
 

 

 

 

 

 

 

Дейност 6.2. Мониторинг и прилагане на „КТД и РЗ – скорборд” 

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КНСБ 

 

за резултатите от колективното договаряне на работните заплати през 2020 

г. и началото на 2021 г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Шестият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на 

работните заплати обхваща действията на Конфедерацията за периода 2020 г. и 

началото на 2021 г., като отразява координираните усилия на синдикалните структури 

за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в 

Петия годишен доклад, изготвен и приет през м.юли 2020 г. 

Настоящият доклад е изготвен в ситуация на продължаваща пандемия Covid-19 

и предприети мерки за преодоляването на последствията. В тази обстановка КНСБ 

продължи реализацията на кампанията си за увеличаване на доходите и ръст при 

договарянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, въпреки че 

действията ни бяха подложени на сериозно изпитание.  

Оценките на постигнатото през 2020 - 2021 г., шансовете ни да го запазим, 

надградим и бъдещите ни действия, са видени и в този контекст, в обобщените позиции 

на основните членове на КНСБ. В контекста на предприетите мерки за предотвратяване 

на последствията от кризата, в съответствие с цялостната оценка на социално-

икономическата ситуация, синдикалната визия за 2020-2021 г. беше - „мининум 

запазване на постигнатото в ръста на доходите за 2019 г. и в началото на 2020 г., 

както и при по-благоприятни условия отстояването на 6% ръст на заплатите в 

частния сектор, който да служи като ориентир в колективното договаряне на 

браншово и фирмено равнище, при съобразяване с конкретните финансово-

икономически условия и възможности на отделните предприятия”.  

Кризата Covid-19 оказа негативно въздействие и върху диалога и договаряне 

заплащането на труда по общини за дейности, финансирани от общинските бюджети – 

постави на изпитание партньорите и предизвиква нужда от още по-голяма гъвкавост 

при участието ни в процеса на  обсъждането, приемането и изпълнението на 

общинските бюджети. Бяха осъществени ефективни координирани действията между 

Централа, основните членове на КНСБ от сектор Бюджет и регионалните структури на 

КНСБ в процеса на договаряне по общини, които се концентрираха изключително 

върху възможностите за договаряне на увеличен размер на трудовите възнаграждения.  

Положихме конструктивни усилия и в бипартитните преговори с 

работодателските организации за обсъждане на механизъм за договаряне на минимална 

работна заплата за страната – в тази насока бяха и очакванията ни от сключеното на 

17.06.2020 г. Национално тристранно споразумение, но за съжаление, въпреки това, на 

този етап преговорите са провалени.  

 Предприехме конкретни стъпки за формиране на позиция на КНСБ в 

Европейски формат - на различните етапи на консултации, за обсъждане на проект на 

ЕК за Директива за адекватни МРЗ. КНСБ отдава изключително важно значение на 

проекта на Директива - този правно обвързващ инструмент ще осигури провеждането 

на нова политика по минималните доходи в държавите членки, а специално за България 

той ще стимулира и преговорите по изработването на прозрачен механизъм за 

определяне на МРЗ за страната, както и за механизъм и процедури за договаряне на 

МРЗ по икономически дейности и квалификационни групи.  

Резултатите от договарянето през 2020 и началото на 2021 г. потвърждават 

постигнатото през 2019 г. и началото на 2020 г., и се доближават до поставената в 



 

 

синдикалната ни визия цел.  По данни на основните членове на КНСБ, при 

договарянето   в частния сектор в по-голяма част от браншовете и предприятията са 

запазени постигнатите равнища  на работни заплати от 2019 г. и началото на 2020 г., 

като редица предприятия в отделни сектори е постигнат и ръст в договореностите от 6 

и повече %. 

И в Шестия годишен доклад са включени резултатите от осъществяване на 

Мониторинг относно прилагане на „Таблицата с показатели по КТД и работните 

заплати”1 за целите на Европейския семестър, ЕССП и Партньорството по колективно 

договаряне и конвергенция на заплатите.  Осъществен е анализ  на напредъка на 

България по „Социален скорборд” и „КТД и РЗ – скорборд”, за степента на 

съответствие на индикаторите със заложените целеви показатели по приоритетни 

направления. 

В доклада са представени данни и анализи от основни членове на КНСБ:  за 

сектор „Селско и горско стопанство” - ФНСЗ;  за сектор „Индустрия“ - ФНСМ, 

ФНСОХП, С“БХН“, ФНСОЛП, ФСОГСДП, НСФ „Химия и индустрия“, СФ 

„Металици”, НСФ „Метал Електро“, СФОЕМИ; за  сектор „Услуги“ - НФЕ, НБС 

„Водоснабдител“, ФНСС, СТСБ, СЖБ, СФС, СТБ; за сектор „Бюджет“ - ФНСДУО, 

СБУ, ФСЗ. 

За подготовка на обобщените данни за договаряне по общини е ползвана 

информация, предоставена от всички РС на КНСБ. Допълнително изпратената 

информация от РС (Враца, Габрово, Плевен, Русе, Стара Загора, Ямбол, Дупница, 

Хасково, Сливен, Кюстендил, Кърджали, Перник) за постигнати конкретни  

договорености по функции, е предоставена за верификация на основните членове на 

КНСБ и за ползване при подготовка на  раздел  5. „Анализи за резултатите по 

договаряне на работните заплати  от основни членове на КНСБ /Сектор „Бюджет”/.  

В доклада е включена и анализирана информация от националната статистика за 

равнището и динамиката на СРЗ по икономически дейности за периода 2019 – 2020 г., 

данни от Евростат и други източници за целите на международни сравнения. 

Използвани са и данни от синдикална позиция за увеличение на доходите, от 

Меморандум на КНСБ за социално-икономическо развитие на България 2021 г. - 2025 г. 

Използвани са данни за КТД от онлайн достъпната Информационна система на 

Националния институт за посредничество и арбитраж /НИПА/,  ползвана е и 

информация, генерирана по искане и по предложен от КНСБ модел. Дефицитите от 

данни относно покритието на наетите с КТД, поради степента на незавършеност на 

Информационната система на НИПА, методологически или организационни проблеми, 

се компенсират чрез инструментариум, разработен от КНСБ2 и информация от база 

данни на КНСБ,  основните членове и регионалните структури, както и данни от 

проведеното през 2020 г. преброяване и процедура за установяване наличието на 

критерии за национална представителност на организациите на работниците и 

служителите и работодателите. 

                                                           
1Таблица от показатели, индикатори, референтни стойности и оценка на състоянието по приоритетни 

направления на колективното трудово договаряне и заплатите на ЕКП. 
2 Приложение 1/Мониторинт/ Приоритетно направление 2 : Степен на покритие на наетите лица с 

О/БКТД 



 

 

 

I. Мониторинг на социалните показатели в контекста на ЕССП 

 

След близо три години и половина от приемането на ЕССП от Европейския 

парламент, на 4 март 2021 г. Комисията  лансира План за действие по стълба, който 

трасира пътя и определя инструментите за неговата реализация. Планът за действие е 

една визия напред към обновена Социална Европа, в която координираните национални 

политики и мерки трябва да доведат до последователна и ускорена възходяща 

конвергенция на условията на труд и живот на Стария континент.  

Важността на документа е безспорна, както от гл. т. на актуалните събития през 

последната година, така и от необходимостта да бъде осъществен качествено нов скок в 

развитието на Европа – не само възстановяване от тежката здравна и икономическа 

криза, но и един безпрецедентен по своя характер и обхват преход – социално 

справедлив, „зелен“ и дигитален. Възприеман в началото като алтернатива на 

рестриктивния и рационален икономически подход, в основата на който бе Пактът за 

стабилност и растеж, ЕССП все повече се утвърждава като водеща стратегия за 

развитие на ЕС, с множество инициативи и инструменти, които се вплитат в 

Европейския семестър.  

