка календарната година.
В тях като лектори се канят представители на МОН, МФ и НСОРБ. В обученията
участват както областните координатори на СБУ, председатели на Общ.КС на СБУ, така и
експерти по образованието в общините, икономисти и финансисти, работещи в системата
на образованието, представители на регионалните управления на МОН, директори на
образователни институции и др. На тези съвместни обучения се поставят въпроси,
обсъждат се проблеми и се уеднаквяват позициите по въпросите, касаещи бюджета на
системата за предучилищното и училищното образование, съставянето на формулите за
разпределение на средствата по ЕРС, разработване на бюджетната бланка по приходите и
разходите и др.
Освен информацията представена по време на обученията, на синдикалния актив се
предоставят и разяснителни материали чрез вестник „Учителско дело", Бюлетина на СБУ
и на сайта на Синдиката.
На страниците на вестник „Учителски дело“ се подготвят и представят материали
за директори на образователни институции, които представят добре практики от своите
образователни институции.
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Възможностите, които Синдикатът на българските учители предоставя карат много
директори на образователни институции да създават организации на директорите към
СБУ.
Синдикатът на българските учители преди започване на преговори изисква мнения
и предложения от синдикалните си членове от цялата страна, което дава възможност да
бъдат включени договорености, които да подобрят работната среда и дадат спокойствие
на работещите в образователните институции.
На сайта на СБУ в специална секция се качват сключените КТД на отраслово,
общинско и ниво образователна институция. Това позволява на синдикалния актив, както
да се запознае с тях, така и да заимстват добри практики.

Култура
Прави впечатление, че при сключването на Браншов колективен трудов договор в
сценичните изкуства се заобикаля чл. 51, ал. 2 от Кодекса на труда, а именно: „На равнище
предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един колективен трудов договор.“ Това
изискване се изпълнява само за колективните трудови договори на равнище предприятие
(културен институт), а на равнище бранш се подписват различни колективни трудови
договори. Това създава неудобства както на синдикалните организации по места, така и на
ръководителите на културните институти. По този начин се затруднява работата на
синдикалните организации в т. н. „смесени културни институти“, където има по-сложна
структура и наличие на музикална, танцова и театрална дейност. Този сериозен проблем
произтича от липсата на правно регламентиране на понятията „бранш“ и „отрасъл“.
Налага се в един културен институт да се прилагат два различни Браншови колективни
трудови договора, често със съвсем различни договорености спрямо отделни части от
колектива, което е източник на постоянно напрежение и е предпоставка за вътрешни
конфликти между синдикалните организации в смесените културни институти. В
подписания на 01.07.2020 г. нов Браншов колективен трудов договор „Музикалносценични изкуства“, проблемът частично е решен с текста на новия чл. 57 от посочения
договор, а именно: „При противоречие на клаузи в два или повече БКТД, отнасящи се за
един институт, до обединяване в общ БКТД, се прилага БКТД от бранша на
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преобладаващия брой работещи в института.“ De lege ferenda е необходимо
терминологично определяне на понятията „бранш“ и „отрасъл“ в законови текстове.
5.5. Спорове по сключването и изпълнението на колективни договори и как се решават
Макар и не много често, но понякога възникват проблеми и затруднения по
сключването и изпълнението на договорите. Те обаче са специфични за всеки сектор, а
оттук и начините и решенията за преодоляването им са различни. Важното в случая е
духът на взаимно разбирателство и партньорство между страните по договора, който се
допълва от обмен на добри практики и специализирани обучения.
МВР. Провеждането на делегатски събрания на три нива коства много усилия на
НСГА и финансови средства. Трудно се съгласуват позициите на различните синдикати в
МВР при преговорите за КТД. Преговорите понастоящем са трудни поради многото
участници и различните интереси, които представляват отделните синдикати, макар че в
някои от тях членуват малък брой лица, работещи по трудово правоотношение. За
решението – виж Препоръки.
Образование. Затруднения в процеса на преговори създават представителите на
работодателските организации, които поради липса от тяхна страна на експертиза за
водене на преговори, недостатъчно познаване на нормативната уредба и проблемите на
образователните институции, извън населените места, които те представляват.
Култура. Въпреки цялостната висока и позитивна оценка за колективното трудово
договаряне в сектора, много фактори като:
 поредиците изменения в начините на финансиране на секторите;
 непрекъснато променящото се законодателство в бюджетната сфера;
 ниското ниво на възнагражденията в сектора като цяло;
 нормативните рестрикции в различни посоки;
 практическата липса на социален диалог в общините (отстраненост на общините
от социалния диалог);
 личностните характерови особености, липса на умения за водене на преговори и
работа в екип, както и различна степен на информираност и правна култура у
различните представители на страните, участнички в тристранното партньорство
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водят до непълно изпълнение на сключените договори или напрежение в отделни
организации.

6. Ролята на социалния диалог и колективното трудово договаряне в контекста на на
новите предизвикателства (пандемията КОВИД-19 и други)
А.На секторно равнище
За сектор Образование социалните партньори активно са участвали в решаване на
проблеми ,породени от пандемията.Социалният диалог показа своята изключително
важна роля и по време на пандемията от COVID-19, както и за преодоляване на
последствията от нея.
Европейските социални партньори в образованието отчетоха, че внезапното
избухване на пандемията от Covid-19 принуди училищата и другите образователните
институции да затворят във всички европейски страни, оставяйки децата и учениците от
всички възрасти извън класната стая, а учителите трябваше да се адаптират към
дистанционното образование, често без необходимите умения и оборудване. Въпреки
усилията на институциите, учителите, ръководители на образователните институции,
педагогическия и непедагогическия персонал за бързо адаптиране към дистанционното
образование, кризата от Covid-19 може да има пагубно въздействие върху европейските
образователни системи и да задълбочи неравенствата в идните поколения.
Породена от разпространението на пандемията от Covid-19 социалната и
икономическата криза, създава проблеми в образователните системи, които все още
страдат, от десетилетие на рецесия на инвестициите в образование, недостиг на учители
и ниска привлекателност на професията в почти всички европейски страни.
Предприетите в ЕС мерките във връзка с пандемията от Covid-19 се облекчават,
образователните институции постепенно се отварят. Европейските социални партньори
в образованието, ETUCE- Европейският синдикален комитет за образование
(представляващ над 11 милиона учители и непедагогически персонал, свързан със 132
образователни синдикати в цяла Европа) и EFEE- Европейската федерация на
работодателите в образованието (представляващи 50 институции),

вследствие на

съвместната им работна програма за 2020-2021 г. работят за по-нататъшно повишаване
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на информираността относно идентични проблеми и предлагане на начини за
преодоляването на бъдещи кризи, така че да се осигурява достъпно за всички
висококачествено образование по време на пандемия.
В съответствие с Всеобщата декларация за правата на човека на ООН (1948 г.),
Препоръката на МОТ / ЮНЕСКО относно статута на учителите (1966 г.), Препоръката
на ЮНЕСКО относно статута на преподавателския персонал във висшето образование
(1997 г.), Насоките на политиката на МОТ относно насърчаването на достоен труд за
обучаващия персонал в ранна детска възраст (2013 г.), целта на ООН за устойчиво
развитие-4 Рамка за образование 2030 г. и Европейският стълб за социални права, EFEE
и ETUCE се ангажират със следното:
- Засилване на социалния диалог и колективното договаряне между синдикатите
в образованието и организациите на работодателите по всички въпроси, свързани с
трудовите и осигурителните отношения, условията на труд на работещите в
образователните институции;
- Призовават правителствата и европейските институции да зачитат и насърчават
правото на социалните партньори в областта на образованието да бъдат информирани и
се консултират мерките, свързани с изхода от Covid-19, за да се гарантира ефективно
разработване, прилагане и мониторинг на образователните политики във връзка с
настоящата кризисна ситуация;
- Противопоставяне на опитите за неприлагане на договорености от КТД или
споразуменияпо време на пандемията, без да се потърсят съвместно със социалните
партньори решения, осигуряващи зачитането на авторитета на учителите и на качество
на образованието;
- Признаване и възнаграждаване на допълнителното натоварване на учителите и
останалите

