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Подбор на персонала  

Политиките на предприятието при набирането и подбор на персонал следват 

всички приети корпоративни правила и принципи, съобразени със спецификите на 

пазара на труда в България, както и местните законодателни изисквания. Политиките 

включват ясни критерии и обективна оценка, която кореспондира с основните функции 

по управление на човешките ресурси  и е задължение на отделите по УЧР във всички 

изследвани поделения на МНК (Аурубис България“ АД, Балканфарма-Дупница АД). 

Подборът на персонала е непосредствено свързан с мисията и  стратегията за 

развитие на компанията на корпоративно ниво („Кастамону България" АД). В условията на 

непрекъснати промени и повишаване на изискванията към стандартите на продукцията и 

качеството на работата осигуряването на подходящи хора за съответните длъжности 

придобива все по-голямо значение. Известно е, че дори в мащабите на развитите страни в 

света и в рамките на Европейския съюз, компаниите и организациите от някои сектори 

имат постоянен проблем с намирането на най-подходящите кадри. Същата тенденция се 

наблюдава и в България, при това в  условията на ниска безработица преди пандемията, но 

и сега в условия на коронакриза и на свиване на икономиката, бизнесът продължава да 

заявява недостиг от добре квалифицирана работна сила. Оттук и ролята на специалистите 

по управление на човешките ресурси се разширява до дейността по привличане на 

подходящи кандидати и избор на този от тях, които най-пълно отговаря на изискванията 

за успешно изпълнение на съответната длъжност. Осъществява се справедливо и 

коректно, като се вземат предвид изискванията на работата и качествата на кандидата като 

способности, опит, умения и потенциал и като се спазват изискванията на действащото 

законодателство („Кастамону България" АД, Дънди Прешъс) 

В основата на  разработената политика за подбор на персонал е стриктното 

спазване основните принципи, залегнали в корпоративната политика като равни права на 

всички кандидати, независимо от пол, възраст, религия, семейно положение и др. Целта на 

тази процедура е да гарантира справедлив, прозрачен и ясен процес на набиране и 

назначаване на персонал, така че да се подсигури подходящ човек за конкретна позиция, 

време и локация (ЕНЕРГО-ПРО Варна, Карлсберг България АД, Холсим България“ АД, Веолия–

Софийска вода АД, Хайнекен-Загорка АД , ЧЕЗ Разпределение България” АД). 



 

 

В Солвей Соди АД, политиките и инструментите за подбор на персонала следват 

установените практики на група Солвей, естествено адаптирани към локалните изисквания. 

При наличие на  свободна позиция, тя се обявява (заедно с подробно описание на 

изискванията към кандидатите) вътре в компанията, като информация се изпраща и до 

синдикатите, също се обявява и навън (в сайтове за работа – на национално и Групово 

ниво), както и в Интернет сайта на компанията. При равни други условия, кандидати от 

компанията имат предимство пред външни кандидати. 

Системата за подбор на ръководните кадри (мениджърите) в поделенията на МНК 

не се различава съществено от тази на редовите служители. Тя се основава на базата на 

разписана процедура, която регламентира реда, отговорностите и пълномощията за 

осигуряване на персонал с необходимата квалификация и мотивация в съответствие с 

политиката на фирмата и приложимите нормативни актове за всички отворени позиция в 

компанията, включително и ръководните. Като цяло, се наблюдава тенденцията на 

доминиране на български граждани  в управлението на  поделенията, но има чужденци. 

Обикновено компаниите използват общо достъпния сайт Jobs.bg. За мениджърски 

позиции се ползват и услугите на външни компании за подбор.  

За мениджърските кадри на високи позиции има по-специални процедури  и 

изискванията се формулират от централите на компаниите. Провежда се вътрешен подбор 

обхващаш всички поделения на компанията (Балканфарма-Дупница АД). В Карлсберг Груп. 

се насърчава ротацията на ръководните кадри от различни страни/пазари. 

Интерес представлява утвърдената система за подбор на персонала в компанията 

ЛафаржХолсим, която се разпростира във всички поделения. В компанията има изградена 

система за идентифициране и развитие на таланти от организацията с цел кариерно 

развитие в рамките на компанията. Системата е изградена на база на корпоративните 

изисквания. В последните 10 години в компанията ръководните позиции са заети само от 

българи, което е признание, че компетентността и професионализма им е на високо 

европейско ниво (Холсим България“ АД). Подобен е примера и в ЧЕЗ Разпределение България 

АД, където през 2016 г. стартира проект за планиране на приемствеността, като са 

идентифицирани приемници за мениджърския състав. В последните 4 години в 

компанията реално се реализират значителна част от участниците от програмите за 



 

 

развитие на мениджъри, които получават кариерно развитие в дружеството и всички те са 

български граждани. 

В сравнение с 2014 г. не се наблюдава съществена промяна в политиката за 

набиране и подбор на персонала. Политиките по-скоро се актуализират с въвеждането на 

GDPR, с оглед покриване изискванията и съответствие с Общия регламент за защита на 

личните данни (ЧЕЗ Разпределение България” АД, Идеал Стандарт – Видима). От 

представителите на Балканфарма-Дупница АД посочват, че настъпилите промените са 

свързани с обособяване на екип по подбор, който се занимава с набирането и подбор на 

служители за необходимите свободни работни места. Основаната задача на този екип е да 

следва цялостната корпоративна политика за подбор.  

След 2014 г., продължава да се задълбочава се проблема с недостига на работна 

ръка. В преобладаващ част от поделенията се съобщава за недостига на работна сила, при 

това не само на високо квалифицира. Съобщава се наличието на сериозен проблем при 

осигуряването на подходящия  персонал, особено в по-малките населени места и 

отдалечените от административния център.  

В Дънди Прешъс, заявяват недостиг на вискоквалифицирани специалисти, като 

минни инженери, електро и механо инженери, ИТ специалисти и др. Поради липса на 

подходящи кандидати позициите се заемат от по-неопитни служители със съответното 

образование и се залага на тяхното обучение и развитие от опитните специалисти в 

предприятието. Търсят се решения със стажантски програми и с партньорската подкрепа 

на университетите ( Дънди Прешъс , ЧЕЗ Разпределение България” АД). 

Очертава се най-силен недостиг на инженерно-технически персонал („Холсим 

България“ АД, СЕ Борднетце-България ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Варна, Дънди Прешъс), както и на 

квалифицирани специалисти, като електромонтьори и електротехници, заварчици и 

квалифициран технологичен персонал, ел.монтьори по поддръжка, геодезисти, 

проектанти по ел.проектиране, електрончици, мотокаристи, водопроводчик, багерист, 

лабораторен специалист, специалисти по поддръжка на производственото оборудване.  

Проблемът става още по-осезаема с излизането на специалисти в пенсионна 

възраст. В ЧЕЗ Разпределение България” АД ежегодно се реализират образователни 

инициативи за повишаване информираността и подобряване на приема по 



 

 

специалностите, с оглед задържане на младите кадри в България. В предвид застаряването 

на населението, силния демографски срив и миграцията на млади хора, този проблем ще 

продължава да се задълбочава. Предизвикателство пред което е изправена българската 

икономика и правителствените решения, мерки и програми все още нямат реализация, за 

да се усети  напредък.  

Според синдикатите не се наблюдават промени в политиката за подбор на кадри 

след 2014г. насам. Както и преди пет години, така и сега синдикатите заявяват, че не 

участват в процеса на набиране и подбор на персонала в наблюдаваните МНК. Повечето 

от синдикалните представители споделят, че осигуряването на персонал е работа главно на 

мениджърския екип и те не са допуснати до този процес. В Идеал Стандарт Видима АД  по 

договорености в КТД първоначално се пускат вътрешни обяви и ако няма кандидати за 

длъжността, се обявява конкурс за външни лица. Синдикатите оказват помощ при 

въвеждането и мотивиране на новопостъпилите работници/служители.  

2.9. Заплащане на труда 

Заплащането на труда в поделенията на МНК следва принципите и нормите при 

формирането на системите на заплащане, наложени от компанията-майка. Адаптирането 

към тях е съобразено с бизнес-стратегията на поделението, целяща ефективно използване 

на човешкия ресурс и мотивацията му. Наред с това, при определянето на работната 

заплата се отчитат изискванията на нормативните актове в тази област, както и 

споразуменията между организациите на работниците и служителите, и на работодателите 

за работната заплата, които имат задължителна сила за тях. От тези комплекси фактори 

зависи равнището и динамиката на работната заплата.  