Таблицата със социални показатели (social scoreboard) e конструирана за целите 

на мониторинг на ЕССП и тя е своеобразен компас за напредъка на държавите членки 

по прилагането на принципите на стълба. В годините тя беше ревизирана – вътрешно 

преструктурирана и допълнена с водещи и вторични индикатори. Въпреки това липсва 

точна и ясна ориентация към съответните 20 принципа на ЕССП. В следствие на това се 

наблюдава значителна асиметрия в покритието на тези принципи със съответни 

индикатори за наблюдение. Докато в областите на заетостта, образованието и 

обучението, равенството между половете и др. е налице достатъчна наситеност, то за 

важни елементи на стълба липсват индикатори, или пък са покрити само от отделни 

такива: 

 Заплати 

 Условия на наемане и защита в случай на уволнение  

 Социален диалог и участие на работниците 

 Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда 

 Интеграция на хората с увреждания 

 Дългосрочни грижи 

 Равновесие между професионалния и личния живот 

 Минимален доход 

 Обезщетения за безработица  

 Достъп до основни услуги 

Това създава предпоставки за влошаване качеството на мониторинг на 

протичащите процеси на национално ниво и на възходящата конвергенция в рамките на 

Европейския семестър. 

КНСБ отбелязва като положителен факт обвързването на двата процеса 

(Европейския семестър и прилагането на ЕССП), чрез което се цели 

макроикономическата и финансова стабилност на държавите членки да се 



 

 

трансформира във възходяща конвергенция на условията на труд и живот на 

европейските граждани. 

България показва почти непроменени позиции спрямо предходната година, 

като по 4 от водещите показатели сме сред страните с най-лоши резултати: 

- Квинтилно съотношение на доходите S80/S20; 

- Лица, изложени на риск от бедност или социално изключване; 

- Въздействие на социалните трансфери (различни от пенсии) за намаляване на 

бедността; 

- Индивидуално равнище на цифровите умения. 

По други 4 показателя (равнище на нетната заплата; формална грижа за деца; 

младежи извън заетост, образование и обучение; рано напускащи училище) 

отбелязваме по-лошо от средното за ЕС равнище, т.е. по 8 от 14-те показателя сме в 

негативната зона – „критично състояние“ или „за наблюдение“.  

На обратния полюс – България попада сред държавите с най-добри резултати по 

показателите безработица и темп на реално повишение на нетната заплата, а по други 4 

заема позиция „по-добро от средното ниво“ (разлика в заетостта между половете; 

равнище на заетост; дълготрайна безработица; неудовлетворени медицински 

потребности). Общо 6 са показателите в позитивната зона, като разликата спрямо 

предходната година е само по отношение на заетостта – влошаване на позицията с едно 

ниво надолу (от „най-добри резултати“ към „по-добро от средно ниво“). 

Таблица 1:  Водещи социални показатели за България 2019-2020 г. 

Тематични 

области 

Показатели Оценка 2019 Оценка 2020 

 

 

 

Равни 

възможности 

и достъп до 

трудовия 

пазар 

Ранно напускащи образование и обучение (% от 

населението на възраст 18-24 г.) 

По-лошо от 

средно ниво 

По-лошо от 

средно ниво 

Младежи извън заетост, образование и обучение 

(NEET’s) – в % от населението на възраст 15-24 г. 

По-лошо от 

средно ниво 

По-лошо от 

средно ниво 

Разлика в заетостта между половете (%) По-добро от 

средно ниво 

По-добро от 

средно ниво 

Квинтилно съотношение на доходите S80/S20 

(пъти) 

Най-лоши 

резултати 

Най-лоши 

резултати 

Лица, изложени на риск от бедност или социално 

изключване (%) 

Най-лоши 

резултати 

Най-лоши 

резултати 

 

 

 

Динамични 

трудови 

пазари и 

справедливи 

условия на 

труд 

Равнище на заетост (% от населението на възраст 

20-64 г.) 

Най-добри 

резултати 

По-добро от 

средно ниво 

Равнище на безработица (% от населението на 

възраст 15-74 г.) 

Най-добри 

резултати 

Най-добри 

резултати 

Равнище на дълготрайна безработица (% от 

населението на възраст 15-74 г.) 

По-добро от 

средно ниво 

По-добро от 

средно ниво 

Нетни доходи на един работник на пълно работно 

време със средна работна заплата (равнище в 

СПС, средно за последните 3 години) 

По-лошо от 

средно ниво 

По-лошо от 

средно ниво 



 

 

Нетни доходи на един работник на пълно работно 

време със средна работна заплата (% на реален 

ръст, средно за последните 3 години) 

Най-добри 

резултати 

Най-добри 

резултати 

 

 

 

Социална 

защита и 

включване 

Въздействие на социалните трансфери (различни 

от пенсии) за намаляване на бедността (%) 

Най-лоши 

резултати 

Най-лоши 

резултати 

Деца на възраст до 3 г., за които се полагат грижи 

в професионални заведения (%) 

По-лошо от 

средно ниво 

По-лошо от 

средно ниво 

Субективно изразени от пациентите 

неудовлетворени медицински потребности  (%) 

По-добро от 

средно ниво 

По-добро от 

средно ниво 

Индивидуално ниво на цифровите умения, 

базисни и над тях (% от населението на възраст 

16-74 г.) 

Най-лоши 

резултати 

Най-лоши 

резултати 

Източник: Европейска комисия: 

 https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-

scoreboard/explorer?primarychart=heatmapyear  

Анализът на резултатите по тематични области показва, че нивото на 

представяне на България е различно в трите отделни области. 

Най-окуражителна е позицията на страната ни в областта „динамични 

трудови пазара и справедливи условия на труд“,  в която България заема челни 

места по три индикатора.  Основните индикатори за заетост не са повлияни в размери, 

характерни за повечето европейски страни членки в условията на разширяваща се 

пандемия Ковид -19. Коефициентът на заетост спадна от 75% в предкризисния период 

до 73.4% средно през 2020 г., а безработицата успя да се задържи в един приемлив и 

поносим диапазон (с ръст от едва 1 п.п. – до 5.1%), но поради временния характер на 

проявление, това не се отрази съществено на дълготрайната безработица, която дори 

леко спадна с 0.1 п.п. до 2.3%. Това се дължи най-вече на успешното приложение на 

схемата за запазване на заетостта 60/40, която през целия период на действие съхрани 

над 300 хил. работни места. В същото време някои незасегнати от кризата сектори 

продължиха да търсят работна сила и това новите назначения на работници и 

служители изиграха до известна степен ролята на компенсаторен механизъм на 

съкращенията в най-пострадалите сектори. Равнището на нетния доход от труд не бе 

засегнато чувствително, но 3-годишната усреднена стойност на показателя не дава 

точно измерение на влиянието на кризата. Все пак по този показател страната ни остава 

в групата с по-лошо от средното за ЕС ниво. Поради сравнително ниските базисни нива 

на дохода, темповете са относително добри (макар и с известен спад от 6.9 на 5.4%) и 

тази тригодишната средна стойност на прираст е сред водещите в Европа. 

В тематичната област „Равни възможности и достъп до трудовия пазар“ 
следва да се отбележи трайно формираната неблагоприятна ситуация по отношение на 

водещите индикатори. Изключение прави единствено „разликата в заетостта между 

половете“ – показател, който попада в групата страни с „по-добро от средно ниво“ и 

като цяло запазва стойността си през последните две години (8.6% през 2019 и 8.9% 

през 2020 г.). Двата важни индикатора, свързани с обучението и образованието на 

младите („рано напускащи училище“ и „младежи извън заетост, образование и 

обучение“ – NEET’s) са на нива „по-лоши от средните“ и традиционно се споменават в 

негативните оценки на Комисията. Докато при рано напускащите училище има все пак 

положителна промяна (спад от 13.9% през 2019 до 12.8% през 2020 г.), то делът на 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer?primarychart=heatmapyear
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/explorer?primarychart=heatmapyear


 

 

NEET’s нараства от 13.7 на 14.4%. В условията на демографска криза това е 

допълнително утежняващ фактор за ситуацията на „горещ“ пазар на труда. Със 

сигурност тази неблагоприятна тенденция намира отражение и по отношение на 

нарастващите неравенства, бедността и социалното изключване. И по двата индикатора 

(„квинтилно съотношение на доходите S80/S20“ и „лица, изложени на риск от бедност 

и социално изключване“) България заема трайно водеща позиция в ЕС през последните 

години. Засега ситуацията остава също непроменена – през 2020 г. квинтилното 

съотношение е 8 пъти (8.1 през 2019 г.), а делът на лицата в риск от бедност и социално 

изключване е 32.1% (32.8% през 2019 г.). 

Тематична област „Социална защита и включване“ също е проблематична. 