работещи

в

образователните

институции

при

преминаване

към

дистанционно обучение, подготовка за евентуално повторнозатваряне на училищата
иосигуряване защита на сигурността на работните места наработещите на срочни
договори в системата на образованието, поддържане на качествена работа и достойни
условия на труд, перспективи за кариерно развитие и награди, включително справедливо
заплащане за работещите в системата на образованието;
- Разглеждане на въпросите, свързани с баланса между професионалния и
личния живот и сегрегацията между половете в професията, като се признае
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допълнителната тежест към жените с грижите, които полагат в семействата си, и
високото ниво на работа, предизвикано от увеличаване на натиска от очакванията за
постоянна онлайн достъпност за учениците и налагане на бързо адаптиране и
придобиване на нови преподавателски практики от другата страна;
- Осигуряване адекватна защита на здравето и безопасни условия на труд за
персонал в образователните институции при отваряне научилищата, особено по
отношение на личните предпазни средства, хигиенните принадлежности, обучението по
превантивни мерки и редовни тестове за Covid-19;
- Разработване на стратегии за безопасност и здраве при работа, като се вземат
предвид въздействието на пандемичните мерки на Covid-19 и рискът от дискриминация
на персоналав образователните институции. Тези стратегии трябва да включват мерки за
превенция, за да се осигури психо-социалното и психичното здраве на целия
образователен персонал;
- Инвестиране в сигурна, качествена, цифрова инфраструктура в училищата и
други образователни институции за онлайн безопасността на целия образователен
персонал;
- Уважаване и зачитане на авторитета на персонала в образованието и поспециално по време на периодите към дистанционно обучение и при прехода обратно
към обучение в училище;
- Разглеждане на проблемите на цифровото обучение (както първоначалното,
така и последващото) на персонала в образованието;
- Осигуряване на целия образователен персонал на адекватни инструменти,
ресурси и обучение при преминаване към дистанционнообучение;
- Гарантиране на равен достъп на персонала, работещ в образователните
институции до подходящо и устойчиво професионално развитие и професионална
подкрепа, особено по отношение на приобщаващото образование и смекчаване на
отрицателното въздействие на дистанционното преподаване, взаимоотношенията и
качеството на образованието;
- Временното затваряне на училищата и други образователни институции може
да задълбочи пропуските в постиженията между учениците в неравностойно положение,
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като по този начин ще навреди на социалната мобилност и ще разшири неравенството в
обществото;
- Полагане на усилия нито един ученик, нито учител, ръководител на
образователна институция или друг персонал да не бъде изоставен по време и след
кризата на COVID-19 поради липсата на подкрепяща среда за учене и преподаване, на
достъп до цифрови устройства или инструменти; поради специфични индивидуални и /
или социални бариери;
- Разработване, след консултация между синдикатите и работодателските
организации, на цялостни политики за справяне с пропуските в цифровите умения и
осигуряване достъп до необходимите качествени цифрови материали и образование на
всички учащи;
- Гарантиране ефективността на мерките и политиките за предотвратяване на
разпространението на вируса, докато се връщат към обучение в училище, вземат предвид
специфичните нужди на уязвимите социални групи, включително мигранти и бежанци,
хора

с

увреждания,

социално-икономически

неравностойни

групи,

етнически

малцинства, и други и им се предоставя целенасочена подкрепа;
- Предотвратяване на увеличаващото въздействие на икономическите последици
от кризата COVID-19 върху равенството и приобщаването в образователния сектор;
- Прилагане на цялостна перспектива за образованието, която има за цел да
подготви активни и отговорни граждани, които са наясно с правата си и запазват
принципите на демокрация, солидарност и равенство, дори в кризисни ситуации.
Европейските социални партньори в образованието се ангажираха активно да
популяризират всички тези мерки и препоръки на европейско, национално, регионално
и местно равнище, зачитайки националните и регионалните структури в образователния
сектор.
Европейските

социални

партньори

в

образованието

заедно

призовават

европейските институции и политиците да дадат приоритет на образованието както на
ЕС, така и на национално ниво и да поемат ангажимент за извънреден план за публични
инвестиции във висококачествено образование, обучение и научни изследвания чрез
стимулиращи мерки, необходими по време на фазата на възстановяване, така че никой да
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не бъде изоставен и европейските икономики и общества да могат да се изправят пред
настоящите и бъдещите предизвикателства.
В България активно се работи по всички тези въпроси, като сключения Анекс от
11.05.2020 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и
училищното образование, както и КТД от 08.06.2020 г. са доказателството за това:
Чрез колективния трудов договор бяха договорени:


20 работни дни допълнителен платен отпуск за 2020 г. за непедагогическия
персонал;

 Заплащане
персонал,

от

по

които

40
имат

евро

на

ден

допълнителни

на

учители

и

ангажименти

непедагогически
по

време

на

държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване;
 Зачитане на пълен работен ден на учителите (като тяхната непосредствена работа с
деца и ученици, които имат образователни трудности / от

рискови групи

семейства е определена в рамките на не по-малко от два астрономически часа
работа);
 Промени в Закона за предучилищното и училищното образование и в други
подзаконови нормативни актовe, свързани с промяната на дейностите в
образователните институции, свързани с извънредната ситуация.
По настояване на СБУ в редица общини (София, Пловдив, Първомай, Велико
Търново и др.) бяха подписани споразумения за осигуряване на допълнителен платен
годишен отпуск, в размер на 10 работни дни, и за педагогическите специалисти.
СБУ договори периодично да се осигуряват от редица общини на работниците и
служителите, членове на синдикалните и работодателските организации, безплатни
медицински прегледи на млечната жлеза за жените и на простата за мъжете (София,
Варна и др.)
По време на пандемия от COVID-19 Синдикатът на българските учители
предоставяше на своите членове своевременна, точна и достоверна информация,
коментари по приетите нормативните актове, публикувани във в. „Учителско дело“ и на
сайта на синдиката. Бяха създадени и социални групи с членовете на Синдиката, с което
СБУ работеше и за осигуряване на подкрепяща среда.
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По настояване на СБУ бяха проведени няколко онлайн заседания на Отрасловия
съвет за тристранно сътрудничество, с участието на Национално сдружение на
общините в Република България, с цел споделяне на добри практики за работа в онлайн
среда на детските градини.
Благодарение на усилията на СБУ през месеците на пандемия от COVID-19
работещите в системата на предучилищното и училищното образование получаваха
пълната им работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения. За периода
месец март – месец май СБУ осъществи над 1200 онлайн консултации и отговор на
писма – по телефона или по електронната поща.
В преговорите за новия отраслов колективен трудов СБУ настоява за увеличаване
на медицинския персонал в детските градини; както и облекчаване на условията на работа
на учителя в електронна среда като се закупят нови информационни ресурси, а учителите,
които работят със собствени такива, ще получат допълнителни средства за консумативи и
амортизация.
СБУ провежда и онлайн квалификации и обучения в Постоянната академия за
науки и иновации в образованието към Синдиката за подготовка на наставници в
образователните институции, за подкрепа на младите учители.
Важни постижения на СБУ са също активното участие в дарителски кампании, като
„Не си сам“ – за подпомагане на работещите в образователната система, болни от
COVID-19, и закупуването на тестове и безплатното им разпространие по структурите на
СБУ за тестването на синдикалните членове за коронавирус.

Б.На регионално и общинско равнище
Covid-19 предизвика изключително внимание по отношение общинските
бюджети. Приходната има част е под изключително сериозен натиск, като има общини с
драстично и много тежко намаление спрямо същия период на миналата година.
Успоредно с това трябва да се отчитат и тежестите, произтичащи от допълнителните
извънредни разходи по изпълнение на противоепидемичните мерки. Това създава
сериозни бариери пред диалога и договаряне заплащането на труда, и предизвиква нужда
от още по-голяма гъвкавост и динамика в развитието на колективните преговори. От
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значение в настоящите трудни дни е осъществяването на диалога по общини и
подпомагането хода на колективните преговори и договаряне по един методичен,
иновативен и значим начин, който може да се превърне в двигател и да способства
последващото възстановяване на икономиката със създаване на работни места, добавена
стойност и осигуряване.
Предприети действия от някои РС на КНСБ:
РС Видин: Предприети са действия

и са установени контакти с кметовете на

общините от областта във връзка с обсъждането на бюджетите за 2020 г. и финансирането
на дейностите образование, училищно и детско здравеопазване, социална защита в
условията на Covid-19. РС участва в обсъждането и приемането на Бюджет-2020 год. на
община Видин, а нещатните общински координатори в градовете Белоградчик, Брегово,
Димово и Кула взеха участие в дискусиите при обсъждане и приемане на общинските
бюджети за 2020 год.
РС Враца: В условията на извънредно положение почти няма засегнати синдикални
членове. Няма съкратени работници/служители към момента, част от тях са в платен
отпуск, като от РС се следи да не е повече от половината, съгласно КТ. РС насочи някои
от колегите от предприятията да договорят с анекс към КТД допълнителен платен
годишен отпуск, който да се използва при кризисни ситуации, но към момента не е
получена обратна информация за постигнати добри резултати.
РС Добрич: В следващите месеци и година, в условията на бързо разрастваща се
световна икономическа криза, продиктувана от пандемията Covid-19, вероятно ще бъдем
поставени пред необходимостта да договаряме извънредни клаузи с временно действие,
може би ще ни се наложи да вземаме тежки решения, но основно трябва да се стремим да
постигаме справедлив баланс, гарантиращ на първо място защита на работните места и
доходите на работещите, наши синдикални членове. За преодоляване последствията от
кризата върху доходите на заетите в бюджетния сектор все повече ще разчитаме на
изградените партньорства с местната власт.
РС Русе: В контекста на кризата с Covid–19, РС е провел разговори с работодателите
в областта - там където има СО, като е обсъдена ситуацията в съответната
фирма/предприятие, също и с кметовете на общини. Освен това, ежеседмично РС
провежда разговори със синдикалните председатели (които от своя страна информират
редовите синдикални членове).
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По инициатива също на РС е свикан общинския съвет за тристранно
сътрудничество в гр. Русе. Срещата е проведена в присъствие на зам.кмет с ресор
образование, здравеопазване, социални дейности и култура /03 април/ вследствие на
поставени въпроси от ДУЗ, педагогически специалисти, непедагогически персонал в ДГ и
училища и са набелязани конкретни мерки и възможни обединени действия. Проведена е
втора среща на 06 април в присъствие на кмета на общината. Изрази се готовност
медицинските специалисти, работещите в ДУЗ да се включат в помощ на социалните
услуги на територията на общината. Целият регион Русе е информиран за откритата
гореща телефонна линия – обажданията са факт.
РС Шумен: В новата ситуация на извънредно положение във връзка с епидемията
COVID-19, РС ежеседмично провежда разговори с кметове и зам.-кметове на по-големите
общини във връзка с приложението на параметрите от отрасловите КТД в секторите
“Образование” и „Здравеопазване”. РС има внесени анекси за договаряне на отпуски по
чл. 161 от КТ в общините Нови пазар и Шумен.
След внезапно обявеното „извънредно положение”, РС счита, че първоначално
настъпи паника, объркване и дори се стигна до тълкувания от страна на кметове и
работодатели, че закони като КТ и др., както и КТД, не важат. Месец по-късно настъпи
известна яснота и по-трезва оценка, както и ориентация и идеи за справяне с необичайната
ситуация, включително и за работодателите в по-големите индустриални предприятия. В
сферата на икономиката в района бяха затворени редица производствени предприятия,
магазини, хотели, ресторанти и др., което неизбежно доведе

до

икономическа

и

социална криза с неясен времеви хоризонт. Нещо повече, колкото по-продължителни и
рестриктивни са ограничителните мерки, толкова по-продължителна и дълбока ще е
стопанската рецесия. Ето защо, на този етап РС се концентрира върху запазване на
работните места и работниците в предприятията, където има изградени синдикални
организации. За ново договаряне на работни заплати е рано да се говори. Община Нови
пазар - социалният диалог в общината е особено активен.