Начините за структуриране и организация на работната заплата на работещите по 

трудово правоотношение се регламентират чрез Вътрешните правила за работната 

заплата, като  основен трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието ( чл.37 от КТ). 

Задължението предприятията да разработват свои вътрешни правила за работната заплата, 

произтича от чл.23 на Наредбата за договаряне на работната заплата (НДРЗ- обн. ДВ, 

бр. 55 от 1991 г.,) и от чл. 22 на Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата (НСОРЗ - обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.). Вътрешните правила за 

работната заплата, които съдържат нейната нормативна уредба в предприятието, се 



 

 

разработват от упълномощени за това специалисти и се утвърждават от работодателя. Те 

следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, както и на други 

законови и подзаконови нормативни актове, колективни трудови договори и споразумения 

по работната заплата. Във вътрешните правила за работната заплата задължително се 

включват: общите положения за организацията на работната заплата в предприятието; 

определяне и разпределение на средствата за работна заплата; определяне на минимални 

стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива; редът и начинът 

за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения. Трудовото 

законодателство регламентира правото на синдикалните организации (чл. 37 КТ) да 

участва в подготовката на проектите на всички негови вътрешни актове, които се отнасят 

до трудовите отношения, за които работодателят задължително ги поканва.  

Във всички от наблюдаваните поделения на МНК има създадени и регламентирани 

вътрешни правила за работна заплата, където са засегнати всички аспекти на заплащане и 

стимулиране в съответствие с трудовия закон и нормативните актове по прилагането му. 

Не са настъпили промени в системата на заплащане и стимулиране в резултат на 

влиянието на КОВИД19.  

Във Вътрешни правила за работна заплата са уредени условията на заплащане и 

стимулиране на работещите по трудово правоотношение договорени в КТД. Около 1/3 от 

синдикалните председатели от наблюдаваните поделения на МНК заявяват, че не са били 

поканени да участваме в подготовката на този вътрешно фирмен акт или тяхното 

предложение не се отразява, а по скоро служи като уведомения (КАИ-България, Ентърпрайз 

Сървисис България ЕООД, Енерго – Про Варна ЕАД, Граммер АД, „Балканфарма  Дупница“АД, 

Хотел Балкан, Софийска вода АД). От тези констатации следва, че разпоредбите в трудовото 

законодателство относно правото синдикалните организации да участват в подготовката 

на проектите на всички негови вътрешни актове (чл.37 КТ) са в нарушение. Синдикалните 

председатели изразяват усещане за несправедливост и неудовлетвореност от въведените 

системи за заплащане и допълнително стимулиране, които според тях, се разпределят по 

усмотрение на мениджъра и в зависимост от отдела, в който се извършва работа. 

С оглед, да се избегнат колективни трудови спорове по повод и във връзка с 

вътрешните правила за работната заплата в колективния трудов договор се уговорят 



 

 

процедурите по тяхното разработване, изменение и допълнение (Кастамону България“ АД, 

ВИТТЕ Аутомотив България, БиЕй Глас България” АД, АгрополихимАД) 

За определяне на размера на трудовото възнаграждение, в трудовия закон са 

въведени две системи на заплащане на труда – според времетраенето и според 

изработеното. Двете системи могат да се прилагат едновременно за различните работни 

места в едно предприятие. Най-често използваните системи на заплащане в 

наблюдаваните поделения на МНК са повременна и смесена (повременна и сделна). 

Преобладава повременната система на заплащане. При повременната система размерът 

на трудовото възнаграждение се определя според продължителността на работното време 

и може да бъде определено за час, за ден, за седмица, месец, както и за повече от един 

месец. При този начин на определяне на трудовото възнаграждение не се измерва 

количеството извършена работа, а времето през което работникът или служителят е 

престирал труда си. 

В Идеал Стандарт Видима АД, СОЛВЕЙ СОДИ АД е внедрена  смесена система за 

заплащане на труда (повременна и сделна). Сделната система по-скоро е характерна за 

производствените отдели, при които основният показател за определяне на заплатата е 

обемът на извършената работа или на произведената продукция, докато при повременната 

система, основният  

В Монделийз България Продакшън ЕООД се използва повременно-премиалната 

система на заплащане на труда. При повременно премиалната система трудовото 

възнаграждение се разделя на две или повече части – едната част е гарантиран минимум за 

отработеното време, докато при другата част се определя според количествени и 

качествени показатели за справянето с работата. В поделението на МНК се приема , 

първата част да се заплаща за изработените нормочасове за периода, а втората част от 

трудовото възнаграждение за изпълнението на предварително определени показатели във 

ВПОРЗ под формата на бонус.  

В почти всички поделения на МНК съществува практика за заплащане според 

резултатите и допълнително стимулиране (премии, бонуси, участие в печалбата и др.). В 

зависимост от начина на определяне се наблюдава два вида допълнително заплащане/ 

стимулиране: 



 

 

 с регламентиран характер – основните показатели са 

регламентирани с нормативен акт, с КТД или с Вътрешните правила за 

организация на работната заплата (нощен труд, работа при вредни за здравето 

условия на труд, извънреден труд, клас за трудов стаж и др.) 

 със специфичен характер - по преценка на прекия ръководител, 

като основният показател е индивидуалният и груповият постигнат резултат. В 

някои поделения основните показатели са регламентирани в КТД или във ВПОРЗ 

(бонуси, премии, целеви награди допълнителни възнаграждения за годишни 

резултати; суми от схеми за участие в печалбата и др.). Тези допълнителните 

възнаграждения имат за цел да формират допълнителна мотивация у персонала за 

подобряване ефективността и производителността на труда в предприятието.  

Пример са добра практика се споделя от Балканфарма-Дупница АД, където е 

изградена система за награждаване, като част от системата за стимулиране на служителите. 

Тя дава възможност на всеки служител да може да номинира друг служител и след 

одобрение на номинацията, да бъде получена еднократна парична награда, която се 

изплаща заедно със заплатата.  

В редица поделения е създадена политика за годишен бонус, който е обвързан 

както с финансовите резултати на предприятието, така и с личното постигане на 

заложените цели на всеки служител (Балканфарма-Дупница АД, СОФИЙСКА ВОДА АД). 

В преобладаващата част от наблюдаваните поделения,  допълнителните 

възнаграждения са предмет на колективното договаряне  Затова особен акцент при 

договарянето в КТД  е да се определят по-високи размери на допълнителните трудови 

възнаграждения, определени с наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата  (чл.14). Според мнението на някои синдикални председатели, формирането на 

заплатата и бонусите става напълно субективно по преценка на мениджъра и в рамките на 

някакъв одобрен бюджет и производителността се измерва изключително субективно без 

да има връзка между производителност и заплащане с минимални изключения.  

С малки изключения, преобладава мнението, че кризата от COVID 19 не се е 

отразила на утвърдената практика за допълнителните възнаграждения. В някои от 

наблюдаваните поделения, допълнителни стимули пряко кореспондират с печалбата на 



 

 

предприятието, а в условия на пандемия обема на производството и реализация на 

продукцията не успяват да бъдат изпълнени. Оттук следва свиване на бонусите, защото не 

са изпълнени основните  показателите (Шрайбер Фуудс България ЕООД, Идеал Стандарт – 

Видима, АД). 

Запазва се равнището на заплатите, дори се наблюдава и увеличение в периода на 

извънредното положение поради COVID-19 (март –май 2020 г.). Почти всички 

представители на мениджмънта заявяват, че се изпълняват задължения по приетите в КТД 

клаузи за увеличение на заплащането, независимо от усложненията покрай извънредното 

положение. Около 15% от наблюдаваните поделения са използвали антикризисните 

мерки  и са кандидатствали по мярката 60/40 (Идеал Стандарт – Видима АД, КАСТАМОНУ 

БЪЛГАРИЯ АД, Ново Стъкло“ ЕАД). При останали се отчита стабилно финансово 

състояние и обем на производството, при това в условия на икономическа несигурност и 

нестабилност.  