Два от четирите водещи индикатора са със стойности, които ни отреждат позицията на 

страна с „най-лоши резултати“ – въздействие на социалните трансфери за намаляване 

на бедността (20.4%) и индивидуално ниво на дигитални умения (34%). И по двете 

направления е необходимо да бъдат проведени целенасочени политики, с оглед 

постигането на ефективни резултати: по отношение на социалните трансфери - 

извършване на цялостна реформа на системата на социално подпомагане, а по 

отношение на повишаване на дигиталните умения – формиране на целеви контингенти 

от населението (учащи, работещи, население извън заетост) и обособяването на 

системи за обучение при включването на подходящи стейкхолдъри (МОН, 

работодатели и синдикати, общини и НПО). „По-лошо от средното ниво“ е оценката, 

касаеща обхвата на децата на възраст до 3 години, за които се полагат грижи в 

професионални заведения. Макар и да има определени регионални различия и 

контрасти, като цяло достъпът до детски заведения е затруднен, особено в градовете, 

привличащи вътрешни трудово-миграционни потоци. Изразените от пациентите 

неудовлетворени медицински потребности от 1.4% през 2019 и 2020 г. формират 

оценка, която според ЕК е на ниво, по-добро от средното за ЕС. Това обаче като 

резултат рязко контрастира с критичния анализ на Комисията по отношение на 

състоянието на сектор здравеопазване в България и на провежданите политики. 

Данните са на база на социологическо изследване на Евростат и трябва да се поясни 

точното съдържание на използваното понятие „неудовлетворени медицински 

потребности”. В противен случай информацията има подвеждащ характер и тя дава 

погрешна картина за целите на политиката на национално ниво. 

Мониторингът на социалните показатели очертава една устойчива тенденция на 

задържане за България като цяло, но според нас, анализът трябва да се обогати – а това 

означава и да се усъвършенства инструментариумът за оценка, да се обогатят и 

допълнят тематичните области с нови показатели. Това би дало една по-реалистична 

картина на състоянието. Масово използваните относителни показатели дават тенденции 

на развитие, но често пъти те не могат да очертаят нивата, които са достигнати. Освен 

това, в сферата на социалните политики и политиките на пазара на труда качествените 

аспекти имат много висока значимост, а те като цяло липсват при повечето от 

използваните индикатори за мониторинг. 

 

 

 

II. Мониторинг „КТД-РЗ”- скорборд  



 

 

 

Съгласно разработената методика и инструментариум на изследването „КТД и 

РЗ” - скорборд представлява набор от показатели, индикатори и целеви ориентири за 

тяхната оценка в сферата на колективното трудово договаряне (КТД) и работната 

заплата. Колективното договаряне е най-важният инструмент на синдикатите за 

въздействие върху ръста на работните заплати. Извън чисто пазарните механизми на 

влияние, този инструмент играе основна роля като регулатор на пазара на труда. В тази 

връзка е необходимо формулирането на приоритети, които се следват с оглед 

реализирането на конкретно поставени цели с различен времеви хоризонт. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1 „Спазване на златното правило – ръст 

на работната заплата не по-малък от ръста на производителността на труда + 

инфлация” 

Правилото „ръстът на работната заплата да не бъде по-малък от сбора от ръста 

на производителността на труда и този на инфлацията“ осигурява, от една страна, 

възмездяване на положения труд, а от друга, поддържане на покупателната сила на 

трудовия доход на работника. Утвърдило се в практиката на договаряне на работните 

заплати в Европа, това правило е характеризирано като „златно“, но благоприятното му 

въздействие е възможно, когато е постигната една добра база за нарастване на 

работните заплати, наричана най-често достойно заплащане на труда. Тази база 

гарантира добър жизнен стандарт, който естествено може да бъде надграждан и 

допълван в зависимост от конкретния принос, от социални придобивки, от механизми 

на разпределение на новосъздадената стойност и др. 

1. Ръст на номиналната и реалната работна заплата 

През последните пет години номиналният ръст на средната работна заплата 

(СРЗ) се ускорява от 8% през 2016 г. до 10.6% през 2019 г., след което спада до 9,4% 

през 2020 г. Дефлацията през 2016 г. и последвалите сравнително ниски нива на 

Индекса на потребителските цени (ИПЦ) от порядъка на 2-3% средногодишно 

осигуряват реален ръст на СРЗ, който в анализирания времеви интервал варира между 

7.1 и 8.9% (Графика 1). 

В сравнение обаче със заложения целеви ориентир „последователен реален ръст 

на работните заплати с минимум 10% през последните 5 години“, очевидно това е 

недостатъчно, за да се реализира една достатъчно висока база, която да гарантира 

добър жизнен стандарт на работниците и служителите. 

Графика 1: ИПЦ, номинален и реален ръст на СРЗ за периода 2016-2020 г. 

(предходна година = 100) 



 

 

 

Източник: НСИ 

Основни движещи сили за нарастване на средната номинална и реална работна 

заплата са: 

- структурните изменения в заетостта като следствие на кризата с Корона-вируса 

и отражението им върху средната работна заплата (пострадаха предимно нископлатени 

отрасли и браншове); 

- конкурентният натиск на общия европейски трудов пазар и недостигът на 

работна сила в национален план; 

- сред регулаторните механизми най-важно значение имат последователното 

нарастване на минималната работна заплата (МРЗ), приоритетното финансиране на 

някои важни публични сектори (средно образование), както и поддържането на 

сравнително устойчиво покритие на наетите работници с КТД; 

- ниската инфлация;  

Като темпове на нарастване на реалната работна заплата ситуацията е 

удовлетворителна – през последните години те са над 5%, очертава се тенденция на 

устойчиво нарастване, но то е под заложения целеви ориентир от над 10%. Това ни дава 

основание оценката по този индикатор като ниво и динамика да бъде оставена „за 

наблюдение“ (виж Таблица 6). 

През първите три месеца на настоящата година – реалният ръст е близък и над 

целевата стойност – на годишна база съответно 10.6% през януари, 9.5% през февруари 

и 12.8% през март. Общо за първото тримесечие на 2021 г. СРЗ се е повишила 
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номинално с 10.9%, а в реално изражение с 11%. Следва да се наблюдава, дали тази 

тенденция ще се утвърди. 

2. Ръст на производителността на труда и прилагане на „златното правило“ за 

договаряне на работните заплати 

Производителността на труда бележи сравнително ниски темпове – между 0.4 и 

3.2% на годишна база (съпоставими цени от 2015 г.), като по-високи са темповете за 

някои отделни години в селското стопанство (11.8% през 2016 г. и 9% през 2019 г.), 

индустрията (5.3% през 2016 г.) и услугите (4.3% ), а за индустрията като цяло те са на 

по-ниски нива и дори отрицателни през две последователни години - 2018 и 2019 

(Графика 2). 

Графика 2: Ръст на производителността на труда, БДС на 1 отработен час за 

периода 2016-2020 г. (индекси предходната година = 100) 

 

 Източник: НСИ 

Тази тенденция продължава и през първото тримесечие на 2021 г., като общо за 

икономиката производителността на труда нараства едва с 0.9%, в селското стопанство 

с 11%, в услугите с 1.1%, а индустрията бележи спад с 2.8%. Налага се изводът, че 

освен негативните ефекти на екстензивния фактор в българската икономика, 

съществено влияние през 2020 и началото на 2021 г. оказва пандемията. 

При тези обстоятелства, както и в следствие от дефлацията и ниските темпове на 

нарастване след това, златното правило придобива вида на ярко изразено неравенство в 

полза на номиналния ръст на СРЗ през целия анализиран период: 

2016 г. СРЗ (8.0%)  >  ПТ (2.5%) + ИПЦ (-0.8%) 

2017 г. СРЗ (9.4%)  >  ПТ (2.3%) + ИПЦ (2.1%) 
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2018 г. СРЗ (10.5%)  >  ПТ (3.2%) + ИПЦ (2.8%) 

2019 г. СРЗ (10.6%)  >  ПТ (3.2%) + ИПЦ (3.1%) 

2020 г. СРЗ (9.4%)  >  ПТ (0.4%) + ИПЦ (1.7%) 

Тази положителна тенденция показва, че е реализиран не само минимално 

необходимият ръст на работните заплати, но се съдържа и сериозен обем на 

разпределение и преразпределение в полза на наемния труд. Това е необходимо, както 

от гл.т. на ниската база за нарастване на заплатите, така и от гл.т. на реално 

протичащите процеси на конвергенция на трудовите възнаграждения. 