7. Общи тенденции и основни проблеми

А.На секторно равнище
Система на МВР
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Голям брой синдикати с малък брой лица, работещи по трудово правоотношение –
техни членове. Подобряването на условията на труд среща бюджетни ограничения и не
може да се реализира, макар и договорено.
В своя анализ експертите на ФНСДУО са посочили следните проблеми.
 Пропуски в законодателството:
- В ЗДСл изцяло липсва уредба на социалното сътрудничество, социален диалог и
договаряне. В ЗДСл не се предвижда колективно трудово договаряне, а
споразумения с Министерски съвет, като критериите към синдикалните
организации се определят с Наредба на Министерски съвет, каквато няма;
- В КТ материята по договарянето е трудно приспособима за държавно управление
от съдържателен и процедурен план. Не се отчита спецификата на държавната
служба, структурата на държавно управление, страни и т.н.
 Липсата на достатъчно финансови средства в бюджетите на администрациите,
включително Фонд „Работна заплата“. Работодателят/той и орган по назначаване
е ограничен от законодателна и финансова/бюджетна рамка, което стеснява
свободата на договаряне.


Не е уреден социалният диалог на ниво Министерски съвет и синдикатите,
представляващи работещите в държавната администрация, изразяващ се в
разработване и обсъждане на нормативни актове и решаване на общовалидни за тях
въпроси чрез създаване на съвет за социално сътрудничество.



Несъобразяване при изготвяне на нови нормативни документи със съществуващи
такива.



Противоречие в нормативната уредба (примерно ЗДСл и Наредбата за заплатите на
служителите в държавната администрация).



Нарушаване на общи принципи на законодателството, като материя, която
съобразно Закона за нормативните актове следва да се уреди със закон се урежда с
подзаконов нормативен акт.



Промяна в

законодателството с отнемане на права, като

обезщетенията при

пенсиониране на държавните служители, кариерно развитие на държавните
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служители, отпуски, размер на минимална заплата/гарантиран минимум за найниската длъжност на държавен служител и др. или необосновано противопоставяне
на различните категории служители или структури на държавната администрация.
Отнемането на права на държавните служители рефлектира на възможностите за
договаряне за работещите по трудово правоотношение, които заемат по-ниски
длъжности в йерархичната структура на държавното управление.


Несистематично уреждане на преструктурирането на системите на държавно
управление.

Музикално-сценични изкуства
Тук експертите са посочили най-наболелите проблеми и свързаните с тях
тенденции в бранша. Те може да бъдат разделени в две основни насоки: творчески и
финансови.
○ В Браншовите колективни трудови договори, а и в сключените на тяхна основа
колективни трудови договори в предприятия (културни институти), практически не се
отделя подобаващо място на творчески въпроси и съпътстващите ги проблеми. В тези
колективни трудови договори трябва да има текстове за подкрепа на развитието на
младите и начинаещи творци, за гъвкави форми на заетост и други.
○ Финансовите проблеми са широко застъпени в колективните трудови договори,
но често са причина за недоволства. Тези проблеми са свързани както с изключително
ниското заплащане на творците и служителите с трудово правоотношение, така и с
голямото разделение по отношение на размера на хонорарите на гостуващите
изпълнители. Не е тайна, че по размер хонорарите на гастролиращите артисти са близки,
а често дори надвишават за един спектакъл или концерт месечната работна заплата на
творците с трудово правоотношение. Когато се отбелязват тенденции и перспективи за
развитие на взаимоотношенията в изкуството, трябва да се предложат реални мерки за
осигуряване на достойно заплащане на щатния състав, без това да е за сметка на артистите
на свободна практика. Необходимо е държавата да предприеме действия за актуализиране
на съществуващия Закон за меценатството и създаването на работещ механизъм за
финансова подкрепа на изкуството, за разширяване на проектния принцип и активна
политика на данъчни облекчения за меценатите в изкуството.
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Б.При договаряне на равнище община
Разгръщането на процеса

на колективно договаряне на равнище община е

съпроводен както от обективни, така и субективни трудности
 Не са изолирани случаите на антисиндикално поведение от страна
на някои работодатели:
 Налице са случаи на отказ от преговори под предлог за: недостатъчно
финансиране; оказване на сериозен натиск за свиване обхвата на КТД, например не са
изключение случаите, когато раздел „трудови възнаграждения” се договаря с нежелание;
често липсва разбиране формите на ДМС и др. по-важни проблеми да се обсъждат
предварително със синдикалните ръководства.
 От СБУ има конкретни очаквания от работодателските структури и
техните териториални представителства. Като проблеми, по които отсъства
конструктивен диалог се отбелязва: нежелание от страна на работодателските организации
механизмът за формиране на работните заплати на директорите да бъде част от Наредба
№ 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда52; нежелание от страна на
работодателските организации да приемат текстове с императивен характер относно
разпределението на икономиите, което довежда до формирането на големи бюджетни
излишъци; нарушаване на клаузи от Отрасловия колективен трудов договор от някои
работодатели, които предоставят договорения по- голям размер платен годишен отпуск и
на несиндикални членове 53.
 Задълбочава се проблема с конституирането на страните в
диалога и

в колективното трудов договаряне, за дейности финансирани от

общинските бюджети. (Проблемът с тревога се коментира в Анализа на ФСЗ и в Становището
на ФНСДУО)
Работните заплати на директорите на образователните институции са разписани в отделен документ Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на
ЦСОП, РЦПППО, ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на
ДЛЦ и на НДД.
53 Виж и IV Годишен доклад на КНСБ за нарушаване на права, свързани с правото на труд, Част I,
Раздел II, Нарушения, свързани с правото на колективно трудово договаряне, Приложение 7. Връзка:
https://drive.google.com/file/d/1hIlrWFLchh49_8uiPcTH_wvIVE9s-L9A/view
52
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Според ал. 2 на чл. 51в страни в процеса на договаряне са местните поделения на
представителните организации на работниците и служители и работодателите. Съгласно
Кодекса на труда кметът на общината не е страна по колективното договаряне за дейности
финансирани от общинския бюджет.
В практиката основен проблем е конституирането на преговарящи от страна
на работодателите. Структури на представителните работодателски организации
доколкото ги има, съществуват основно в областните градове, но не и в по-малките
общински центрове. Това блокира договарянето. С по-голямо, но отново не с пълно
покритие са само и единствено Съюз на работодателите в системата на народната просвета в
България/БТПП/ и Сдружение на директорите в средното образование в Република България/БСК/.
Това се отразява и във факта, че по изготвен анализ от НИПА, от 152 КТД, действащи на
общинско равнище към 30.09.2018 г., 96, или 63.2% нямат за страна по договора
работодателска организация, като останалите 56 КТД, които имат за страна работодателска
организация, са единствено и само в образованието. За да се осъществи изобщо
договаряне на ниво община се сключват споразумения със страна кметът на общината и
това са преобладаващият брой договори извън дейност образование.
Липсва правна регламентация на специалната роля на кмета при
договарянето. На практика само благодарение на кметовете по места в момента се
осъществява договаряне и за дейности извън