Структура на брутната работна заплата 

Индивидуалната работна заплата се формира като обособена част, включваща 

основната работна заплата, допълнителните трудови възнаграждения, бонуси и други 

добавки. Така в структурата на брутната работната заплата включва три основни части: 

 постоянна - индивидуална основна заплата, съответстваща на 

действително отработеното време или на обема на извършената работа през 

периода, за който се изчисляват брутните заплати, включително и допълнителни 

плащания, като клас за трудов стаж и др.; 

 променлива, свързана с постигнати резултати от труда – бонуси, 

премии, допълнителни възнаграждения за годишни резултати; суми от схеми за 

участие в печалбата и др. 

 променлива, свързана с инцидентни заплащания – нощен труд, 

извънреден труд, работа при вредни условия на труд. 

Съотношението между тези три части е израз на фирмената стратегия при 

определянето на относителния дял на основната заплата и допълнителните заплащания в 



 

 

структурата на брутната работна заплата. Резултатите от изследването показват, че 

съотношението между постоянната и променливата част варира в широк диапазон.  

Практиката изобилства на модели от гл.т. на разликите в съотношенията между 

отделните елементи в структурата на брутната работна заплата. Анализът показва, че 

основната работна заплата варира в много широк диапазон спрямо брутната – като се 

започне от 100% и се стигне до 80%. Вариациите се обогатяват още повече, когато се 

съпоставят и останалите елементи  на брутното възнаграждение, като бонуси, премии, 

доплащания по КТ и др. нормативни документи. Формиралите се съотношения между 

отделните елементи на брутната работна заплата до голяма степен са следствие от 

използваните системи на заплащане и заеманата длъжност. Процентното съотношение 

между основната работна заплата с постоянните доплащания към нея  спрямо 

променливата й част от инцидентни заплащания  (нощен труд, извънреден труд) варира в 

диапазон от 4 до 22% (СЕ Борднетце-България ЕООД, Идеал Стандарт – Видима). 

За формиране на заплащането на труда се използва системата на MERCER за 

оценка на работните места или т.нар. IPE. На база на тази оценка всяко работни място е 

поставено в определен позиционен клас, който е различен за различните нива, на който 

съответства. В „СКФ Берингс България“ формирането на индивидуалната РЗ на работниците 

и служителите е на база съотношение основна РЗ : бонуси = 70% : 30 %. ОРЗ се формира 

на база приетата в дружеството Система за оценяване и съответния позиционен клас 

Според синдикалния председател от ВИТТЕ Аутомотив България, в поделението 

бонусната система включва широка гама от променливи, свързани с постигнати резултати 

от труд. Във вид на бонуси работник може да вземе повече от размера на половината си 

основна заплата. Такива са: бонус производителност съобразно изпълнението на 

производствените норми, бонус присъствие, бонус дисциплина.  

С изследването беше установено, че в поделенията на МНК могат да бъдат 

посочени примери на „добра практика” по отношение управлението на човешките 

ресурси и прилагането на съвременни системи на заплащане, като променливата част през 

последните 5 години нараства и заплащането на труда се ориентира към постоянна и 

гъвкава част. Налице са индикации, че най-често високите заплати като правило са 

следствие от включването на повече елементи над основната.  



 

 

Оценката на работните места и корекция на заплатите 

Оценката на работното място (длъжността) е специфична дейност на управление 

на човешките ресурси. Съществуващата в поделенията на МНК система за оценка на 

длъжностите в предприятието е основана на необходимата квалификация на персонала, 

отговорностите, управление на качеството и промяната, необходимия опит и знания, 

необходимите познания за бизнеса, управлението на хора, нуждата от работа в екип, 

нивата на отговорност, както и интензитета и натоварването на работното съдържание 

(Идеал Стандарт – Видима). В голяма част от поделенията на МНК в България въз основа 

на оценка на работното място се изготвя „вътрешен класификатор на длъжностите”, който 

определя нивата и съотношенията на заплатите, които са типични за конкретните работни 

места, професии и длъжност. В най-общ вид основните критерии, по които се изготвят 

механизмите за оценка на работните места в тези поделения на МНК, са: 1) степен на 

трудност на извършваната дейност; 2) разновидност на извършваната дейност; 3) 

значимост на тази дейност за финансовите резултати на фирмата; 4) знания и умения на 

изпълняващия, които той трябва да притежава при управлението на процеса; 5) 

необходимост от вземане на отговорни решения, т.е. сложност на работа, креативност и 

новаторство; 6) възможност и необходимост от заместване и съвместяване с други 

длъжности. 

В сравнение с предходния период се наблюдават внедряването на нови 

международно признати класификационни системи за оценка на длъжностите на 

работното място. Като такива се описват грейдова система според отговорността (Дънди 

Прешъс, Идеал Стандарт – Видима), сложността и производствения риск по длъжности. 

Използва се също оценка по системата на MERCER и диференцирано заплащане 

(ЕНЕРГО-ПРО Варна, Шрайбер Фуудс България ЕООД, СКФ Берингс България“). В Холсим 

България“ АД се запазва използваната повече от 10 години оценка по методологията на 

Korn Ferry (Hay Group). Системата осигурява в зависимост от нивото на длъжността и 

проучването на пазара на труда за това ниво, да се определя диапазонът за размера на 

работната заплата за съответното ниво (Холсим България“ АД). Съвместно със 

синдикалните партньори е разработена системата за оценка на работните места в ЧЕЗ 

Разпределение България АД, като през 2017 г са преразгледани и актуализира част от 

новосъздадени длъжности/ нива и направена съпоставка с други на пазара на труда. 



 

 

Не се наблюдава силно изразена активност на мениджърите към споделяне на 

опита за начина на разработване и прилагане на оценката на работните места. Като цяло, 

се споделя за съществуването на диференцирано заплащане според сложността на труда; 

отговорността при изпълнение на служебните задължения; тежестта на възложените 

трудови функции и параметрите на работната среда.  

Ежегодни корекции на работните заплати се предвиждат в почти всички поделения 

на МНК. Работната заплата се актуализира периодично в зависимост от финансовото 

състояние на дружеството и инфлацията за съответния период, като се създават условия за 

ежегоден минимален ръст, спрямо предходната година. Основни критерии са трудовото 

представяне на работниците и служителите,  инфлацията в страната, състоянието на 

пазара на труд за бранша и региона, както и договореностите в КТД (Идеал Стандарт – 

Видима, Карлсберг България АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Кастамону България АД). 

В Холсим България“ АД е внедрена система въз основа, на която ежегодно се прави преглед 

на заплатите. Използват се 3 критерия за коригиране на заплатите  – оценката от 

годишното представяне на работника/служителя, индивидуалната позиция на заплатата 

спрямо проучването на пазара за съответното ниво на заеманата длъжност, одобрения 

годишен бюджет за персоналните разходи на компанията. 

Размер на средната работна заплата 

Размерът на работната заплата в изследваните поделения на МНК е значително по-

висок в сравнение със средните работните заплати за страната.  

От получените данни за размера на работната заплата размерът й е в диапазон от 

1705 лв до 3010 лв., при средна за страната от 1387 лв. Съотношението между СРЗ за 

страната и размера на СРЗ на фирмени нива е както следва: Дънди Прешъс Металс 

Крумовград“ ЕАД 1:2,2; Солвей- Соди" АД  1:2; Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 1: 1,7; 

Балканфарма-Дупница" АД и Ново стъкло" ЕАД 1:1,4; „Кастамону България" АД  1:3.  

През наблюдавания период 2014-2020 г.,  поделенията на МНК бележат значителен 

темп на нарастване. Варират в диапазон  от 19% (Кастамону България" АД)  до 104% (Дънди 

Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД), при това средния ръст за страната е от 68.6%. В някои от 

поделения отчетеният ръст на работните заплати е съпроводен със сериозен спад на 

наетите лица. Такива случаи се наблюдават в Балканфарма-Дупница" АД ръст на работните 



 

 

заплати с 47% при спад на наетите лица с 16.9%; „Ново стъкло" ЕАД ръст на работните 

заплати с 80% при спад на наетите с 32.5%. Тези данни са доказателство, че и поделенията 

на МНК следват характерната за икономиката тенденция, а именно нарастването на 

средната заплата основно да се дължи на свиване на заетостта.  