3. Ръст на реалната компенсация на 1 нает 

През 2020 г. реалната компенсация на 1 нает (коригирана с дефлатора на БВП) 

отбелязва кумулативен ръст от 20.4% спрямо 2015 г., като средногодишният темп е 

4.1%. Прогнозата на Европейската комисия за 2021 г. е тя да се задържи на същото 

кумулативно ниво от предходната година (под влияние най-вероятно на кризата), а от 

2022 г. се очаква леко покачване до 23.1%. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

100 103.2 109.7 115.7 117.5 120.4 120.4 123.1 

 Източник: AMECO. http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm   

Забавянето на темповете през последните 2-3 години ни дава основания да 

поставим този индикатор в скалата „за наблюдение“ (виж Таблица 6). 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 2 „Изграждане, възраждане и усъвършенстване 

на свободното автономно колективно договаряне”.  

1. Общи тенденции 

По данни на НИПА,  в края на 2020 г. общият брой на действащите КТД е 1596, 

в чийто обхват попадат 343 551 наети, в т.ч. 1524 в предприятие, 18 в отрасъл /бранш, 

54 по общини.3 Налице е  спад  в общия брой КТД в сравнение с 2019 г. със 158 бр.  

Запазва се общата тенденция в количествената картина на колективното 

договаряне за периода 2011-2020 г. - намаление на общия броя на КТД с 26%, в т.ч. 

спад на броя на  действащите отрасловите/браншови договори с над 14 %, а на равнище 

предприятие - с почти 27%. Действащите КТД по общини бележат отново ръст - с 

около 12%. 

Общото покритие на наетите лица с КТД, действащи на различни равнища  

(отраслово/браншово, по предприятие и по общини), по експертна оценка на КНСБ, е 

около 30%, или 668 484 наети.  В тази насока се запазва тенденцията от предишните 

две години. Трябва да се има предвид, че част от наетите са покрити с повече от един 

КТД. 

                                                           
3  От 2018 г. НИПА отразява в базата си данни само  КТД по общини за дейност „Образование” (и то 

непълно по различни причини), поради факта, че за останалите   дейности  „Здравеопазване“, „Социални 

услуги“, „Култура“ и „Други дейности“  договорите не съответстват на изискванията на чл.51в, ал.1 КТ, 

т.е., нямат за страна работодателска структура, а страна по КТД е само кмета на общината.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm


 

 

2. Секторно равнище на колективно договаряне 

2.1. Действащи О/БКТД през 2020 г.  

По база данни на КНСБ4 на равнище „отрасъл“ и „бранш“ през 2020 г. действат  

6 ОКТД, 1 Отраслово Споразумение и 16 БКТД - или общо 23 бр., в 12 от 19 

икономически дейности /сектори/ (КИД-2008, номенклатура А21), в които по традиция 

се сключват/сключвани са КТД на равнище предприятие, в т.ч. в сектор „Селско и 

горско стопанство” – 4; сектор „Индустрия” – 5; сектор „Услуги” - 7;  сектор 

„Образование” – 2;  сектор „Хуманно здравеопазване” - 1; сектор „Култура” – 4.  

В сектор О „Държавно управление”  има действащи 18 КТД  в централни 

структури на държавното управление с териториално представителство. Тези 

колективни договори  основните членове на КНСБ приравняват на Браншови /ФНСЗ, 

ФНСС/СТСБ/ или Секторни/ФНСДУО/,  или  Отраслов /ФНСО БА/, независимо, че по 

тях като страна няма  конституирана работодателска организация, а  в Кодекса на труда 

не е уреден все още въпросът за спецификата и секторния характер на договарянето в 

сектори, финансирани от републиканския бюджет (министерства и централни 

структури на държавното  управление с териториално представителство)5.   

Действат и 7 Споразумения по въпросите на служебните и осигурителни 

отношения за държавните служители, както и 2 Секторни договора – общо за двете 

категории служители – по трудово и по служебно правоотношение. Налице са и 15 

КТД в компании с национално значение, които имат териториални структури, със 

страна осем федерации, съюзи и синдикати - основни членове на КНСБ.6 

Постигнатото през 2020 г. на това равнище на договаряне очертава следните 

тенденции в сравнение с 2019 г.: 

 – Броят и отраслите/браншовете, в които действат КТД, продължава да се 

поддържа на постоянно ниво. Не се наблюдава тенденция на нов спад. (Припомняме, че 

тенденцията за спад на О/БКТД се задълбочава в сектор С „Преработваща 

промишленост”, в периода 2016-2020 г., през който са действали от 3 до 4 О/БКТД, в 

сравнение 2011 г., когато действащите договори са 10). 

- Подновени са О/БКТД, чийто срок изтича през 2020 г., в: образование, 

здравеопазване, транспорт, строителство; пивопроизводство, ВиК, пътно строителство, 

целулоза и хартия, туризъм, музика и танци, театър. 

                                                           
4Класификацията на Браншовите/Отрасловите/Секторни/ КТД на КНСБ включва и: 
       - КТД в централни структури на държавното  управление с териториално представителство, със страна  

ФНСДУО, ФСЗ, ФНСС и  ФНСЗ,  /напр. АЗ; АСП; НАП; ИА „ИН“ и ДП“ФЗД“, ГА в МВР, ДА „ДРВВЗ“, ДАНС, 

„Архиви“, ДП „БСТ“, Агенция „Митници“, ДАТО, „СБА“ ЕООД, НЗОК, БАБХ, АПИ/ , и ОКТД „Отбрана”, със 

страна ФНСО БА. 

       - КТД в компании с национално значение/на равнище „предприятие”, които имат териториални 

структури. КТД е действащ на територията на страната, със страна  СЖБ, СТСБ, НФЕ,  НФЕБ, СФС, НБС, 

НРТС, ФНСО БА /„БДЖ-ПП” ЕООД/ „БДЖ-ТП” ЕООД; НК “ЖИ“, „Холдинг БДЖ“ ЕАД; НЕК; EСО; 

Електроразпределителни дружества /CEZ, EVN Енерго про./; ”Български пощи” ЕАД; „БТК“ ЕАД; „Банка ДСК“ 

ЕАД, БНТ, БНР, „Терем“ АД и др.  
5 В база данни на НИПА тези Браншови/Секторни КТД и Споразумения са причислени към равнище на договаряне  

по „предприятие”, с изключение на ОКТД  в Министерството на отбраната. 
6 НИПА отразява тези договори , като КТД по предприятие, а при териториалното им  разпределение - като  „Цялата 

страна”. 



 

 

- Важно е да се отбележи, че през 2020 г. е подновено и подписаното от 

браншовите партньори от леката промишленост ФНСОЛП-КНСБ и БАПИОТ-КРИБ 

Рамково колективно Споразумение за текстил и облекло. Споразумението става основа 

и за започналите през м.май на 2021 г. преговори за сключване на БКТД, с участието 

на ФНСОЛП-КНСБ и КТ”Подкрепа, БАПИОТ-КРИБ и БАТОК-АИКБ. 

- През 2020 г. е подписано за първи път и Национално Споразумение по 

работните заплати за Отрасъл „Висше образование” между Националния браншов 

синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към 

КТ „Подкрепа“, Министерството на образованието и науката и Съветът на ректорите на 

висшите училища. 

- В началото на 2021 г. са подновени и ОКТД „Проучване, добив и преработка на 

минерални суровини“, БКТД – Горско стопанство стопанисване, Горско стопанство 

контрол, Библиотечно дело.  

- Преговорите за сключване на БКТД в сектора на металургията започнаха през 

октомври 2020 г. и приключиха през юни 2021 г. - предстои подписване на договора.  

-  В сектора на металоиндустрията преговорите продължават и след края на 2020 

г., като са налице разногласия между страните – без перспектива на този етап за 

сключване на ОКТД за 2021 г.  

2.2. Покритие на наетите с Отраслови/Браншови/Секторни КТД7 

Покритието на наетите лица - членове на синдикални организации, страна по 

О/БКТД или наети, покрити с разпрострени договори от министъра на труда и 

социалната политика, по чл.51в, ал.4 от КТ, за 2020 г. е средно 23.6%. Запазва се 

тенденцията от последните две години.  