образование - здравеопазване, култура,

социални услуги и други дейности. Този тип договаряне разчита само на разбирателство с
кмета и не е гарантирано нормативно. Отново по данни на НИПА, от 152 действащи на
общинско равнище към 30.09.2018 г. само 3 или 2% не са подписани от кмета на
общината, като тези КТД са само и единствено в дейност „Култура”. Както се вижда
кметът подписва дори договорите за дейност „Образование“, където са налице
работодателски структури, като страна по договора. Това показва особената му роля като
пряк разпоредител на бюджета и своеобразен гарант на постигнатите договорености.
При стриктното спазване на буквата на закона, изводът, който се налага е, че на
общинско равнище има сключени КТД само и единствено в дейност „Образование”.
Останалите – в другите дейности, не са КТД, а „Особен вид споразумения!... ” Създава се
абсурдна ситуация на това равнище на колективно трудово договаряне, която показва, че
там, където има воля договарянето се осъществява, въпреки нормативната
празнота, а законодателят би могъл просто да насърчи този процес, поставяйки го в
някакви законови рамки.
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 От гледна точка на технологията на договаряне, съществена трудност и
предизвикателство за синдикатите се явява набирането на необходимата актуална и
дълбоко специфична финансово-икономическа и друга информация, необходима за
тяхната подготовка и участие в преговорите на равнище община.
 Практиката показва непознаване от не малка част от синдикалния актив и
непълноценно боравене с най-важни и значими документи, приемани както на централно,
така и на местно равнище, с които се определят стандарти с натурални и стойностни
показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на
общините: закон за държавния бюджет, постановления и решения на МС,общински
бюджет за съответната година по функции и отчет за изпълнението му и т.н. Все още
експертният синдикален актив не владее добре принципите на изготвяне на общинския
бюджет, в недостатъчна степен е усвоено текущото следене на изпълнението на бюджета
и на разходването на финансите по пера. Затова не е изключение и липсата в
синдикалните организации на навременна информация за наличие на превишение на
разходите в неприоритетни за синдикатите дейности и звена, създават ли се
диспропорции в приоритетни такива и др.
 Бюджетът е нужно да се анализира и в рамките на утвърдените
средства, да водим преговори за увеличение на заплати, допълнителни трудови
възнаграждения и социални плащания в училището, детската градина, здравни кабинети,
социални услуги. Изключително важно е да следим тримесечното изпълнение на бюджета
по дейности, да го анализираме в частта разходи за персонала и да преговаряме за промяна
на работните заплати, в рамките на утвърдените средства, ако анализа показва икономия
на средства за заплати, възнаграждения и задължителни осигуровки. Така ще е възможно
максимално усвояване на средствата за работни заплати и в края на годината преходния
остатък да се договаря за допълнително материално стимулиране.
 От финансова гледна точка, системното недофинансиране на някои
общински дейности,

особено тези в ДУЗ, е сериозно предизвикателство пред

колективното договаряне. Възможностите за продължение на диалога на местно ниво,
реално може да доведе до договаряне на допълнителен финансов ресурс, с който да се
осигури по-високо равнище на възнагражденията на работещите специалисти в тези
недофинансирани сфери:
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В общинските колективни договори е мястото, където синдикатите да

договарят минимални размери на основните работни заплати по категории персонал, тъй
като разпоредител с бюджета е кмета и служителите от общинска администрация изготвят
щатните разписания и кмета ги утвърждава;


В дейност „детски ясли и детски кухни” работодател на работниците

и служителите са директорите на детските ясли/детски кухни,

а

работодател на

директорите на детски ясли и детски кухни и разпоредител на бюджета – кмета на
общината. В дейност „здравни кабинети в детски градини и училища” работодател и
разпоредител с бюджета е кмета на общината.


Колективни преговори за сключване на КТД на общинско равнище при

сега действаща нормативна база във функция „Здравеопазване” може да обхваща дейност
„детски ясли и детски кухни”. За дейност „здравни кабинети в училища и детски градини”,
преговорното поле е общинска администрация, където медицинските специалисти са
членове на синдикалната организация и техен работодател е кмета на общината.
 Друг проблем е свързан с липсата на достатъчна регламентация
/процедури/ на процеса по преговори на това равнище.


Няма правен механизъм, аналогичен на този в ал. 3 на чл. 51 а54,

който да дава решение в случаи на липса на съгласие между синдикалните организациите
на работниците и служителите да предложат общ проект на КТД. Тази нормативна
празнота още веднъж ограничава възможностите за колективно договаряне за дейности
финансирани от общинския бюджет, разчитайки само на компромис между синдикатите ако такъв липсва, няма и договаряне.
 Не е предвидена нормативно и възможност за присъединяване към
сключен общински КТД. Но практиката показва, че такава необходимост съществува и
страните договарят ред за присъединяване на работещи, които не членуват в синдикална
организация страна по договора. Такава клауза съществува напр., в КТД за дейност
„Здравеопазване” за община Бургас.55

54Чл.51а,

ал.3 от КТ: „Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект,
работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация,чийто проект е
бил приет от общото събрание на работниците и служителите( събрание на пълномощниците) с
мнозинство повече от половината от неговите членове.”
55 Чл.61. Работници и служители, не членуващи в синдикалните организации, страна по настоящия КТД,
могат да се присъединят към него при следните условия по смисъла на чл.57, ал.2 от КТ:
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 Сериозно препятствие пред ефективното договаряне, с което се
сблъскват синдикалните организации по места

представлява и неуреденият въпрос с

предоставянето на информация за нуждите на колективното договаряне. Кой и как
ще предоставя информация. От кого и по какъв начин ще се иска необходимата
информация. Как да се задължи страната представляваща работодател да предостави
нужната информация. Засега няма правна рамка по тези въпроси.
Често задълженията, произтичащи от общата норма по чл. 52 от КТ

не се

разбират от страна на работодателите и не се спазват. Като се има предвид, че и самото
договаряне в повечето случаи не отговаря на законовите изисквания, е трудно да може да
се наложи изпълнението на задължението за предоставяне на информация на кмета.
Всичко това се регулира за конкретната ситуация, благодарение на добрата воля на
страните и вече има натрупана доста практика по отделните общини.
 Също така законът не регламентира как биха се осъществявали
преговори за договор обхващащ няколко дейности и определено затруднява такава
възможност. А единен договор за няколко общински дейности улеснява в голяма степен
договарянето и го превръща в единен координиран процес, при който всички интереси
могат да бъдат сложени на една маса и балансирани. В случая практиката изпреварва
нормата и такива договори се сключват без да се изпълняват формалните изисквания на
закона.56


Налице са и проблеми в изясняване обхватът и приложимостта на

сключените КТД. Липсва

достоверна статистическа информация за покритието на

работници и служители в дейностите, финансирани от общинските бюджет.
• Подаване на писмено заявление до работодателя и синдикалните организации, – страна по настоящото
споразумение;
• За самоизключил се синдикален член Синдикатите се задължават своевременно да уведомят
работодателя за настъпилото самоизключване;
• Новоназначени работници и служители могат да се присъединят към настоящия КТД по описания ред
или след постъпване в някоя от синдикалните организации, страна по КТД, съгласно нейния Устав и след
подписване на индивидуалния трудов договор.
56 За 2020 г . действа само едно Рамково споразумение, сключена между Кмета Община Добрич от
една страна и от друга страна РС на КНСБ и СС на КТ „Подкрепа”. Споразумението урежда въпросите
за повишаване на ОРЗ в рамките на определените стандарти от държавата, отпуски, средства за СБКО,
работно облекло, наем за ползване на музикални инструменти, средства за медицински прегледи и
др.условия на труд във:
функции ”Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,”Общи
държавни служби”, ”Отбрана и Сигурност”, ”Почивно дело, Култура,Религиозни дейности”;
в местни дейности: ”ОП”Паркинги и гаражи”;ОП УДП;ОТ „Обреден дом”;
ОП”Комуналстрой”; Общински младежки център; ОП Център за защита на природата и животните”;
Домашен социален патронаж;Оркестри и ансамбли – Камерен оркестър, Духов оркестър, и ПФА”Дружба”;
договаряне на ДМС в КТД при РБ”Д.Габе”,ХГ,РИМ
Важно!Взето е решение за следващ период да се договарят по дейности, което било по-удобно и
разбираемо за отделните СО.

226

8. Изводи и предложения
А.За държавна администрация, сигурност и отбрана
В своя анализ за колективното трудово договаряне в държавната администрация
ФНСДУО е включила и някои предложения за промени в близко време.
1. В ЗДСл и КТ да се уреди изрично материята за социалното сътрудничество и
диалог

за

държавната

администрация,

като

ясно

се

дефинират

предмет,

участници/страни, нива, процедури и т.н. за държавната администрация.
2. Да се създаде ССС за държавната администрация към Министерския съвет, като
постоянно действащ орган, по подобие на НСТС с цел регулиране на общите
(общовалидните) въпроси за всички структури на държавната администрация и
подобряване взаимодействието и сътрудничеството на синдикатите със Съвета за
административна реформа. Част от предмета на дейност би могло да бъде:
 Обсъждане на промени на нормативни актове, свързани с държавната
администрация. Участие на синдикатите в разработване на проекти.
 Развитие на административните структури, взаимодействие между тях, оптимизация
на структури и т.н.
 Управление на човешките ресурси.
 Политика по доходите за държавната администрация.
 Престиж на държавната служба, утвърждаване на общественото доверие в
държавната служба.
 Общи програми за обучение на държавната администрация.
 Развитие в кариерата, мобилност.
3. Законодателни промени в КТ – допълнително уреждане на материята за
договаряне за държавната администрация, като се отчете нейната специфика (равнища на
договаряне, структурни нива на държавната администрация – централна и местна, като
отделно се регламентира договарянето за тях).
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4. Даване на по-голяма конкретност и яснота при регламентиране на санкционния
механизъм при неизпълнение на задълженията на работодателя за предоставяне на
информация и започване на преговори. Замяна на дължимото обезщетение за причинени
вреди, чиито размер Синдикатът трябва да доказва с ясно фиксирани административнонаказателни глоби.
5. Законодателни промени в ЗДСл за въвеждане на същинско колективно трудово
договаряне в държавната администрация съгласно чл. 6 от ЕСХ (ревизирана) и Хартата за
основните права на ЕС.
`

6. Законодателни промени в ЗДСл за регламентиране закрила при уволнение на

членове на синдикални ръководства в предприятието, на териториален, отраслов или
национален ръководен изборен синдикален орган, по подобие на чл. 333, ал. 3 от КТ.
7. Законодателни промени в ЗДСл за уреждане правото на платен годишен отпуск
на служителка с две и три или повече живи деца до 18 годишна възраст по подобие на чл.
168 от КТ.
8.Да се изготви нов Закон за МВР, в който изрично да се регламентират
критериите за представителност на синдикалните организации с цел подобряване на
социалния диалог.
9. Подобряване на нормативната база с цел задължаване на работодателите за
сключване на КТД. /Огнеборец/.
10 Кратки препоръки за развитие

на колективното договарянев земеделието,

което е валидно иза администрацията , научно.-изследователската дейност и др./ФНСЗ/:
 Непрекъснато повишаване ключовите компетенции на синдикалните ръководства.
 Увеличаване обхвата на действие на договореностите за работещите в по-голямата
част от браншовете в отрасъла.
 Обогатяване на предметното съдържание на колективното договаряне чрез:
 договоряне на повече мерки в подкрепа на заетостта и запазване на работните
места;
 контрол на все по-голям кръг от въпроси, свързани с трудовия и социалния статус
на работника и служителя;
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 договаряне на клаузи, стимулиращи заетостта на едни и същи сезонни работници,
доказали ефективност при изпълнение на трудовите си задължения.
 Съдействие за законодателни промени, свързани с регламентиране на правото на
държавните служители за колективно договаряне.