Динамика на СРЗ и наетите лица за периода 2014-2020г. 

Предприятие  

Наети лица, 

Изменение в % 

за периода 2014-

2020 г 

СРЗ, лв., 

2020 г. 

Нарастване на СРЗ  в 

% за периода 2014-

2020г. 

„Алкомет" АД 30,9% 1705 51% 

„Аурубис България“ АД 10,1%  - -  

„Балканфарма-Дупница" АД -16,9% 1938 47% 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ 

ЕАД  -10,7% 2339 67% 

„Дънди Прешъс Металс 

Крумовград“ ЕАД  2325,0% 3010 104% 

ЕНЕРГО-ПРО Варна 5,2%  - 30% 

„Идеал Стандарт Видима"АД 3,1%  - 32% 

„Ентърпрайз Сървисис България“ 

ЕООД  -  - -  



 

 

„Карлсберг България" АД 8,2%  - -  

„Кастамону България" АД   58,9% 1830 19% 

„Монделийз България 

Продакшън" ЕООД  28,2% 
1650 

  

„Ново стъкло" ЕАД -32,6% 1913 80% 

„СЕ Борднетце-България" ЕООД 4,8%   32% 

„Солвей- Соди" АД   -6,5% 2840 23% 

„Софийска вода” АД -0,9%  - -  

„Хайнекен, Загорка“ АД -19,2%  - -  

„Холсим България“ АД -6,7% 2087 34% 

„ЧЕЗ Разпределение България” 

АД 4,5%   35% 

„Шрайбер Фуудс България" 

ЕООД -16,9%  - -  

Забележка: Поделения не посочили размера на заплащането,  считат информацията за  

конфиденциална  

 



 

 

По отношение на договорените нива в отрасловия/ браншовия КТД, съпоставени 

с размера на работните заплати в предприятията отговорите се свеждат до липса на 

информация. По-голяма яснота има за договорените минимални заплащания. Размерът на 

минималното основно месечно трудово възнаграждение на работници/служители  се 

договаря в КТД. В Дънди Прешъс минималното заплащане в дружеството е около 1.5 пъти 

над браншовата минимална заплата. В  Кастамону България АД  размерът на минималното 

възнаграждение се договаря в КТД, но наред с това при увеличаване размера на МРЗ за 

страната, договорената минимална заплата в предприятието се актуализира със сума равна 

на сумата, получена след процентното увеличение на договорената минимална работна 

заплата в дружеството от датата на промяна за страната.  

Наблюдават се случаи, при които с КТД се договаря  МРЗ за предприятието да 

бъде с размера на МРЗ за страната (Шрайбер Фуудс България" ЕООД , СКФ Берингс България“ 

ЕАД). Това се дължи на прилагането в България на механизма на законовоустановена 

МРЗ за страната, поради което тя се счита за отправна точка при формиране на политики 

и стратегии за доходите от труд.  На преден план все повече изпъква необходимостта МРЗ 

да се стреми към необходимите средства за издръжка на живота. Концепцията „заплата 

за издръжка” (Living Wage) се налага в международен план както на регионално, така и на 

браншово равнище и тя представя нов престижен модел на политиката по заплащането на 

труда като минимален стандарт. Изследванията у нас и в чужбина показват, че в България 

„заплатата за издръжка” варира между 900 и 1200 лв., в зависимост от вида и големината на 

домакинството/семейството. Ако за голяма част от предприятията този минимален 

стандарт е все още висок, то несъмнено има фирми, които могат и трябва да наложат 

такава политика. Подобен опит споделят от Синдикат на производителите на „Бира, храни, 

напитки и съпътстващите ги дейности, които съвместно със социалните партньори от 

пивоварния бранш приемат -  Браншов стълб за трудови и социални права. В него се 

залага на „заплата за издръжка“, като надежден механизъм за преодоляване на 

неравенствата за възходяща конвергенция на заплатите. В Браншовия стълб се залага 

„МРЗ за издръжка“ през 2022 г. да достигне ½ от СРЗ за бранша, т.е. 1680 :2 =840 лв.  

Производителност на труда и заплащане  

Обвързването на производителността на труда със заплащането не е масова 

практика. Според синдикалните представители, липсва информация за пряка зависимост 



 

 

на нарастване на работните заплати съобразно производителността на труда на ниво 

предприятие. Споделя се мнението, че в процеса на колективно договаряне не се включва 

компонент, който на различни етапи да отразява съвкупност от различни фактори, като 

промени в конкурентоспособността, пазарите за реализация, социално-осигурителната и 

данъчна тежест, съотношението на разпределение на добавената стойност между труда и 

капитала и др. Забележима е тежестта на отговорите относно липсата на информация и 

прозрачност за формирането на работните заплати в другите поделения на МНК, със 

същия предмет на дейност, но в други страни, доколко заплащането е обвързано с 

производителността на труда. Концепцията за „равно заплащане за равностойни работни 

места и труд с еднаква добавена стойност” набира скорост в обединена Европа и налага 

нов подход. Това важи с особена сила за мултинационалните компании, които следва да 

прилагат еднакъв подход към заплащането на труда в поделенията си, локализирани в 

различни държави членки на ЕС, т.е. при определяне и изчисляване на заплатите да се 

взема предвид единствено и само влиянието на два фактора – производителност и паритет 

на покупателна способност.  

 

2.10. Социална политика  

Социалната политика в поделенията на МНК е израз на фирмената отговорност и 

загриженост към работниците и служителите и техните семейства, като прекият ефект от 

прилагането й въздейства за по-добри финансово-икономически резултати в 

предприятието. Социалната политика е неизменна част от цялостната политика на 

фирмата и затова от голямо значение е тя да бъде изградена в дългосрочен план, което да 

гарантира в по-висока степен нейната сигурност, както за работниците и служителите, така 

и към общините и обществеността в регионите, в които се развива дейност. 

В преобладаваща част от наблюдаваните поделения на МНК, се споделя почти 

равномерно мнението, както от мениджъри, така и от синдикални лидери за награждане на 

социалните политики през последните пет години. С малки изключения, последиците от 

коронакризата не въздействат за намаляване на социалните придобивки. По време на 

пандемията се запазва осигуряването на всички социални придобивки за работниците и 

служителите, но наред с това предприятията активно се включват в подпомагането с 



 

 

финансови средства и консумативи на институциите на първа линия в борбата с вируса 

през 2020 г. (Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ Инк). Наред с това се прилага 

допълнителни политики в периода на извънредно положение поради COVID -19. С цел 

запазване здравето и спокойствието на служителите се прилагат гъвкави форми на заетост, 

като  работа от разстояние или гъвкав режим на работа приоритетно за майки на деца до 

12 г. и хора в рисковите групи, а също за длъжности, които имат възможност да бъдат 

изпълняват задълженията си от разстояние (Дънди Прешъс Металс, ЕНЕРГО-ПРО Варна, 

Идеал Стандарт – Видима Холсим България“ АД, ЧЕЗ Разпределение България” АД ). Наред с 

това се прилагат политики за електронните подписи, въвеждане на Платформа за 

подаване Заявления за  платен, неплатен и др. видове отпуск, мерки осигуряващи реална 

икономия на фонд работно време. Прилагат се програми за психологическа помощ, 

развиват се информативни и превантивни кампании за справяне с менталния стрес от 

кризата и за увеличаване активната комуникация по екипи, за да повлияе положително на 

чувството за включване към трудовия процес (Ентърпрайз Сървисис България“ ЕООД, 

Монделийз България Продакшън ЕООД). 

Социалните придобивки, осигурявани на работниците и служителите в 

предприятията като набор, обхват, равнища и приоритизиране се формират в процес на 

взаимодействие със синдикалните организации. В почти всички предприятията има добра 

социална политика, която е резултат на традиционно добрия и непрекъснат социален 

диалог. Синдикатите са включени в договарянето на социалните програми, а социалните 

придобивки са регламентирани в КТД. Според синдикалните лидери, основната част от 

социалните придобили са по предложение на синдиката, като има и такива, които се 

отхвърлят. Синдикалната позиция е за надграждане на социалните придобивки при 

договаряне на всеки следващ КТД, както с по-висок размер на определени социални 

плащания, така и с включване на нови придобивки. Така че отхвърлени предложения от 

страна на работодателя има, но те по-скоро са насочени към задържане на параметрите на 

същите нива и търсене на начин да бъдат удовлетворени и двете страни.  