В някои сектори по А 21 КИД-2008, като цяло и в отделни икономически 

дейности от тях, покритието с О/БКТД е значително по-високо от средното за страната, 

а в някои се доближава, достига и надминава заложения целевия ориентир от 60% 

покритие. Тези данни са валидни и за последните две години,  например:   

 Сектор В „Добивна промишленост” – ОКТД ”Добив и преработка на 

минерални суровини” е с обхват 67.8% - 13 081 души от 19 295 наети; 

 Сектор С „Преработваща промишленост” в икономически дейности 11.05. 

Производство на пиво и  11.06. Производство на малц  БКТД „Пивоварен 

бранш“ е със 100 % обхват (разпрострян от министъра на труда и социалната 

политика във всички предприятия в бранша – за 2 200 наети);  

 Сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна 

енергия“ - БКТД „Енергетика“ - покритие 56.2%, - 16 752 д. от 29 808 наети; 

 Сектор E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 

отпадъци” в икономически дейности 36. Събиране, пречистване и доставяне на 

води и 37. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (за които се 
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прилага БКТД ) обхватът е около 76.7%  – прилага се за 13 355 д. от 17 417 

наети; в сектора като цяло обхватът е 36.1% - от 36 976 наети в четири ИД; 

 Сектор Р„Образование”: Относителният дял на наетите в трите икономически 

дейности - 85.1 Предучилищно образование, 85.2 Начално образование (първи 

етап на основното образование), 85.3 Прогимназиално (втори етап на основното 

образование) и средно образование, за които се прилага действащ ОКТД „За 

системата на предучилищно и училищно образование“, е 83 % - 105 008 души, 

членове на трите синдиката, страна по договора и 126 500 наети в трите ИД 

(неофициални данни); В сектора като цяло  покритието е  65.2 % – от 168 810 

наети  (данни на НСИ за 2020 г.), като се има предвид и действието на новото 

Отраслово Споразумение „Висше образование“ за ИД 84.42, прилагано спрямо 

5 066 наети. 

 Сектор  R „Култура,спорт и развлечения“: Само в икономически дейности 

90. Артистична и творческа дейност и 91. Други дейности в областта на 

културата, в които действат 4 БКТД (БКТД Театър, БКТД Музикално-сценични 

изкуства, БКТД Библиотечно дело и БКТД Музеи и художествени галерии), 

приложими за 7 025 наети от 12 137, покритието е 57.9%, но в сектора като цяло 

е 20.8% от 33 783 наети (по данни на НСИ ). 

Ниско е все още покритието като цяло в:  сектори C Преработваща 

промишленост - 4.2 %; F Строителство – 1.6%; I Хотелиерство и ресторантьорст – 1.8%, 

A Селско, горско и рибно стопанство -7.7%, което е устойчива тенденция в последните 

години. 

3. Действащи КТД на равнище „предприятие” и относителен дял на покритие 

на наетите лица8 

3.1. Тенденции на развитие 

По база данни на НИПА, в края на 2020 г. действащите КТД по 

предприятия са 1 524, които се прилагат спрямо  343 551 наети – 15.4% като дял от 

наетите на национално ниво  2 228 280 лица.   

Тенденцията очертава спад на броя на КТД със 157, в сравнение с 2019 г. (За 

2019 г. действащите КТД са 1681, прилагани спрямо 317 972  наети – 13.9.% 

относителен дял. Тенденцията на спад на КТД по предприятие „затихва” след 2017 г. 

и броят им се задържа на относително постоянно ниво до 2019 г.).   

Важно е да се отбележи, че въпреки спада на броя КТД, се наблюдава 

увеличение на  относителния дял на наетите, покрити с КТД, с 25 579 – или с 1.5%. 

Динамиката на това равнище на договаряне и спадът на броя КТД в периода 

2011-2020 г. се дължи преди всичко, но не само, на броя КТД в ИД Р”Образование”, 

където по данни на НИПА през 2011 г. има 1 080 бр. КТД, прилагани за 57 816 наети,  

съответно през 2019 г. - 702 КТД, прилагани за 46 644 наети, а през 2020 г. – 603 КТД, 

прилагани за 40 927 наети. Разликата за периода е 447 броя КТД, а в покритието на 

наетите е 16 889 наети. Важно е да се отбележи, че динамиката в броя на КТД в Сектор 

Р„Образование” е специфична и е необходимо да се извади пред „скоба”, за да не 
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деформира картината от реални проблеми в другите сектори на това равнище на 

договаряне, поради мащаба на синдикалните структури, преди всичко на СБУ – 

значителната синдикална плътност и поначало най-голям брой сключвани и действащи 

КТД на това равнище.9 Актуалната ситуация в сектор образование не е резултат от 

липса на капацитет и „колективно-договорна сила” на синдикалните структури, а по-

скоро на политика за ефективно и справедливо управление на процесите на 

присъединяване към КТД на равнище предприятие/организация, възможно поради 

силата на договореностите на секторно равнище, постигнати с ОКТД. 

В повечето от останалите сектори по А21 КИД-2008 броят на действащите КТД 

по предприятия се запазва на относително еднакво ниво, с малки изменения пред 

годините в отделни сектори, като общото покритие на наетите се е увеличило и е 

компенсирало спада в  сектор Р”Образование”. Поради тази причина, независимо от 

общия спад на броя  КТД в този период, общото покритие на наетите с КТД не е 

намаляло, а се е увеличило с 31 733 или с 1.7%. 

Спад на броя на КТД е налице и в сектора на индустрията, при това при 

ниска начална база в последните 10 г. Според данните на НИПА, през 2012 г. в 

индустрията е имало  само 259 КТД на равнище предприятие, прилагани спрямо 

126 990 наети.  През 2019 г.  - 216 КТД, прилагани спрямо 119 608.  Към края на 2020 г. 

има 186 КТД,  които се прилагат спрямо 111 783 наети (от които 99 КТД в 

преработващата промишленост, прилагани спрямо  55 663  наети, при 155 КТД за 2012 

г., прилагани спрямо 70 310 наети). Данните показват, че броят на колективните 

трудови договори общо за индустрията на равнище предприятие намалява през 

последните десет години, но тази тенденция на спад затихва през последните три 

години, а броят и обхватът на КТД се запазват относително постоянни до 2019 г., като 

през 2020 г. е налице нов спад с 30 КТД.  Покритието с КТД на равнище предприятие 

е най-високо в добивната промишленост - 66.3%, в преработващата промишленост е 

11.9%, а в строителството е едва 3.8%. - с 8 КТД, прилагани спрямо 4 730 наети.   

Проблеми са налице и в услугите, преди всичко в сектор Търговия – с 0,3% 

обхват на наетите, където действат само 9 КТД на равнище предприятие, прилагани за 

1 046 работници и служители;  за хотелиерство и ресторантьорство - 2.3%; за финанси – 

22.3%; за дейност Създаване и разпространение на информация - около 6.5%; за 

Операции с недвижими имоти – 4.1%.  

Най-високо е покритието в сектор „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия“, като степента му надхвърля 70%; в икономическа 

дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци“ 

покритието е 46.7%.; за Транспорта и пощите този дял е 28,8%. 

3.2. Разпределение на действащите КТД в предприятия по икономически 

дейности  

По А7 на КИД-2008 (данни на НИПА) то е:  

- A Селско, горско и рибно стопанство - 75 КТД, прилагани спрямо 5 149  – 7.9% 

дял от наетите;   

                                                           
9 По данни на СБУ действащите КТД по предприятие/образователна институция/ за 2020 г. са 1350, но за 

целите на Мониторинга и приетите методологически правила за неговото осъществяване, се позоваваме 

и на официални,  публично достъпни данни от информационната система на НИПА.    



 

 

- B-F Индустрия – 186 КТД,  прилагани спрямо 111 783 – 16.4% дял от наетите;   

- G-N Търговия, транспорт, туризъм и услуги – 131 КТД, прилагани спрямо 

67 384 – 6.9% дял от наетите;   

- O Държавно управление – 122 КТД, прилагани спрямо 77 190 – 67.7 % дял от 

наетите; 

-  P Образование - 603 КТД, прилагани спрямо 40 927 – 24.6% дял от наетите;  

- Q Хуманно здравеопазване и социална работа – 280 КТД, които се прилагат 

спрямо 34 425 – 22.2% дял от наетите; 

- R-S Култура и други – 127 КТД, които се прилагат спрямо 6 693 – 9.9% дял от 

наетите.  