Б. Здравеопазване
1. Премахването на статута на търговските дружества и приемането на специфичен
закон за регистрация и финансиране на лечебните заведения ще доведе до по-ефективен
контрол и възможности за ефективно подпомагане от страна на собствениците – държава
и общини.
2. В социалния диалог на различните равнища – национално, отраслово, общинско
и на ниво лечебни заведения би следвало да бъдат представени и да участват активно и
представители на частните работодатели. Към настоящия момент, поради факта, че
национално представените работодатели, които участват в социалния диалог се назначават
от държавата/министерство на здравеопазването означава, че на национално ниво в
рамките на НСТС синдикатите работят всъщност не с две, а с една като представителство
страни – държавата и назначените от държавата работодатели. Всъщност техните
разбирания, правомощия и

действия са еднакви с държавата визия, подходи и

отговорности.
3. Необходимо е да се разработят и приемат рамкови правила от социалните
партньори за формирането на работната заплата на работещите в лечебните и частни
заведения в частта на приходите от публични средства, които в момент съставляват повече
от 95% от общите приходи. Въвеждане на принципа, че публичните средства за
здравеопазване служат за формиране на работни заплати, които са регулирани и
съобразени с нивата на приходи в другите сектори, а не определяни само на пазарен
принцип и по правилата на търговските дружества. Нивата на заплащане в
здравеопазването следва да бъдат във високата си част съобразени и пропорционални в
определени граници на заплатите в ниската част на нивата.
4.Непреодолим до този момент е проблемът за договаряне на национално ниво на
указания за разпределение на средствата за допълнително материално стимулиране. Като
бъдеща възможност в КТД на ниво отрасъл може да бъде записано, че средствата за
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допълнително материално стимулиране не могат да бъдат повече от например 30-35 % от
плащанията с постоянен характер.
5.Необходими са нормативни промени, чрез които да са създадат повече
правомощия за синдикатите и работодателите, като КТД се превърне в реална основа за
преговори и определяне на трудовите възнаграждения в сектор „Здравеопазване”.
Ставайки основа за преговори в КТД на ниво лечебно или здравно заведение ще се даде
възможност за преодоляване на драстичните разлики във възнагражденията между
отделните специалисти и отделните категории работещи и ще са налице повече
възможности за оптимизирането на трудовата среда и гарантирането на повече здраве за
работещите.
В.Музикално-сценични изкуства /СБМТД/
Препоръчително е в бъдещите Браншови колективни трудови договори да се
включат специални изисквания и предложения към работодателите и към Министерството
на културата, за осигуряване на грижа за израстването на младите кадри, за гарантиране на
определен брой роли или участия в творческата продукция на културните институти.
Същевременно, необходимо е да се улесни и достъпа на тези млади кадри до столични
участия чрез осигуряване на изяви на извънстоличните състави пред софийската публика.
Създаването на система от стимули за подбор при справедлива конкуренция сред младите
кадри ще допринесе за творческото им развитие и реализацията на младите таланти в
България.
Съществен проблем, който се забелязва в областта на музикално-сценичните
изкуства е достигнатия критичен минимум от млади оркестранти в културните институти.
В тази връзка възниква въпроса за липсата на комуникация между заинтересованите
страни. Изключително важна е държавната политика по заетостта и ролята на
Министерството на културата за нейното осъществяване, в пряка връзка със синдикатите и
работодателите. Недостатъчното ниво на съвместна комуникация между Министерството
на културата, синдикатите, работодателите и висшите училища по изкуствата налага ясно
разпределяне на отговорностите по реализацията на младите кадри.

Г. За общини
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 Препоръки към Държавата и нейните институции
 Преосмисляне и осъвременяване на правната рамка в Кодекса
на труда, уреждаща колективното трудово договаряне по общини, в контекста на
предложението ни за ратификация на Конвенция 154 на МОТ/1981/ за насърчаване на
колективното трудово договаряне.
Преди представянето конкретните предложения за нормативни промени трябва да
уточним, че целта не е просто запълване на празнините в правната уредба на договарянето
за дейности, финансирани от общинските бюджети. Предложенията ни са израз на
желанието ни за прилагане

на цялостен, диференциран

подход, насочен към

създаване на специална правна рамка за колективното договаряне в дейности и при
работодатели с финансиране от централен или местни бюджети, отчитайки техните
особености и специфични проблеми. В такава насока са и предложенията на КНСБ,
представяни през годините. Целта е не просто да се регулира сключването на колективен
трудов договор, а да се насърчава процесът на колективното договаряне на всички
нива, в т.ч. и по общини, в духа на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на
колективното договаряне, която КНСБ предложи на МТСП за ратификация от
Република България57.58
В тази насока се предлага да се конституира ролята на кмета като особена
страна по преговорите на това равнище.
Това предложение отразява ролята му като първостепенен изпълнител на
бюджетни средства, който упражнява контрол върху процесите по планирането,
съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от
по-ниска степен (чл. 7 ал. 5, чл.11 ЗПФ, чл. 44 ал.1 т.5 ЗМСМА). А и както беше показано
досега – и поради същественото значение на кмета за развитието на социалния диалог в
общината, като основа на колективното договаряне.
Трябва да имаме предвид и спецификата на представителите на работодателските
организации за общинските дейности. Това са на практика директори на учреждения,
Виж. КНСБ.Авторски екип. Анализ на Конвенция 154/1981 г. за насърчаване на колективното трудово
договаряне.КНСБ.2020 г., връзка: http://ktd.dostoentrud.org/index.php (Материалът е предоставен за
обсъждане в Експертна работна група, сформирана със заповед № РД01-344/16.05.2018 г. и заповед
№ РД01-802/18.12.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика със следните задача да
извърши оценка на необходимостта и ползите от ратификация на Конвенция 154 на МОТ)
58 Ратификацията на Конвенция 154 е включена и в подписаното на 17.06.2020 г. Национално тристранно
споразумение.
57
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наемни служители, разпоредители от по-ниска степен с общински бюджет - бюджет, за
разходването на който носи отговорност кмета на общината. Всичко това определя
спецификата на това ниво на колективното договаряне - специфика, формирала се с
години практика, различна от договарянето в частния сектор.
Такова решение ще отговори на съществуващата практика и би улеснило процеса
на договаряне. То би направило възможни преговорите и там, където представителни
работодателски организации липсват.
Конституирането на кмета като особена страна за нуждите на колективното
договаряне ще улесни и логистично процеса на договаряне. Ще се регулира искането за
предоставянето на информация. Също така ще бъде много по-лесно сключването единни
колективни договори, за повече от една дейности.
Предложението се подкрепя и от СБУ и от ФСЗ.
Да се прецизират нормативните изисквания и процедура за сключване а
колективни договори за дейности, финансирани от общинските бюджети, по подобие
на правилата за договаряне на ниво предприятие, като за целта се:
- Утвърди приложимостта на изискванията на чл. 52 за осигуряването на
информация, задълженията за преговаряне и сроковете за започване на преговори, спрямо
колективното договаряне на общинско ниво. 59
В духа на Конвенция 154 е необходимо, чрез закона, да се предприемат
мерки и поощрят страните да изготвят процедурен правилник, регулиращ процеса на
договаряне съобразно особеностите на общинското договаряне по места;
- Въвеждане на правен механизъм за присъединяване към КТД за
дейности финансирани от общинските бюджети, по ред и условия, договорени между
страните, в т.ч. и след договаряне на парична присъединителна вноска;
- Приемане на санкционни текстове, които да гарантират изпълнението на сключен
КТД;

Трябва да се има предвид, че и сегашната разпоредба на чл. 52 ал.1, т.2б е приложима и за
договарянето на ниво община, въпреки честите откази и трудности при набирането на информация. Така,
че при липса на по-ясен нормативен регламент за това равнище на договаряне, е необходимо проява на
твърдост от страна на синдикалните ръководства, да отстояват правото си и да изискват: 1/ информация
от работодателите, второстепенни разпоредители с бюджет във функциите „Образование”, „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Местни дейности”,
позовавайки се на чл.52, ал.1, т.2б КТ.; 2/ за дейностите, в които първостепенен разпоредител с бюджет е
кметът на общината, а работодатели са директорите на детски градини, детски ясли и млечни кухни,
социалните услуги и местните дейности, от синдикалните ръководства по пътя на партньорството да бъде
изисквана необходимата информация и да бъде предоставяна от кмета на общината.
59
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- Въвеждане на цикличност в процеса на колективно договаряне - на
тригодишен срок за действие на договора, с годишна актуализация спрямо промяната в
параметрите на съответния бюджет;
-Въвеждане на процедурен ред, по аналогия на този, уреден за колективното
трудово договаряне в предприятие - чл.51а, ал.3, за сключване на КТД, когато местните
поделения на представителните синдикални организации не могат да стигнат до съгласие
и да представят общ проект на КТД, на местните поделения на представителните
работодателски организации или на кмета на общината.
 МТСП в сътрудничество със социалните партньори да създаде условия,
в

НИПА да бъдат

разработени

инструментариум и методология за динамично

наблюдение на покритието на наетите лица с КТД по общини.
Стъпка в тази посока би могло да бъде промяна чл.53 в КТ, според който в КТД
страните вписват данни, които да дават информация за приложимостта и покритието на
работниците и служителите:


Специфичните Наредби за детско здравеопазване е необходимо да

бъдат осъвременявани периодично от МЗ, взимайки предвид предложенията на
работещите

в

тези

здравни

заведения

и

след

консултации

със

национално

представителните синдикални организации в здравеопазването.