През последните пет години системите на индустриални отношения и колективно 

представителство отслабват значението си в някои от поделенията на МНК (Хотел Балкан, 

Балканфарма  Дупница“АД). Забавеният социален диалог води и до по-силно негативно 

влияние и открива нови предизвикателства  при търсенето на начини за договаряне на 

социални мерки и политики. Обикновено те се свеждат до реграменираните от КТ 



 

 

средства за социално-битовото и културно обслужване (СБКО) в предприятието (КАИ-

България). Споделя се мнението, че средствата за СБКО  не се определят прозрачно, а 

разходите за СБКО не се отчитат публично, т.е. пред Общо събрание. От тук следва 

констатацията, че е нарушен чл.292 от КТ, с които законодателят е вменил задължения на 

работодателя да финансира СБКО на работещите в предприятията, като е дал 

правомощия на Общото събрание на работниците и служителите да определя начина на 

изразходване на заделените за целта средства. 

В системата на колективните преговори правят впечатление добрите 

договорености, които се постигат в поделенията на МНК. По традиция договорените в тях 

параметри имат стойностите не само над наднормено регламентираните, но и над 

средните за страната. Действащите КТД показват редица договорености в социалната 

сфера, които създават по-голям комфорт и сигурност в трудовия процес и в бита на 

работниците и служителите. Според спецификата и характера си социалните придобивки 

могат да се разпределят в следните групи:  

 Свързани с трудовия процес - отнасят се за договорености за 

транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно. 

Договореностите за организиран работнически транспорт или за покриване (пълно или 

частично) разходите за транспортна карта. (Аурубис България“ АД, Дънди Прешъс, 

КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ, Монделийз България Продакшън ЕООД, СЕ Борднетце-България 

ЕООД, Холсим България“ АД, Шрайбер Фуудс България ЕООД) 

 

 Свързани с бита, здравето и отдиха на работниците и служителите. Тук 

се  включват:  

1). Организирано хранене или доплащане за храна – в около 92% от 

наблюдаваните поделения на МНК са постигнати договорености, осигуряващи храненето 

на работниците чрез ваучери за храна, ваучери за столово хранене, безплатен достъп до 

освежаващи напитки и вода, големи подаръчни пакети с хранителни продукти , както и 

предоставяне на възможност за безплатни фирмени продукти до определена стойност или 

закупуване на преференциална цена и др. (Карлсберг България; Каменица АД; СКФ Берингс 

България; Агрополихим АД; Загорка, АД; Холсим АД; Монделийз България Прадакшън; Алкомет; 



 

 

Идеал Стандарт Видима; Солвей Соди; Велде - Австрия; КАСТАМОНУ България, Дънди Прешъс 

,СЕ БорднетцЕ-България ЕООД, Шрайбер Фуудс България ЕООД, БиЕй Глас България” АД  и др.) 

2). Търговско и битово обслужване, като работодателя изгражда и поддържа 

търговски обекти и бази за услуги. Договарят се преференциални цени в големи търговски 

вериги и магазини за служителите на поделенията. (Дънди Прешъс, СЕ Борднетце-България 

ЕООД и др.) 

3). Здравното обслужване на работниците – продължава практика в социалните 

програми да се включват профилактични медицински прегледи; поддържане на здравна 

служба в предприятието или договори с клиники, за безплатни прегледи и изследвания; 

финансова помощ при сериозни здравни проблеми, стоматологични услуги, безплатни 

противогрипни ваксини. В някои от поделенията членовете на семейството на работника/ 

служителя също са включени в социалния пакет за безплатна медицинска и 

стоматологична помощ.  

4). Договорености в социалната програма относно условията и реда за 

въвеждането на Допълнително доброволно здравно и пенсионно осигуряване, както и 

застраховка „Живот” при определени схеми между работник и работодател (Идеал 

Стандарт Видима АД; Холсим  АД; Загорка АД – Стара Загора, Каменица АД – Хасково, ЧЕЗ 

Разпределение България” АД Шрайбер Фуудс България ЕООД, СКФ България и др.) 

5). Грижа за семействата на работниците и служителите – в социалните 

програми са включени отпускането на еднократни помощи при раждане на дете, при 

създаване на семейството; при смъртни случаи, за деня на жената и за деня на детето, 

(Карлсберг България АД, КАСТАМОНУ България, Идеал Стандарт – Видима, Ентърпрайз 

Сървисис България ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Варна, Дънди Прешъс, Аурубис България АД Монделийз 

България Продакшън ЕООД, Холсим БългарияАД и др.)  Подпомагане обучението на учащи се 

деца на работниците/ служителите. В социалната програма в Монделийз България Прадакшън 

ЕООД е включена клауза за покриване на разходи на детската градина за децата на 

работещите в предприятието. Това е една положителна мярка за по-бързо връщане към 

работния процес на родителите и спестяване на разходи за реинтеграция след 

продължителен отпуск за гледане на дете. Организират се различни развлекателни 

мероприятия: традиционен спортен празник, професионален празник,  новогодишни 



 

 

тържества, детски партита и други инициативи за служителите и техните семейства 

(Алкомет АД, Солвей Соди АД и др.). 

6). Почивки – в социалните програми са постигнати договорености относно 

условията за почивно дело и отдих на персонала, предвидени са допълнителни плащания 

преди годишния платен отпуск, безплатна почивка в базите на предприятието или на 

преференциални цени за работниците и членовете на семействата им (Солвей Соди АД). В 

Карлсберг - България се отпускат допълнителни средства за покриването на едноседмична 

почивка на море за цялото семейство на работника. 

7). Допълнителни бонуси под формата на плащания за официални и 

професионални празници, при ползване на годишен платен отпуск, за повишаване на 

професионалната квалификация (Идеал Стандарт Видима АД, Дънди Прешъс Металс ЕАД, 

Агрополихим АД, Холсим А, Солвей Соди АД и др.) 

 

Мерки и схеми за съвместяване на трудов и личен живот  

В социалните политики и договорености в поделенията на МНК, по влиянието на 

редица европейски и международни инструменти, все повече се отделя приоритетно място 

на  прилагане на конкретни мерки и схеми насочени към съвместяване на трудовия и 

семейния/личния живот. В предприятия, където съществува добър социален диалог вече 

има вписани текстове в КТД и реално добри договорености насочени към съвместяване на 

професионалния със семейния живот. Съдържанието на текстовете по-скоро надграждат 

съществуващо законодателство и са свързана с предоставяне на допълнителен платен 

отпуск на майките, предоставят се възможности за работа от разстояние; сменен режим на 

работа; работно време с променливи граници. Постигнати са договорености за 

поддържане на столови за хранене на персонала, като се дава възможност и за закупуване 

на храна за вкъщи, с което се облекчават работещите жени, както и бюджета на 

семействата, поради по-ниските цени, на които храната се предлага. Договорени са 

условията за ползване на собствени почивни бази от работещите и техните семейства. 

Осигуряван е допълнителен отпуск за продължаване на образованието, квалификация и 

преквалификация – важно условие за конкурентоспособността, както на работната сила 

така и на предприятията. 



 

 

С оглед финансовото подпомагане на майки с деца след изтичането на първата 

година на детето, ако не се върнат на работа фирмата доплаща върху законовото 

обезщетение до МРЗ в държавата. (Софийска вода).В предвид ниският размер на 

обезщетението за гледане на дете до 2 г., тази договореност за финансова подкрепва 

осигурява подобряване на стандарта на живот и възпитава чувство за лоялност  и 

коректност към фирмата.  

Новото през последните пет години, че вече в някои от поделенията се създават 

специални програми за служителите с цел баланс работа-личен живот (Солвей Соди АД, 

ЧЕЗ Разпределение България” АД). В СКФ България чрез  програмите  за съвместяване на 

трудов и личен/семеен живот и с договореностите в КТД  се регламентира възможността 

двама съпрузи, работещи в предприятието да  могат  да ползват едновременно годишен 

отпуск, ако бъде поискан и не пречи на производствените процеси на компанията. В 

социалната програма в Монделийз България Прадакшън ЕООД е включена клауза за 

покриване на разходи на детската градина за децата на работещите в предприятието.  