По А21 на КИД-2008, относителният дял на наетите, покрити с КТД, е по-

висок от средния за страната, напр.:   

   - B Добивна промишленост – 66.3 %; 

  - D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия – 70.3%; 

  - E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци – 46.7%; 

    - H Транспорт, складиране и пощи - 28.8%; 

    - K Финансови и застрахователни дейности - 22.3%; 

    - O Държавно управление – 67.7%; 

    - P Образование - 24.6%; 

    - Q Хуманно здравеопазване и социална работа - 22.2%; 

           - R Култура, спорт и развлечения - 17.0%. 

Разпределение на действащите КТД в предприятия и наети с групиране на 

икономически дейности в:  

 Реален сектор -  392 КТД, прилагани спрямо 184 316 – 8.3 % относителен дял от 

общо наетите; 

 Бюджетен сектор – 1 132 КТД, прилагани спрямо 159 235 – 7.1% относителен 

дял от общо наетите. 

3.3. Разпределение на действащите КТД на равнище предприятие по 

статистически райони и административни области10 и общини11   

Относителният дял на наетите лица, покрити с КТД в предприятие в някои 

области е по-висок от средния за страната, напр.:  обл. Стара Загора – 29.6%; обл. 

Габрово – 21.6%; обл. Враца – 21.3%. В други области относителният дял на покритие е 
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по-нисък от средния за страната, напр. - обл. Перник - 4%; обл. Благоевград – 4.4%; 

обл. Видин - 4.7%; обл. Разград - 4.8%. и др. По дани на НИПА в 83% от общините в 

България има действащи КТД на равнище предприятие. 

4. Действащи КТД по общини за дейности, финансирани от общинските 

бюджети 

В 45% от общините на България има действащи КТД за дейности, финансирани 

от общинските бюджети.12 

Към м.12.2020 г., по данни на основните членове на КНСБ, действат 160 

ОбКТД13, в т.ч.:  

             - дейност образование - 105 бр. КТД;      

             - дейност здравеопазване – 45 бр.;  

             - социални дейности – 9 бр.; 

             - култура – 1 бр.  

В сравнение с 2019 г е налице спад на броя на КТД с 55, като се очаква 

тенденцията да бъде преодоляна през 2021 г., в контекста на стартирали процедури за 

преговори, особено в дейност образование, в процеса на подготовка обсъждане и 

приемане на общинските бюджети. Трябва да се подчертае и специфичната позиция на 

ФСОДУО в тази насока - при договаряне в социалните услуги приоритетът е 

договаряне на равнище социална институция, т.е. – равнище предприятие, а не на 

общинско равнище – по тези причини не се очаква значим ръст в броя на КТД за 

социалните дейности. Затруднени са преговорите за дейност култура, тъй като някои 

работодатели не възприемат общинското равнище на колективно договаряне. 

По данни на РС на КНСБ, към първото тримесечие на 2021 г. действат вече 

217 КТД в т.ч.: 

             - дейност образование - около 160 бр. КТД;      

             - дейност здравеопазване – около 50 бр.;  

             - социални дейности – 5 бр.; 

             - култура – 2 бр. 

Към този момент НИПА не разполага с методика за наблюдение на степента 

на покритие на наетите с ОбКТД, поради липса на официални данни за страната като 

цяло за броя на наетите работници и служители по отделните икономически дейности, 

финансирани от общинските бюджети. С точна методика не разполагаме и в КНСБ. 
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бр. на КТД по общини, предоставени от  основни  членове на КНСБ, както  и данни към първото 

тримесечие на 2021 г., предоставени от РС на КНСБ. 



 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 3 „Реализиране на възходяща социална 

и доходна конвергенция чрез повишаване ефективността на КТД” 

Тезата за възходяща конвергенция в ЕС придобива особена сила и значение след 

приетите стъпки към разширяване на съюза през 80-те години на миналия век, когато 

новите държави членки Гърция (1981), Испания и Португалия (1986) значително 

изостават в своя жизнен стандарт от икономически силните държави на Западна и 

Северна Европа. Това дава основание мнозина да ги определят като „южните 

покрайнини на Европа. Неравенствата се задълбочават след 2000 г., когато в рамките на 

10 г. (2004-2013 г) се присъединяват 11 държави от ЦИЕ плюс Малта и Кипър. Въпреки 

засилената кохезионна политика на ЕС все още съществуват големи различия в 

заплащането: между държавите, между секторите в рамките на държавите и в рамките 

на мултинационалните предприятия в различните държави, в които те са установени. 

Такива отклонения много рядко съответстват на различната степен на 

производителност или на разлики в икономическите резултати или разходите за живот. 

1. БВП на глава от населението, СПС, ЕС27=100 

Този показател е един от най-синтетичните, които отразяват равнището на 

произведените стоки и услуги в национален мащаб и нивото на благосъстояние на 

населението. През периода 2016-2018 г. неговите стойности нарастват много бавно (с 

по 1 п.п.), като през 2019 и 2020 г. ръстът се ускорява до 2 п.п. Общо за периода 2016-

2020 г. българският БВП на глава от населението в СПС се е увеличил от 49 на 55% при 

ЕС = 100. За България тези темпове са твърде ниски и предопределят един по-

продължителен срок на догонване, за разлика от Словения, Литва, Латвия и Естония.. 

Графика 3: БВП на глава от населението, СПС (ЕС27=100) 

        

Източник: Евростат:   

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Показателят е много подходящ за международни сравнения. Темповете на 

догонване са в пряка зависимост от обема на произвеждания БВП, броя на населението 

и ценовото равнище в отделните страни. Самият показател е конструиран така, че да 

зависи от нивата и динамиките на изменение на същите тези фактори в останалите 

европейски страни членки на Съюза. Догонващата политика се реализира при 

предимствен ръст на произвеждания БВП, намаляващ контингент на населението извън 

работната сила и в условията на плавна ценова конвергенция. Различната посока на 

влияние на отделните фактори прави много трудна прогнозата за сближаване на 

стандартите на живот. В случая с България процесът е възходящ, но прекалено бавен. 

Все пак, ако увеличението с 2 п.п. продължи, то към 2022 г. може да се приближим 

плътно до целевия ориентир от 60% спрямо ЕС27. 

2. Компенсация на 1 нает, СПС, ЕС27=100 

Този индикатор характеризира нивото на брутна работна заплата и социално-

осигурителните вноски за сметка на работодателя. С малки колебания, тенденцията е 

възходяща, но самите нива по години изостават твърде много от тези на БВП на глава 

от населението. През целия период разликата между нивата по двата показателя е от 

около 6-8 п.п., като през 2020 г. достига 8.8 п.п. 

Графика 4: Компенсация на 1 нает, СПС, ЕС27=100 

 

Източник: Евростат и собствени изчисления от: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00013/default/table?lang=en 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_eegaed&lang=en 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00120/default/table?lang=en 

Тези разлики в нивата на двата показателя показват наличието на съществен 

резерв в разпределението на произведения продукт в полза на компенсацията на 
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наемния труд. Това означава, че възходящата конвергенция трябва да се запази, но 

темповете да се ускорят до 6-7 п.п. годишно, за да може към 2022 г. позицията на 

България спрямо ЕС27 да се изравни и по двата индикатора – БВП на глава от 

населението и компенсация на 1 нает в СПС, достигайки 60% от средно за Съюза. Това 

изглежда трудно постижимо от гл.т. на досегашната обща тенденция и е основание 

вторият индикатор да бъде оставен „за наблюдение“. Ускореното нарастване на 

компенсацията на наемния труд следва да се реализира през механизмите на 

колективно договаряне, повишаване на неговото покритие, но също и през целеви 

политики на разпределение и преразпределение на създадения продукт на фирмено, 

отраслово и национално ниво. 

3. Средна работна заплата (СРЗ), СПС, избрани държави = 100 

Средната работна заплата е най-често използваният показател за нивото на 

доход от труд. Неговата стойност зависи както от темпа на ръст на индивидуалните 

заплати и общия Фонд „Работна заплата“, така и от броя и структурата на наетите 

работници и служители. Структурният фактор следва да се анализира систематично, в 

противен случай може да  има изкривяващ ефект. 