 Към кметовете на общини и общинските съвети, в т.ч. и към
Националното сдружение на общините в РБългария /НСОРБ/.60


Институционализиране на тристранното сътрудничество в
общините, с оглед устойчив и резултатен социален диалог.

Предприемане на съвместни действия за изграждане на общинските съвети за
тристранно сътрудничество/Об.СТС/, където не са изградени, в соответствие на чл.3б от

Част от направените предложения са били обект вече на обсъждане на традиционни годишни срещи на
ръководствата на КНСБ и на НСОРБ, както и са част от подписани Рамкови споразумения между РС на
КНСБ общински кметове /кандидат кметове/, Рамкови споразумения на социалните партньори по общини.
60
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Кодекса на труда и в контекста на сключения Меморандум за сътрудничество между КНСБ
и Национално сдружение на общините в България/НСОРБ/61.
Об.СТС да се превърнат в ефективно работещи органи62, за осъществяване
на консултации и сътрудничество

между общините и местните поделения на

представителните организации на работниците и на работодателите. Основни проблеми
за обсъждане в Об.СТС да бъдат въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с
тях отношения, на осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище
на работещите на територията и в т.насока:
- конкретни проблеми, свързани с образованието, здравеопазването,
културата, социални дейности; въпроси, свързани с бюджетната политика;
- индустриалната политика - състояние, проблеми, преструктуриране,
концесиониране, приватизация

на общинската икономиката и услуги, както

и

социалните последици от това;
- доходи, жизнено равнище, социално подпомагане; здравословни и
безопасни условия на труд и екология;
- състояние и проблеми на колективното трудово договаряне за
дейностите, финансирани от общинския бюджет и в общинските търговски дружества и
общински предприятия;
- колективни трудови спорове, стачки и други форми на граждански
протест; общи инициативи за недопускане нарушаване на трудовото и

социалното

законодателство в предприятията на територията на общината;
- други проблеми по договореност на страните.
При необходимост, да се актуализират правилата за работа на изградените
Об.СТС, като се включат нови свери на сътрудничество, вкл. и на ангажименти за
развитие и укрепване на колективното трудово договаряне. Проявата на гъвкавост и
инициативи за формиране на съвети за сътрудничество по отделни дейности, по примера

Разработен е и е предоставен за ползване от териториалните структури на КНСБ Проект на
Правилник за дейността на общинските съвети за тристранно сътрудничество в България.
62 Раздел IV, т.9 от Националното тристранно споразумение, подписано на 17.06.2020 г., гласи:
”Осигуряване на ежегоден ръст на заплащането на труда в бюджетните сектори, в т.ч. чрез оптимизиране
на централните бюджетно финансирани министерства и административни структури с прекомерна
заетост, с цел освобождаване на човешки ресурс за икономиката. Договаряне на минимални нива на
нарастване и диференциране и на заплатите, след атестация на служителите.(В регионален план – чрез
ОбСТС, в т.ч. предоставяне на информация и включването на социалните партньори в обсъждането на
работните заплати, изплащани от общинските бюджети.)”
61
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на синдикатите в образованието, би решило възникнали проблеми при липса на
поделения на национално представителни работодателски организации.


Синдикатите считат, че

НСОРБ трябва да подготви и препоръки към

своите членове за:
-

търсене на адекватни възможности за съобразяване с КТД, сключени в

отрасли/браншове от бюджетната сфера, при преговорите за КТД по общини.
Необходими са усилия за по-ефективна динамична координация на двете равнища на
колективно договаряне;
- разширяване на колективното договаряне и сключване на КТД в сфери, в които
слабо е застъпено – култура, социални дейности. Очертава се устойчива негативна
тенденция в тази насока;
- разширяване договарянето на един/общ/КТД63 за повече от една или всички
дейности, финансирани от общинските бюджети – съобразно спецификата на отделните
общини и там, където това е целесъобразно и възможно. Има тенденция за намаляване на
техния брои в последните години, а това ограничава възможностите на общини с поограничени ресурси за тяхното по-справедливо разпределение;
-стимулиране на преговори с акцент върху

повишаване на работните заплати,

обучение, квалификация и преквалификация, работно облекло, транспортни разходи и
др.
Препоръчват се

консултации и подготовка на съвместни Предложения на

КНСБ и НСОРБ, за усъвършенстване на правната рамка в Кодекса на труда, уреждаща
договарянето по общини.
Необходимо е подобряване

формите на представителство и партньорство и

насърчаване на ефективни форми за обмен и споделяне на експертиза.Този процес
изисква непрекъснато стимулиране и обновяване на усилията ни, и съдействие от НСОРБ,
поради редица причини, с конкретна регионална специфика и обусловеност. Затова, в
рамките на ежегодно провежданата бюджетна процедура, с оглед подобряване и
усъвършенстване на системата на делегираните в общината дейности, има предложения за:

63

Виж. Меморандум за сътрудничество между КНСБ и НСОРБ.
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- параметрите на общинските проектобюджети да бъдат обект на обсъждане на
заседание на Об.СТС;
- представители на местната администрация и на съответните постоянни комисии в
ОбС да провеждат консултации или да търсят други подходящи общи действия със
синдикални дейци, за формулиране на общи предложения, свързани с определяне на
стойностите (размерите) на ЕРС; общи действия и настойчивост на двете страни пред
централните органи при доказана нужда от корекция на конкретни показатели и
стандарти;
-

своевременно привличане (включване) на синдикални експерти в някои от

постоянните комисии в ОбС и/или в администрацията на общините при обсъждане на
актуални и значими за общината или региона трудови и социални проблеми;
- предварителни консултации и обмен на необходимата информация между
синдикалните структури и първостепенните и второстепенните разпоредители с
бюджетни средства, във връзка с преговори и сключване на колективни трудови договори
за дейностите, финансирани от общинските бюджети ;
- провеждане на двустранни консултации за обмен на информация между страните
с цел обсъждане на проблемите и очакваните резултати по въпроси на изпълнение на
бюджета по дейности и тримесечия, по възнагражденията на работниците и служителите,
условия на труд и други;
- при наличие на преходни остатъци, преизпълнение на планираните приходи от
местни данъци и такси – провеждане на срещи и обсъждания със социалните партньори
за възможности част от средствата да се насочват и към увеличаване на ФРЗ, с цел
повишаване на трудовите възнаграждения или други допълнителни плащания на
работниците и служителите, изплащане на социални придобивки като работно облекло,
транспортни разходи и др.п.;
- конкретни споразумения по проблеми от взаимен интерес; съвместни проекти с
национално и европейско финансиране за решаването на важни социално-икономически
проблеми на общината и града.
 Към партньорите от работодателските организации и техните
териториални представителства
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Необходимо е засилване на представителността на работодателските организации по
места и активното им включване в процеса на договаряне по общини. Необходимо е да се
утвърди принципа, че работодателят/групата работодатели, са длъжни да преговарят.
Утвърждаване на задължението на представителните организации на работодателите да
договарят за дейности финансирани от общинските бюджети, като липсата на местни
организации не би трябвало да ги освобождава от това задължение.