Изброените по-горе добри примери свидетелствуват, че темата за съвместяване на 

професионалния със семейния живот, макар бавно и в ограничен обхват, започва да 

навлиза в практиката на социалния диалог и преговорите между социалните партньори. 

Темата за съвместяване на трудовия и семейния живот е изключително важна за 

мотивиране на персонала, за намаляване на текучеството, както и за повишаване на 

икономическото благосъстояние на поделението. Затова е необходима информационна 

кампания в тая посока, защото познаването на проблема е в основата на неговото 

решаване. Необходимо е работодателите да осъзнаят икономическия ефект от 

въвеждането на мерки за баланс на личния и семейния живот и тук именно е важната роля 

на социалния диалог.  

 

Управление на човешките ресурси в предприятията –обща характеристика 

Дейността на отдела по управление на човешките ресурси (УЧР) има стратегическа 

роля в цялостния бизнес план на МНК. Управлението на човешките ресурси изпълнява 

двойна  роля – съчетаването на интересите на компанията и на нейните собственици с 

тези на работниците, грижата за работниците по начин, спомагащ за растежа на 



 

 

компанията. УЧР е част от формулирането на стратегиите на компанията, като 

същевременно има и ключова роля при прилагането на тази стратегии. Това е дейността, 

която свързва стратегическото планиране с оперативната ефективност, но може да се 

възприема и като функция, която контролира компетентността на персонала и осигурява 

човешкия ресурс на компанията, като на тази база прави и необходимите подобрения.  

През последните години бизнесът все по–остро заявява дефицитът на 

квалифицирани кадри и на подходящи кандидати за предлаганите работни места. 

Конкурентоспособността и жизнеспособността на компаниите и дори понякога тяхното 

оцеляване все повече зависят от способността на мениджмънта да направи своите 

работници по-квалифицирани, по-мотивирани, ефективни и лоялни. Това може да бъде 

постигнато само в производствена среда, характеризираща се с взаимно доверие и 

уважение и добри взаимоотношения между мениджмънта и работниците. В тази връзка, от 

особено значение е управлението на човешкия капитал и особено осъзнаването на факта, 

че това е най-ценният ресурс за компаниите. 

От глобализацията и бързия технологичен напредък до постоянно променящите се 

изисквания към персонала нараства необходимостта от постоянни инвестиции в 

повишаване на образованието и професионалното развитие. Новите предизвикателствата 

пред УЧР са свързани с дигитализацията и приспособяването към работна сила към 

новите технологии. Все повече в трудовия процес се изискват нови знания, умения, 

компетенции. За да отговори на тези  потребности се използват комбинирани 

отговорности, сред които HR, IT, маркетинг. Наред с това дейността на УЧР е свързана с 

разработването и предлагането на модерни бонусни пакети, които да мотивират и 

задържат  качествените си служители.  

Дейността на УЧР е насочена към индивидуализираното отношение към наемния 

работник и неговото използване за просперитета на фирмата, с произтичащите от това 

специфични подходи за съвместяване на трудовия и семейния живот, за прилагане на 

гъвкава заетост и форми на  обучение, за мотивиране, към неговият трудов и социален 

живот. Сега новата пандемия е поредното предизвикателство към динамиката на пазара на 

труда и политиките по управление на човешките ресурси. В същото време днешните 

икономически реалности (локдаун и затваряне на част от икономиката, нови методи на 

работа, промяна на производствените структури, с оглед спазване на безопасността на 



 

 

труда) водят до нарастващо значение на човешкия и социалния капитал за успеха на 

предприятието. Нещо повече, редица демографски и миграционни процеси, както и 

някои неблагоприятни тенденции в образованието и квалификацията на работната сила са 

предизвикателства към предприятията по отношение на техния персонал. При тези 

условия бързата реакция на отделите на УЧР са в посока разработване на адекватни 

стратегии и адекватни оперативни мерки за работа в необичайни и трудни условия.  

Управление на човешките ресурси в изследваните МНК 

Включените в изследването компании имат сходен управленски модел на УЧР. Във 

всички предприятия има обособен отдел и/или дирекция за УЧР, като основната цел  е да 

осигури подкрепа на бизнеса за постигането на заложените цели, които се отнасят до 

човешките ресурси (Балканфарма-Дупница АД; Хайнекен Интернешънъл Б.В. Загорка АД). При 

предприятия с изградена структура на Дирекция „Човешки ресурси“ дейността се 

разпределя в две направления: 1) Управление на човешките ресурси, отговаря за 

изграждане на стратегия и управление на процесите, свързани с човешките ресурси в 

компанията, в съответствие с бизнес стратегията на компанията и 2). Управление на 

персонала (оперативно ниво) –  извършване на конкретни дейности по набиране, подбор, 

избор на кадрите, възнаграждение и стимулиране, обучение и развитие на персонала, 

социални дейности и други (ЧЕЗ Разпределение България АД, ЕНЕРГО ПРО Варна, Карлсберг 

България АД, Хайнекен Интернешънъл Б.В. Загорка“ АД, „Идеал Стандарт – Видима“АД, 

СОЛВЕЙ СОДИ АД). Коректното разпределение на функциите варира в зависимост от 

размера на организацията, способностите на наличния състав и философията на висшето 

ръководство за ролята на отдела HR. 

Изхождайки от всеки отделен случай, могат да бъдат изведени  специфични за 

всяко от наблюдаваните поделения функции на отделите по УЧР. Например, в „Монделийз 

България Продакшън“ ЕООД  служители от отдел УЧР включват в дейността си  измерване и 

повишаване на ангажираността на наетите лица; управление на външни доставчици на 

услуги, свързани с осигуряване на удобства за служителите и др.  

В “ЧЕЗ Разпределение България” АД се споделя, че от дирекцията се управляват и 

процесите свързани с участие в социалния диалог и взаимодействие с четирите  

синдикални организации в дружеството. Освен това се реализират дългосрочни програми 



 

 

и инициативи в подкрепа на българското образованието на всички нива, с цел развитие на 

следващо поколение енергетици на България. Във функциите на отдела при „Идеал 

Стандарт-Видима АД“ се включва и разработването на стажантски програми, като се 

визира изграждане на „партньорство с висши и средни учебни заведения”. 

В наблюдаваните поделения на МНК мястото и ролята на отдела (дирекция, 

направление) за HR са съществени в процеса на стратегическото планиране и управление, 

както и на повишаване на конкурентоспособността. Прави впечатление, че управляващите 

отдават все по-голямо предпочитание към човешките ресурси, като се стреми към 

въвеждане на програми за мотивиране на наетите лица, програми за обучение и 

повишаване на квалификацията, промени във фирмената култура. Причините се коренят в 

бързите промени на външната среда, създаващи потребности от опит в управлението на 

този ресурс и прилагането на добрите управленски практики. Тези промени се отнасят до: 

увеличаването на разходите по издръжката на човешките ресурси;  демографската криза и 

силния недостиг на качествена работна сила; дигитализацията  и новите иновации в 

технологиите;  натиска на международната конкуренция на пазара на труда. И ако до  

преди 5-6 години тези проблеми се осъзнаваха, но се неглежираха и не се търсеха 

ускорени промени, сега вече бизнесът обръща сериозно внимание в едно ново отношение 

към човешките ресурси. Така за бизнеса човешките ресурси вече са част от процеса на 

стратегическото планиране, развитието на фирмената политика, линейното планиране и 

процесите на сливане и поглъщане.  

Оценка на представителите на федерации/синдикати за управлението на 

човешките ресурси и трудовите отношения  

Председателите на федерации/синдикати, основни членове на КНСБ споделят 

положителна оценка за определени дейността на отдел УЧР. Според, Национална 

федерация  на енергетиците във всичките компании с изградени синдикални структури в 

процеса на социалния диалог се създават отношения на сътрудничество с представителите 

на  УЧР и в процеса на  КТД се постигат договорености относно персонала - 

квалификация и преквалификация, съкращения, закриване на дейности, при 

необходимост. В Съветите за социално сътрудничество се обсъждат въпросите обект на 

управлението на човешки ресурси.  