Възходящата конвергенция на работните заплати е инициатива, която в 

европейски мащаб предполага прилагането на координирани политики на колективно 

договаряне, засилване ролята на секторните КТД, но също и широко използване на 

принципа „равно заплащане за труд с една и съща стойност“. С особена сила този 

принцип важи за европейските транснационални компании с поделения в различните 

държави членки. КНСБ разглежда прилагането на този принцип като важен инструмент 

за преодоляване на неравенствата  и огромните разлики в заплащането на труда. Тези 

разлики съществуват както на международно ниво, така и на национално – 

междуотраслово, междуфирмено и вътре в предприятията и организациите. 

За целите на международни сравнения служат термините „паритет на 

покупателна способност“ и „стандарт на покупателна способност“14 

Спрямо повечето европейски страни България реализира подобрени позиции по 

СРЗ в СПС през периода 2015-2021 г. Изоставането е различно по отношение на 

отделните държави членки (спрямо най-развитите икономики то е от порядъка на 70 

п.п., докато спрямо по-слабо развитите, новоприсъединени страни то е около 15-40 

п.п.). 

Поради невъзможността да се отнесе СРЗ в СПС на България към такава обща за 

ЕС, в следващата таблица представяме данни за по 6 от старите и новите държави 

членки (Таблица 2). 

                                                           
14 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните 

страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена 

"стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните 

национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, 

докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде 

необходимо различно количество национална валута. 



 

 

Таблица 2: Съотношение на СРЗ в България към някои европейски СРЗ в СПС - 

% 

Страни 2015 2016 2017 2018 2019/2021 

(месец, 

тримесечие) 

Дания 24.2 26.4 26.8 28.4 - 

Люксембург 23.6 25.7 26.6 28.4 - 

Австрия 24.9 26.4 27.7 29.6 31.1 (2019) 

Германия 26.8 28.2 29.2 31.0 34.1 (2020) 

Финландия 34.1 36.5 38.4 41.0 - 

Швеция 33.8 36.8 38.1 41.3 37.7 (05.2020) 

Словения 49.9 53.5 54.9 58.4 57.3 (01.2021) 

Румъния 86.6 83.9 78.9 63.2 60.8 (12.2020) 

Чехска Република 61.9 64.9 64.8 66.5 73.8 (Q1.2021) 

Унгария 69.3 72.1 69.9 70.2 68.3 (03.2021) 

Литва 81.1 82.1 81.7 82.9 60.9 (Q1.2021) 

Латвия 80.8 84.6 84.0 85.9 83.3 (03.2021) 

Средно за 12-те 49.8 51.8 51.8 52.2 - 

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage  

Като цяло по-отчетливи са темповете на конвергенция спрямо старите държави 

членки, но пък разликите там изглеждат непостижими за наваксване в близките 

десетилетия. Бързите темпове на нарастване на работните заплати в Източна Европа 

водят до ускоряване на сближаването, но България реализира много слабо подобряване 

на позицията си спрямо Унгария и Литва – за периода 2015-2018 г. стопява едва 1-2 п.п. 

разлика, а в периода 2019-2021 г. отбелязва влошаване като цяло. Особено отчетливо е 

то спрямо Литва, която две последователни години реализира изключителни 

номинални ръстове на СРЗ от 40% през 2019 и 17% през 2020 г. 

За България забавените темпове на конвергенция на заплатите и заложеният 

целеви ориентир 60%, който очевидно не може да бъде постигнат в близките две-три 

години, са причина този индикатор да бъде поставен „за наблюдение“. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 4 „Борба с явлението работещи бедни 

посредством ускорено повишение на ниските заплати и ниските доходи в 

домакинствата със зависими членове” 

Бедността в нейните многобройни измерения включва липсата или 

недостатъчния размер на доходите (вкл. от труд) и материалните ресурси за достоен 

живот; занижена социална защита, в т.ч. ограничен достъп на значителни групи от 

населението до необходимите здравни и образователни услуги; ниско ефективна 

заетост и висока безработица; лошо качествени жилищни условия; незадоволителна 

инфраструктура и пр. Затова борбата с бедността е пряко свързана с политиката на 

устойчиво, интелигентно, ефективно и социално добре ориентирано икономическо 

развитие и растеж; социално справедливо разпределение, преразпределение и крайно 

използване на БВП и плодовете на икономическия растеж; високо и като тенденция 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_average_wage


 

 

нарастващо равнище на социална защита; подобряване на жилищата и жилищните 

условия; ефективна семейната политика; ефективна държавна регулация и контрол 

върху всички сфери на обществения живот и пр.  

1. Относителен дял на „Работещи бедни” 

Работещите бедни са специфична категория заети лица, която най-често се 

определя от ниското равнище на трудовия доход, който постъпва в домакинството. 

Изключенията от това най-общо правило се свързват със значителни доходи от друг 

вид, които могат да компенсират ниското ниво на работните заплати и да извадят на 

практика членовете на домакинството от капана на бедността. 

При общо взето поддържаното високо равнище на монетарна бедност в 

България от 21-23%, делът на работещите бедни също е относително устойчива 

величина. От 7.8% през 2015 г. той се повишава до 11.6% през 2016 г., като след това се 

стабилизира около 9-10% през следващите четири години (2017 – 10.0%, 2018 – 10.1%, 

2019 – 9,0% и 2020 – 9.7%). По-висок е делът на работещите бедни сред мъжете – 

между 8.3% и 13.2% от всички заети мъже през периода 2015-2020 г., докато при 

жените този дял варира между 7.2% и 9.7%. Тази тенденция се запазва и през 2020 г. – 

съответно 10.6 и 8.5% (Графика 5). 

Графика 5: Относителен дял на работещите бедни по пол 2015-2020 г. (%) 

 

Източник: НСИ, SILC 

Непълната заетост е значителен фактор за попадане в категорията работещи 

бедни. Между 30.3% и 42.2% от заетите на непълно работно време са работещи бедни. 

При заетите на пълно работно време този относителен дял е значително по-нисък – 

между 6.7% и 10.2% през анализирания период. През 2020 г. тези дялове са съответно 

8,3

13,2

11,3 11,5

9,7

10,6

7,2

9,7

8,4 8,6
8,2 8,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мъже

Жени



 

 

33.6 и 8.4% (Графика 6). Освен че са заети на непълно работно време, часовите ставки 

на тези работници и служители обикновено са по-ниски от тези на заетите на пълен 

работен ден. По този начин намаленият трудов доход на заетите на непълно работно 

време се формира под негативното въздействие на два фактора – намален обем работа и 

занижени часови ставки. 

Това е сериозен проблем, който прави неатрактивна заетостта на непълно 

работно време и по този индикатор, който се смята за един от най-важните за 

формиране на гъвкава заетост, България традиционно е сред страните с най-нисък дял в 

Европа (2-3% при 13-15% за развитите икономики). 

Графика 6: Относителен дял на работещите бедни по продължителност на 

работното време 2015-2020 г. (%) 

 

Източник: НСИ, SILC 

Заложеният целеви ориентир от 7% е достижим, но тенденцията през последните 

5 години е противоречива, което ни дава основание да поставим този индикатор „за 

наблюдение“. 

2. Квинтилно съотношение S80/S20 

Индикаторът измерва поляризацията в разпределението на дохода между 20-те 

процента най-богати и 20-те процента най-бедни домакинства. Данните за България 

показват изключително високи нива на неравенства, като цялостната тенденция е към 

повишаване – от 7,1 пъти през 2015 до 8,1 пъти през 2019 г. и 8 пъти през 2020 г. По 

този показател страната ни е рекордьор в ЕС и трайно заема челна позиция, за което е 

обект на постоянна критика от ЕК, а основните фактори за тази неблагоприятна 
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ситуация са асиметричното повишение на дохода, несправедливата данъчна система и 

неефективната система на социално подпомагане. 

Графика 7: Квинтилно съотношение S80/S20 (общо и по възраст) за периода 2015-

2020 г. 

 

 Източник: НСИ, SILC 
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парадоксът там е друг – 38.3% от пенсионерите са фактически в монетарна бедност 

(SILC). Успешната политика за борба с неравенствата се свързва не само и единствено 

с политиката по доходи, за целта експертите препоръчват успоредното прилагане и на 

адекватна данъчна политика. 