Национално представителните работодателски организации трябва да

да намерят решение за своето териториално представителство за целите на колективното
трудово договаряне по общини. Трябва да се обмислят и решения в тази насока и чрез
промени в Кодекса на труда, за :
- идентифициране по-точно на договарящите страни за дейности
финансирани от общинските бюджети;
- съдействие за институционализирането и за по-голям обхват на
работодателските структури на ниво община. Това може да стане с промяна в
изискванията за представителност по чл. 35 т.3 КТ, за покритие по общини. Подобна
възможност може да се изведе от разпоредбите и на Конвенция 154 и свързаната с нея
Препоръка 163;
-

създаване на възможности за упълномощаване на представители

между самите работодателски организации за целите на договарянето. 64

ІV. Общи изводи и предложения за промени

В Методологията за подготовка на секторните анализи макар и в по-общ порядък е
отделено място, насочено е вниманието на разработващите секторните анализи към
оценки и изводи свързани с правните норми, посочена е ролята на вижданията в
съответния сектор за състоянието и изискванията към правната рамка на договарянето.
Изхождайки от методическите насоки очакванията ни бяха място в анализите да намерят
констатации, изводи и насоки по състоянието и развитието на правната рамка, в която и

На практика във всяка община, в която може да се договаря за съответната дейност има
директори/ръководители на съответни бюджетни организации, които могат да/или членуват в съответна
работодателска организация.
64
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чрез която се осъществява, проявява колективното договаряне, като процес и като продукт
на този процес.
Факт е обаче, че в една част от анализите не откриваме ясно изразено мнение по
тази проблематика. Отделен въпрос е на какво се дължи той. В рамките на анализите за
връзките и взаимодействията на секторно и на равнище предприятие и за постигнатите
договорености откриваме, макар и не в чист вид определени критични виждания към
състоянието на правната рамка и възможностите за постигане на по-високи резултати в
зависимост от нейното развитие.
Какво се наблюдава в отделните анализи в секторите „Индустрия“, „Услуги“
и „Бюджет“
І. Сектор „Индустрия“
В болшинството си представените анализи, включително

и на няколко

работодателски организации, сравнително слабо, повърхностно отразяват по-конкретни
констатации, виждания, препоръки, насоки, още по-малко конкретни предложения. Няма
изведени наблюдения, респ. изводи и насоки в анализите на строителство, лека
промишленост, пивопроизводители.
В няколко анализа има отразени различни по естеството си изводи, насоки и
очаквания към законодателството. Обобщено се открояват следните:
1. Създаване на Закон за браншовите организации, чрез който ще се:
- преодолее проблемът с многобройните работодателски структури;
- определят ясни критерии за членство и за представителност на структурите на
работодателите, на ниво бранш;
- гарантира невъзможността за двойно членство;
- определи ясно кой представлява дадения бранш и участва в

колективното

договаряне и ще поеме съответната отговорност;
- да се даде дефиниция на понятията „бранш“ и „отрасъл.“
Това се предлагат от ФНСОХП, работодателски организации с участие в анализа
на сектора хранителната промишленост, НФТ”Химия и индустрия”,НФС „Металелектро“. Предложението е

направено

и в анализ на ФНСЗ, сектор „Услуги“, но

обвързано с някои специфични релации със Закона за кооперациите).
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2. Подобряване работата (разбирай системата от норми) на Отрасловите
тристранни съвети към министерствата (ФНСОХП,НФТ”Химия и индустрия”).
3. Развитие на правните механизми за разпростиране на браншовите колективни
договори с цел неговото насърчаване и борба срещу сивия сектор и нелоялната
конкуренция(ФНСОХП, СФ„Металици” и БАМИ, НФС „Метал-електро“,).
4.Възстановяване

на

изискването

за

национално

споразумение

между

представителните организации относно параметрите на колективното договаряне на
секторно равнище - отм.чл.51б, ал.1 КТ (НФТ”Химия и индустрия”).
5.Усъвършенстване на правните норми по предоставянето на информация за
нуждите на колективното договаряне/предприятие/(чл. чл.52 КТ), и забележете - точно и
ясно да се посочи вида на информацията, която представя работодателя – икономическа,
финансова, брой на работни места, размер на възнагражденията и др.(ФНСОХП).
Това предложение

очертава параметрите на подзаконов нормативен акт,

свързан с колективното договаряне, като процедура.
6.Усъвършенстване на процедурата по водене на преговори от гледна точка на
нейната нормална, обективна продължителност и недопускане на спекулации и мълчаливи
откази от договаряне чрез продължителни по време преговори.
Отбелязан е и проблемът с присъединяването към КТД(чл.57 КТ) и очакваното му
преодоляване през нарочна, спешна законодателна инициатива(ФНСОХП).
7. Определени очаквания са изразени към законодателството и във връзка с т.нар.
самонаети лица(ФНСЗ):„Основната група на работещите в отрасъла са самонаетите лица и
членовете на техните семейства, които представляват са 87 % от всички заети в сектора, това са
земеделските производители и тютюнопроизводители.“ Проблемът в случая е във връзка със
самонаети, по статут, но зависими по икономически вързки и дейност лица, за които
законодателството не предлага решение с оглед сдружаването и участието им в колективно
представителство що се отнася до труда и ефектите от него. Това е проблем, който следва
да намери решение, вкл. и от гледна точка на Конвенция №154 относно насърчаване на
колективното договаряне.
8.Европейското

законодателство

има

ключова

роля,

за

намаляване

на

националните несъответствия при информирането и консултирането и правата на
участие на работниците, заплащането на труда и постепенното му изравняване с това на
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западноевропейските работници, при равни други условия(СФ „Металици” и БАМИ).
9.Отделни акцента, свързани с договарянето, които могат да ориентират и към
възможни посоки на усъвършенстване на правната система от норми и нормативни
актове, чрез които да се задълбочи вниманието към такива същностни въпроси на
договарянето, като:
- заплащане на труда, като обект и предмет на договаряне;
- балансът между професионалния и семейния живот, като съществен момент на
соц. диалог;
- социалната политика на компаниите чрез колективно договаряне;
- секторният социален диалог и колективното договаряне в т.ч.
предизвикателствата от нормативен характер пред браншовото колективно трудово
договаряне(НФТ”Химия и индустрия”,НФС „Метал-електро“).
10. Очаквания за развитие на правната рамка, свързани с ратификацията на
Конвенция №154 на МОТ за насърчаване на колективното договаряне и насоките
изведени в Анализът й, изготвен от екип от експерти на КНСБ в рамките на настоящия
проект(СФ „Металици” и БАМИ).65
Налага се и изводът, според който :
„От страна на работодателските организации няма желание и нагласа правната рамка за

социалния диалог и колективното договаряне да се усъвършенства и развие.“66
(ФНСОХП)
По наше мнение, закон за браншовите организации следва да има, а не да се
използва за целта Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Такъв закон ще е в
съответствие и с чл.49, ал.2 от Конституцията на РБългария.
Изразяваме надежда, че в него ще се създадат правила и условя за съществуване
на браншови организации, които се изгражда, регистрират и отговарят на определени
условия от гледна точка не само на стопанските им интереси, но и от гледна точка на
целите и задачите на социалния диалог и колективно трудово договаряне.

Анализът е оповестен на сайта на КНСБ, портала на проекта.
Анйлизът оттразява гледните точки на:
Съюз на птицевъдите в България /СПБ; Сдружение на производителите на растителни масла и масло
продукти в България / СПРММПБ/; Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци / СППЗ/; Съюз на
производителите на захар и захарни продукти /СПЗЗП/;Асоциация на производителите на безалкохолни
напитки в България / АПБНБ/
65
66
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ІІ. Сектор „Услуги“
В този сектор са представени няколко анализа, като в три от тях има формулирани
изводи, констатации и предложения, насочени към законодателството. Няма такива обаче
в секторния анализ на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”.
Какви изводи и предложения се оформят, като общи за сектора!
1. Необходимо е да се създадат норми, чрез които ясно да се уреди на кое равнище
на договаряне, какво може да се договаря, как се отнася договореното на по-горното
равнище към по-долното, в каква релация са договореностите на двете съществуващи
равнища, доколко са минимални, препоръчителни или задължителни договореностите на
по-високото спрямо по-ниското равнище (НФЕ).
Освен през правни норми в някаква степен на тия въпроси можеше да се отговори,
ако се възстанови чл.51б, ал.1 КТ(отменен), с оглед постигане на национално
споразумение между националните представителни организации за принципите и
параметрите на отрасловите и браншови КТД.
2. Законодателството да предоставя нови и повече възможности за договаряне,
основани на икономическа логика и интереси. Тоест идеята е

за либерализация на

нормите и допускане на договаряне по повече възможни елементи и параметри на
договарянето(НФЕ).
3.Лансира се идеята за отделен закон за колективното договаряне „На първо място
стои въпросът за създаване и приемане на отделен закон за колективното трудово

договаряне, който ще ограничи съществуващите и прилаганите многобройни препратки към други
закони и нормативни актове, с което се създават възможности за нарушения в областта на трудовите и
осигурителните отношения. Със закона ще се внесе точност, конкретност и яснота и сигурност по
отношение на правата на работещите хора, а също така и ще се избегне многообразието от
различни тълкувателни решения и спорове.“(НСФТКТУ).
Формулирани са и предложения:
- „...за изменение в КТ в текстовете относно Общото събрание и събранието на

пълномощниците. С тях се цели усъвършенстване на правната уредба на социалния диалог на
равнище предприятие и създаването на самостоятелни правни норми, които регламентират реда за
свикване и начините на работа на Общото събрание и Събранието на пълномощниците. .....
досегашната уредба е определено фрагментирана, особено относно Събранието на пълномощниците.
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Съществуващата неяснота и непълнота по отношение на определянето на норма на представителство
пораждаха в практиката множество нарушения.“
- „....и редица промени в текстовете на Кодекса на труда, които ще дадат възможност социалния
диалог и колективното договаряне да се развият в унисон с европейския социален модел и редицата
демократични характеристики, които го съпътстват. ....(НСФТКТУ)