 

 

По отношение за заетостта, Национална федерация  на енергетиците  отчита запазване 

на работните места, в зависимост от провежданите кампании,  а в определени периоди се 

назначават нови лица и се разкриват допълнително длъжности. Свързано е и с 

технологични изисквания за обезпечаване а дейността на дружествата. 

НФТ"Химия и индустрия“, счита че доброто управление на човешките ресурси  е 

ефективен способ за обединяване на човешките ресурси с останалите ресурси на 

организацията, за да се постигнат нейните цели. Споделя се положителна оценка за 

дейността на УЧР, в посока заетост и работни места; стандарти  на безопасност и здраве 

при работа;  равнища на  заплащане, при това във всички филиали. В това фактически е 

предметът на въздействие на HR мениджмънта чрез привличането на подходящите хора 

на подходящите работни позиции, поддържането им и тяхното мотивиране.  

Освен това, според НФТ"Химия и индустрия“ доброто управление на човешките 

ресурси се основава и на добрия социален диалог, колективно договаряне и зачитане на 

правата на работниците на информиране и консултиране. Като добър пример за 

постигнати отчетливи резултати по отношение на тези елементи от функцията на УЧР се 

посочват  в две от предприятия, в които има синдикални структури („Солвей-соди" и 

"Агрополихим"), докато в останалите две се очертава проблем с колективното договаряне 

(Балканфарма-Дупница" АД – Дупница; "Балканфарма-Троян" АД“) 

Синдикат на производителите на „Бира, храни, напитки и съпътстващите ги дейности“ 

като цяло оценява дейността на УЧР в поделенията на МНК за положителна, но отбелязва, 

че честата смяна на персона в отдела води до стихващи функции и пропуски в социалното 

партньорство. Запазването на квалифицираните специалисти в тези отдели  играе водеща 

роля за успешното осъществяване на фирмената стратегия. Това е така, защото стратегията 

е свързана почти винаги с промяна, а тази промяна се осъществява единствено от хората и 

е функция от тяхната компетентност. Според синдиката, специалистите по УЧР е 

необходимо да насочат усилията за създаване на „информационна среда“. По-активното 

включване на работниците в „управлението на предприятието“ чрез механизмите на 

системата за информиране и консултиране, ще допринесе за баланс в предприятията и по-

добра защита на социалните права. Информирането и консултирането е равностойно на 

партньорство, което на работното място трябва да се превръща в непрекъснат диалог. 

Качеството на предоставената информация е жизнено важно. 



 

 

По отношение на заетостта, Синдикат на производителите на „Бира, храни, напитки 

и съпътстващите ги дейности“ отчита активната роля на УЧР в поделенията на МНК от 

бранша за постигане на добро социалните партньори в  инвестирането на устойчиви 

работни места. Усилията на социалните партньори се насочват за поддържане на „работна 

сфера“, съобразена със специфичните възрастови потребности на различните поколения, 

чрез въвеждане на политики и практики за прилагане на междугенерационен подход, както 

и за постигане на сътрудничество и обмяна на опит и знания по между им с цел 

насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа.  

Представителите на Федерация на независимите синдикални организации от леката 

промишленост, заявяват че намират пропуски в дейността на УЧР по отношение на 

заетостта. Причините изхождат от съществуващите проблеми при  оптимизиране, 

автоматизиране и въвеждане на нови технологии в „Би Ей Глас България“, свързани с 

непрекъснати съкращения на работещи. При това, работниците не се пренасочват към 

друга работа или нова квалификация и обучение. Федерацията, счита че отделите по УЧР 

не са наясно с подготовката на персонала от навлизането на новите технологии и 

Индустрия 4.0.  

 

2.5. Осигуряване и развитие на заетостта  

В условията на динамично протичащите процеси, свързани с цифровизацията, 

глобализацията и демографските промени, все по-голяма значимост придобива въпросът 

за устойчивостта на политиките по заетост и намиране на нови решения, които да 

допринесат за подкрепа и повишаване на качеството на живот. Многонационалните 

компании имат специфично влияние върху заетостта в отделните страни и региони, в 

които навлизат. При създаване на нови предприятия и инвестиции на „зелено” те по 

правило генерират нови работни места, което е с позитивно влияние върху местните 

общности, особено в условия на висока безработица и отсъствие на достатъчно 

алтернативи за заетост. МНК стават все по-важни за икономиката, с въвеждането на нови 

технологии и създавайки заетост, пренасяйки know-how, нова организационна и 

корпоративна култура, пораждайки необходимост и възможност за повишаване на 



 

 

квалификацията и производителността на труда и осигурявайки връзки със световните 

пазари. 

Основни тенденции  в заетостта 

При анализа на тенденциите в заетостта в изследваните предприятия се установяват 

съществени различия. Те са продиктувани от спецификата при оптимизацията на 

производството, внедряване на нова техника и технологии, пазарите, размера и 

направленията на вложените инвестиции.  

През последните пет години в преобладаващ част от включените в 

изследването  МНК се наблюдават тенденция към увеличаване на числеността на 

персонала. Темповете на нарастване са в диапазон от 2325,0% („Дънди Прешъс Металс 

Крумовград“ ЕАД) до 3.1% („Идеал Стандарт Видима"АД). Отчетеният висок ръст на 

заетостта в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД се дължи на промяна на дейността на 

предприятието, като преминава от геолого - проучвателна към ефективна производствена 

дейност. 

В останалите предприятия темпът на нарастване на заетостта е резултат от 

стабилизацията на поделенията, увеличаване обема на производството им и въвеждане в 

експлоатация на нови машини и оборудване („Алкомет" АД, „Кастамону България" АД , 

„Монделийз България Продакшън" ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Варна).  

Специфичният подход на мениджмънта има важна роля за установяване на 

адекватна политика и схема, с оглед запазване и/или повишаване на заетостта. 

Увеличението на персонала в  ЕНЕРГО-ПРО Варна (с 5.2%) определено се дължи на 

преразпределение на персонала между компаниите от Групата и откриване на нови 

позиции, свързани с увеличаване на ефективността на процесите в компанията. 

Увеличението на броя на персонала в отделните поделение в Групата има пряка връзка със 

стартирането на свободния пазар на търговия  с електрическа енергия (ЕНЕРГО-ПРО 

Енергийни услуги ЕАД).  Подобна е тенденцията на заетостта се наблюдава и в ЧЕЗ 

Разпределение България” АД.( 4.5%). 

Наред с тези положителни тенденции, в редица поделения на МНК (предоставили 

информация за числеността на персона) се регистрира намаление в сравнение с 2014г. 



 

 

Темпът на намаление е в диапазон от -0.9% до -32.6%. Причините се свеждат до 

оптимизиране на процесите и повишаване на ефективността на производството 

(Балканфарма-Дупница АД). Драстичен спад на персонала в рамките на пет годишен период 

се регистрира в „Ново стъкло" ЕАД  с 32.6%. След 2017 г., компанията сменя собствеността, 

от което следва освобождаване на работна сила. Последвалата кризата и свитото търсене 

на пазарите свежда капацитетът на предприятието до технологичния минимум, с две от 

шест линии. Намаление на персонала се отчита и в Шрайбер Фуудс България ЕООД с 16.9%. 

След  прехвърлянето от Данон към Шрайбер настъпва промяна на организацията на 

работа и трансформиране на някои позиции и пълно отпадане на други, от което следва 

намаляване на персонала. В Хайнекен, Загорка“ АД  също се отчита намаление на персонала 

с 19.2% за пет годишен период. Промените в заетостта са свързани с развитие на 

основните бизнес процеси и промени в естеството на извършваната работа, но не са 

осъществявани масови уволнения. Всяка организационна промяна е предварително 

съгласувана със синдикалните представители в рамките на Комисията за социално 

сътрудничество, където детайлно се излагат промените и аргументите за тях, а 

синдикалните партньори дават своето становище по предложенията.  

Факторите, които влияят за намаляване на персонала в КАИ-България се дължат на  

внедряването на високопроизводителна и автоматизирана техника. В дружеството липса 

кадрова политика за задържане на висококвалифицираните специалисти, които напускат 

поради ниското заплащане, от лошите условия на труд и лошите взаимоотношения в 

работната среда. Наред с това синдикатът е игнориран от участие при оптимизиране на 

персонала. Мениджмънтът взема самостоятелни решения и не се търсят формите, през 

които могат взаимно в процеса на социалния диалог да се договорят решения относно 

оптимизацията на персонала. Нарушеният социален диалог непозволява да се постигат 

взаимно приемливи договорености за постигане на определена гъвкавост при 

оптимизиране на персонала. Това води до вземане на неправилни решения за 

съкращаване на добри специалисти, при това има случай и на член на синдикален 

комитет. Мениджмънтът не дава информация  за мотивите включително и признаците, по 

които се прави подбора за освобождаване на  персонала.  

Подобна е ситуацията в  Хотел Балкан, където численият състав на персонала от 

2014г. рязко намалява и членовете на синдиката също. На мястото на напусналите не се 

назначават нови хора. Липсва политика за задържане на персона.  



 

 

Влияние на новите технологии върху заетостта 

В почти всички от наблюдаваните МНК през наблюдавания пет годишен период в 

определена степен са предприели инициативи за  внедряване на нова техника и 

технологии. Според мнението на преобладаваща част от синдикалните лидери, на този 

етап, въздействието на новите технологии и автоматизацията на процесите не се отразява в 

посока  намаляване на перосанала (АгрополихимАД, Ентърпрайз Сървисис България ЕООД, 

КАИ-България, СКФ Берингс България ЕАД Сопот, Софийска вода). Наблюдават се случаи, при 

които внедряването на нови технологии и автоматизирането на  производствения процес 

влияе за увеличение на персонала. Това се дължи на увеличаване на обема на 

производството и от необходимостта от повече работна сила (Монделийз България 

Продакшън" ЕООД, Алкомет“АД , ВИТТЕ Аутомотив България). Във ВИТТЕ Аутомотив 

България персоналът нараства почти двойно през наблюдавания период, като следствие от 

разкриването на нови производствени мощности и въвеждането на нови  линиите за 

производство, при това само с роботи. Но според, мнението на синдикалния председател 

увеличаването на персонала е по-скоро при висококвалифицираната работна сила, като  

инженери и мехатроници. Наблюдават се случаи, в които оценката на синдикалните 

представители се свеждат до мнението, че новите технологии имат определено 

отрицателно влияние върху заетостта в предприятията (Пивоварна „Шумен“, БиЕй Глас 

България” АД, ЕВН България). В момента в някои от поделенията на МНК процесът на 

трансформация се ускорява, като следствие от новите икономически и пандемични 

условия. Отпаднат определени позиции, но на този етап се предлагат нови длъжности, 

които не винаги удовлетворяват персонала (Софийска вода). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДИНАМИКА НА ЗАЕТОСТТА В НАБЛЮДАВАНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА МНК 

Предприятие  

Брой на 

числения 

състав на 

персонала 

през 2014 г. 

Брой на 

числения 

състав на 

персонала 

през 2020 г. 

Изменение в % за 

периода 2014-

2020 г 

„Алкомет" АД 847 1109 30,9% 

„Аурубис България“ АД 820 903 10,1% 

„Балканфарма-Дупница" АД 1175 977 -16,9% 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД  931 831 -10,7% 

„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  12 291 2325,0% 

 ЕНЕРГО-ПРО Варна 2267 2386 5,2% 

„Идеал Стандарт Видима"АД 3099 3194 3,1% 

„Ентърпрайз Сървисис България“ ЕООД н.д 3500 - 

„Карлсберг България" АД 490 530 8,2% 

„Кастамону България" АД   231 367 58,9% 

„Монделийз България Продакшън" ЕООД  425 545 28,2% 



 

 

„Ново стъкло" ЕАД 473 319 -32,6% 

„СЕ Борднетце-България" ЕООД 2524 2644 4,8% 

„Солвей- Соди" АД   509 476 -6,5% 

„Софийска вода” АД 1140 1130 -0,9% 

„Хайнекен, Загорка“ АД 510 412 -19,2% 

„Холсим България“ АД 435 406 -6,7% 

„ЧЕЗ Разпределение България” АД 2600 2718 4,5% 

„Шрайбер Фуудс България" ЕООД 183 152 -16,9% 

Източник: по данни от проведените интервюта през 2014 и 2020 г. 

 

 

Отражение на COVID -19 върху заетостта 

Пандемията COVID -19 не се отразява на заетостта в преобладаващ част от 

наблюдаваните предприятия. При това, в условия на пандемия в някои от предприятия се 

наблюдава  увеличение на персонала (Алкомет“АД, Балканфарма-Дупница АД, ЕНЕРГО-

ПРО Варна, Карлсберг България АД, ВИТТЕ Аутомотив България). Споделя се мнението, че в 

предприятията са взети строги мерки за осигуряване здравето и безопасността на 

работното място. Благодарение на тях, персонала се адаптира успешно в новата ситуация и 

се постига непрекъснатост на производството, както и сигурност за семействата на 

служителите.  



 

 

Туристическият сектор е най-силно засегнат от пандемията от коронавируса. 

Последиците от COVID -19 и затварянето на икономиката доведоха до драстично 

намаление на персонала в „Хотел Балкан“. Подобна е ситуацията в Ентърпрайз Сървисис 

България ЕООД. За една макар и по-малка част от синдикалните лидери,  пандемията от 

COVID -19 задълбочи проблемите със спада на заетостта. Тревожен е фактът, че се 

наблюдават случаи, според които в  българските поделения съкращенията се извършват 

скрито, без обсъждане със синдикатите, като се съкращават последователно по малък брой 

хора, като в повечето случай се убеждават хората да напуснат сами или в краен случай да 

приемат обезщетение по чл. 331.  

Очаквани промени  в заетостта в близките години 

Представители на управление човешки ресурси, споделят за трудности за 

дългосрочни прогнози за динамиката на заетостта при подобна непредсказуема ситуация. 

Въпреки това, преобладаващ част от тях считат, че следващите години ще се запази 

заетостта, следвайки твърденията, че „всяка криза предоставя и възможност“. Очакванията 

са за положителен ефект от управлението на кадрите по време на извънредната 

епидемична обстановка. Този положителен ефект ще се отрази върху повишаване на  

реалната производителност на труда, като стремежът е да се задържат и увеличават 

квалифицираните кадри и да се повиши коефициента на ефективност при работата. 

(ЕНЕРГО-ПРО Варна, Алкомет АД,  Аурубис България“ АД, Карлсберг България АД, 

„Кастамону България" АД) 

Очакванията на синдикалните председателите са разнопосочни по отношение 

посоката на промяна на заетостта. Ако при мениджърите с по-висока тежест е позицията 

за увеличаване на заетостта, то при синдикалните лидери е по-скоро за запазване. 

Наблюдава се несигурност в очакванията, породени от внедряването на нови технологии и 

ускоряване на процесите на дигитализацията на труда. (Пивоварна „Шумен, БиЕй Глас 

България” АД, Ентърпрайз Сървисис България ЕООД, СОЛВЕЙ СОДИ” АД) 

 

 

 



 

 

Промени в уреждането на трудовите правоотношение  

Като цяло, не може да се говори за настъпване на някаква промяна в процеса на 

уреждане на трудовите правоотношения през последните 5 години. Заетостта в 

наблюдаваните МНК се регламентира основно чрез постоянни трудови договори. 

Работниците и служителите са назначени на постоянни трудови договори със стандартен 

срок на изпитване от 6 месеца, вкл. опция за прекратяване с едномесечно предизвестие. Не 

са малко и случаите, при които успоредно с наетия на постоянен трудов договор персонал 

има и наети по срочно трудово правоотношение. В тези случаи обаче превес в числово 

изражение имат сключените постоянни договори. Срочните договори са обикновено по 

заместване и за извършване на определена работа и са средно около 1-2 процента. При 

използването на временна заетост поделенията се придържат  към  законоустановена 

граница от 30% служители на временни договори (Монделийз България Продакшън ЕООД). 

 

 

 

 