ІІІ. Сектор „Бюджет“
Представени са 4 анализа. В анализа на СБМТД няма отделен раздел, в който да са
направени констатации, очертани насоки, препоръки, конкретни предложения по
правната рамка.
Секторът е с особена значимост предвид спецификите на бюджетното
финансиране, което предполага и специфики при договарянето, които са характерни и
различават процедурите и особено съдържанието на договорите в сравнение със
секторите Индустрия и Услуги.
В обобщение:
1.Съществени са очакванията и предложенията, свързани с липсата на
«.....законово право за колективно договаряне при държавните служители.»
(ФНСДУО, ФНСЗ). Те са насочени към изграждане на система от правни норми в ЗДСл
даващи правна основа на колективното договаряне и в администрациите. В тази посока
анализиге и на двете федерации приема и подкрепя предложенията, направени в
анализите на Конвенция 151 и 154 на МОТ от екипи на КНСБ.
2.В тази връзка и разгърнато се предлага:
„Не е уреден социалният диалог на ниво Министерски съвет и синдикатите, представляващи
работещите в държавната администрация, изразяващ се в разработване и обсъждане на нормативни
актове и решаване на общовалидни за тях въпроси чрез създаване на съвет за социално сътрудничество.“
2.1. В ЗДСл и КТ да се уреди изрично материята за социалното сътрудничество и диалог за
държавната администрация, като ясно се дефинират предмет, участници/страни, нива, процедури и
т.н. за държавната администрация.
2.2 Да се създаде ССС за държавната администрация към Министерския съвет, като
постоянно действащ орган, по подобие на НСТС с цел регулиране на общите (общовалидните) въпроси за
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всички структури на държавната администрация и подобряване взаимодействието и сътрудничеството
на синдикатите със Съвета за административна реформа.
2.3.Законодателни промени в ЗДСл за регламентиране закрила при уволнение на членове на
синдикални ръководства в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен
синдикален орган, по подобие на чл. 333, ал. 3 от КТ.
2.4.Законодателни промени в ЗДСл за уреждане правото на платен годишен отпуск на
служителка с две и три или повече живи деца до 18 годишна възраст по подобие на чл. 168 от КТ.
2.5.Спешна промяна в Наредбата за служебното положение на държавните служители и в чл.
107а от Кодекса на труда.
2.6..Да се заложи нова философия за държавната служба в нов закон след широко обществено
обсъждане и оценка на сега действащото законодателство.(ФНСДОУ)
Тази неразвита докрай идея е в съзвучие с исканията на КНСБ да бъде разработен и
приет Кодекс за държавната служба, независимо, че в анализа се има предвид нов
ЗДСл, който да бъде съобразен с международното и европейско законодателство в
сферата на закрилата на трудовите, социални и синдикални права, като развива в пълнота
техните основни принципи, правила и норми, без да допуска празноти и неправилно
прилагане.
3..В отделният, самостоятелен анализ на МВР има и препоръки за:
„- преглед на нормативната уредба отнасяща се за всички категории служители в МВР, като
НСГА – МВР счита, че следва да се изготви нов Закон за МВР, в който изрично да се регламентират
критерии за представителност на синдикалните организации, с оглед подобряване на социалния диалог ;
- уеднаквяване на правното положение на ЛРТП и тези по ЗДСл.“
4.Няколко конкретни предложения за изменение и допълнение на Кодекса на
труда са отразени в анализа на СБУ:
 Промяна на чл. 54, ал. 2 КТ, като максималния срок на действие на сключен КТД

да бъде три години;
 В чл. 52 КТ:
- да се въведе задължение за работодателя освен за преговаряне и за
действително подписване на КТД;
- да се измени и заглавието на чл.52 като се запише „Задължение за
преговаряне, предоставяне на информация и сключване на КТД“;
- да се създаде нова алинея, с която да се въведе краен срок за
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приключване на преговорите и подписване на КТД – до 6 месеца.
5.Конкретни предложения за изменение и допълнение на Кодекса на труда са
отразени в анализа на сектор Култура:
- „..преди всичко необходимостта от прецизиране на работното време в КТ. Всички сценични
институти, а също музеите и галериите в големите градове задължително работят в неделя с

оглед семейната и детската аудитория, които ги посещават предимно в почивните и
празнични дни.Императивната норма в КТ за двата почивни дни седмично, единият от които е
неделя, от години предизвиква проблеми при колективното трудово договаряне.“;
-„Сумарното

работно време и извънредният труд също имат специфични

характеристики в областта на културата и си заслужава да бъдат обсъдени от гл.т. бъдещи промени;
-„Гражданските, почасовите и сезонните договори ще бъдат основно обсъждани в сектора. В найскоро време предстоят и нови изисквания за минимални заплати по сектори, прецизиране на Единния

класификатор на длъжностите съобразно ESCO и други промени, произтичащи от
европейски директиви.“;
-„... обезщетенията при пенсиониране да не са в бюджета на съответния държавен или общински
институт (често e непосилно за бюджетите им). Както в системата на образованието, тези
обезщетения могат да се заявяват отделно от Фонд “Работна заплата“ (някои общини го прилагат по
отношение на библиотеките).
Общинско равнище
В рамките на бюджетния сектор се съдържат очаквания, изразени от СБУ и ФСЗ
свързани с усъвършенстването и развитието на договарянето на равнище община, т.е. в
териториален разрез. Като цяло по състоянието на колективното договаряне на това
равнище, анализите констатациите и обобщенията се съдържат в т. 4.2; 5.2; 7 и 8„Г”.
1.Изменения и допълнения на КТ насочени към насърчаване на договарянето на
това равнище, открояване на субектите, определяне ролята и мястото на кмета на
общината, като субект/страна в колективното трудово договаряне на това равнище;
2.Правна уредба с оглед открояване, ролята и мястото на:
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-

партньорите

от

работодателските

структури

и

техните

териториални

представителства67.
- национално представителните работодателски организации да намерят решение
за своето териториално представителство за целите на колективното трудово договаряне
по общини, за дейност”Здравеопазване”.
- общинските съвети, в т.ч. и Националното сдружение на общините в Република
България.
3.Специфично е предложението от анализ на ФСЗ - преходните остатъци в
общинските бюджети да се ползват за повишаване на възнагражденията на работещите,
като това да става, чрез механизмите на диалог и договаряне.
Идеите и предложенията се опират на

вече натрупания опит и практика на

договаряне на това равнище в система от норми да се открои и правно уреди/закрепи
ролята на всички субекти, имащи отношение към договарянето, вкл. към финансиране на
дейности подлежащи на договаряне и извършване на разходи по тях - общинските
властови структури, работодателските организации и синдикалните структури и
органи.
Нещо повече,

да се разшири и гарантира чрез правните норми полето на

договаряне на общинско равнище с активната позиция на партньорите.
И в двата анализа – на СБУ и ФСЗ, се отбелязва ролята на кметовете на общини и
общинските съвети, в т.ч. и от НСОРБ, като съществени важни елементи от
съществуването и функционирането образователните и здравни заведения.
Можем само да предполагаме, че в същата посока биха били и очакванията от
анализите за общинското договаряне в дейностите „Култура“ и „Социални услуги“. В
съответните секторни анализи, вкл. и в анализа на диалога и колективното договаряне по
общини такива обаче не са ясно формулирани.
Горните изводи и предложения показват в дълбочина, че спецификите на
бюджетната сфера, независимо дали става дума за нейните измерения на общинско или на
централно равнище, налагат правната уредба на колективното договаряне комплексно да
се развие отделно, независимо от съществуващата и относима предимно за сферите на
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индустрията и услугите. В детайли, в тази посока се съдържат обобщения и предложения в
Анализите на конвенции №154 и №151 на МОТ.
Заключение
Позоваваме се на една от констатациите в анализ, която според нас има
ключово значение:

„Факторите, които оказват задържащо въздействие върху развитието и осъвременяването на
социалния диалог и колективното трудово договаряне на всички равнища са предимно от законодателен
характер и доколкото те продължават да съществуват не може да очакваме промени, които ще ни
изведат в посока към съвременните европейски изисквания и към сигурност за бъдещето на труда.“
(НСФТКТУ)
Приемаме този извод за основателен и съществен, дотолкова, доколкото
развитието на колективното договаряне в България е предопределено да става, чрез
правни норми и тяхното развитие, разгръщане, в този смисъл насърчаване от страна на
Държавата.
1.Добре се вижда, че в една част от анализите не са формулирани констатации,
изводи насоки предложения относно правната рамка на колективното договаряне, като
процедура и законодателството като цяло, с оглед съдържанието на колективните
договори.
Отсъствието на предложения в тези секторните анализи може да означава две
неща.
1.1.Че не са необходими законодателни промени, съществуващата правна основа
задоволява предвид добрите намерения на работодатели и синдикати. Такъв извод може да
се направи например от анализа на пивопроизводителите.
1.2.При някои други с оглед съдържанието на анализите им, че не могат да
определят, да се ориентират в това какво, къде, защо и как следва да се промени, предвид
на това, че на национално равнище са направени вече обобщения, очертани са насоки и
конкретни предложения.
2.Почти не се срещат данни в анализите, свързани с възникнали спорове във
връзка с колективното договаряне в хода на преговорите за сключване на КТД, както и
спорове, свързани с изпълнението им, макар че в няколко анализа пространно се описва
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от кога, защо и прочие няма сключени секторни колективни договори.
Следва да се има предвид, че и в тази посока на национално равнище са
формулирани тези и конкретни предложения.
3. Очертава се идеята за отделен закон за колективното договаряне, макари с неясна
структура и детайли. В тази връзка очертава се и необходимостта възможното развитие на
законодателството да се търси и в подзаконови нормативни актове.
4.Общо е виждането че ратификацията на конвенции №154 и №151 на МОТ е без
алтернатива. В тази посока направените от КНСБ анализи на двете конвенции и
изведените в тях констатации, изводи общи и конкретни виждания за законодателни
промени очевидно имат обобщаващ завършен спрямо секторните анализи характер.
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