По този индикатор страната ни е в „критична ситуация“ – далеч от целевия 

ориентир от 5 пъти (средната за ЕС стойност), но и с негативна тенденция на 

задълбочаване на неравенствата. 

3. Относителен дял на „Нископлатени работници” 

Информацията по този показател е ограничена поради периодичността на 

провеждане на изследването на Евростат и НСИ „Структура на работната заплата“ – на 

всеки 4 години. 
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Нископлатените работници (с работна заплата на пълно работно време под 67% 

от медианната) са високорисков контингент от наети, които потенциално са застрашени 

от преминаване в категорията на работещите бедни в случаите на липса на доходи от 

други източници. Ако работещите бедни статистически се отразяват в домакинствата, 

т.е. през изследване на домакинските бюджети, то нископлатените работници се 

обхващат статистически в разпределението на индивидуалните работни заплати, т.е. 

изследването „Структура на работните заплати“.  

От 27.1% през 2010 г. относителният дял на нископлатените работници спада до 

18.2% през 2014 г. и след това се задържа на това ниво – 18.0 през 2018 г.  

Целевият ориентир от 15% (средно за ЕС ниво) е в рамките на постижимото през 

следващите години, но тенденцията на застой през две последователни години, ни дава 

основание да поставим индикатора в категорията „за наблюдение“. 

4. Съотношение на МРЗ към СРЗ 

Известен още като Кайц-индекс, индикаторът е един от най-важните в областта 

на минималните доходи и като цяло за страните със законовоустановена МРЗ е 

показателен за политиката на правителствата, защото е един от малкото инструменти за 

намеса на държавата в регулирането на доходите от труд.  

КНСБ възприема като целеви ориентир - съотношението на МРЗ към средната 

работна заплата да не бъде по-малко от 50%. Данните за България показват почти 

пълна стагнация  на това съотношение след 2015 г. – варира в тесния диапазон от 44 до 

44.5%.  Индикаторът е поставен „за наблюдение в Таблицата „КТД и РЗ“ (Таблица 6). 

Графика 8: Минимална и средна работна заплата (нива в лева), съотношения  

минимална/средна работна заплата (в процент) за периода 2015-2020 г. 
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ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 5 „Повишаване на солидарността, 

намаляване на неравенствата и премахване на различията (с механизмите на 

колективното договаряне)” 

Намаляването на неравенствата и свиването на различията в размера на 

работните заплати е пътят за постигане на справедливо и достойно заплащане на труда. 

През периода 2016-2019 г.  се наблюдава последователно нарастване на работните 

заплати, като ускоряването е  от 8% през 2016 г. до 9.4% през 2020 г. Прилаганите 

антикризисни мерки в  условия на  пандемия и извънредно положение, наред с 

регулаторните механизми и процеса на социален диалог, ограничиха възможността за 

драстичен спад на работните заплати, особено при силно засегнати отрасли. 

1. Разлика в заплащането по пол (Gender pay gap – GPG) 

Широката дефиниция, която дешифрира краткото GPG, гласи, че различията в 

заплащането по пол характеризират разликата между средното брутно почасово 

възнаграждение между заетите мъже и жени, изразена в процент от средното брутно 

почасово възнаграждение на мъжете. Това е формулата, възприета в света, 

включително от статистическите служби на ЕС и естествено на България, когато 

изчисляват количественото измерение на GPG.  

България е с 14.1% GPG (методиката изключва публична администрация, 

отбрана и задължително социално осигуряване) и заема сравнително добро място в 

позитивния сектор на европейската скала. В България GPG  е на същите нива като 

средните за ЕС-27, като бележи лек спад в сравнение с 2016 г., когато отчита 14.6%. 

Постигнатите резултати за свиване на разликите между половете в заплащането в 

голяма степен се дължат на увеличаване на заетостта през последните години. Силният 

недостиг на работна ръка в следствие на намаляване на трудоспособния контингент в 

България се превърна в естествен регулатор за нарастване на трудовите 

възнаграждения, при това в тези икономически дейности, в които превес имат жените и 

по традиция са нископлатени.  

Средните нива на ЕС27 бележат също намаление, при това с по-ускорени 

темпове - от 15.1% през 2016 г. достигат до 14.1% през 2019 г. Преди нашата страна са 

Люксембург (1.3%), Румъния (3.3%), Италия (4.7%%), Белгия (5.8%),Словения (7.9%), 

Полша (8.5%), Швеция (11.8%). Значително на средните европейски нива е GPG в 

Естония (21.7%), Латвия (21.2%), Германия (19.2%), Австрия (19.9%). 

През 2020 г. COVID-19 изостри съществуващото неравенство в заплащането 

между половете, както в България, така и в останалите страни членки на ЕС. В 

България жените претърпяха сериозни загуби поради силното си присъствие в 

нископлатени сектори на услугите, като ресторанти, туризъм, хотелиерство, 

почистване, които бяха най-силно засегнати от последиците на COVID-19. Освен това, 

жените са тези, които поеха несъразмерно голям дял от отговорностите за полагане на 



 

 

грижи в резултат на затварянето на училища и от дейностите за подкрепа, като по този 

начин беше застрашен трудно извоюваният напредък в борбата за равенство между 

половете. Очакванията за 2020 г. да се задълбочат различията в заплащането 

(следствие от последиците от COVID-19), въпреки прилаганите правителствените 

политики, насочени за запазване на заетостта и доходите, както и допълнителните 

плащания на заетите на първа линия. Тези тревожни факти водят до по-висок риск от 

финансова нестабилност и в дългосрочен план за по-нисък размер на техните пенсии. 

Неефективното търсене на решения по тези проблеми води до феминизиране на 

бедността и загуби за икономиката, както от увеличение на разходите на социалните 

фондове, така и от пропуснати ползи от неефективното използване на  трудовия 

потенциал. 

С оглед преодоляване на разликата в заплащането между половете в началото на 

2021г. Европейската комисия представи предложение за Директива на ЕК за 

засилване приложимостта на принципа „еднакво заплащане за равен труд или 

труд с една и съща стойност“ между мъжете и жените чрез прозрачност на 

заплащането и действени механизми, за да се гарантира, че жените и мъжете в ЕС 

получават равно заплащане за равен труд. Приемането на нова директивата за 

прозрачност в заплащането  ще даде на всеки работник, както в публичния, така и в 

частния сектор, правото да получи определена информация за заплащането в 

организацията, в която работи, като също така  ще осигури насрещно задължение 

работодателите да публикуват годишни доклади за разликата в заплащането между 

половете и да  се предприемат действия за справяне с разликите в заплащането между 

мъжете и жените за еднакъв труд. 

Европейската конфедерация на профсъюзите, както и КНСБ, считат че 

предложението за директива, въпреки че съдържа добри принципи, поставя 

ограничения пред осигуряването правото на работещите жени за равно заплащане. 

Директивата се нуждае от съществени подобрения и КНСБ подкрепи исканията и 

предложенията на ЕКП за промени по четирите ключови приоритета: 

 Гаранция за включване на синдикатите и колективно договаряне; 

 Всички компании, независимо от тяхната големина, да изготвят доклади и 

съвместно оценяване; 

 Да се отстранят напълно ограниченията за прозрачност; 

 Да се подсилят задействащите клаузи (за изпълнение на задължения и 

санкциониращи), вкл. недопускане на фирми с над 5% разлика в заплащане по 

пол да участват в обществени поръчки. 

 

Таблица 3: Разлика в заплащането по пол* по страни 

 

2016 2017 2018 2019 

European Union - 27 countries (from 2020) 15,1 14,6 14,4 14,1 

European Union - 28 countries (2013-2020) 16,1 15,7 15,3 : 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-establishing-minimum-requirements-pay-transparency-strengthen-principle-equal-pay_bg


 

 

Euro area - 19 countries  (from 2015) 16,2 15,7 15,3 14,9 

Belgium 6,0 5,8 5,8 5,8 

Bulgaria 14,6 14,3 13,9 14,1 

Czechia 21,5 21,1 20,1 18,9 

Denmark 15,1 14,8 14,6 14,0 

Germany (until 1990 former territory of the 

FRG) 21,1 20,4 20,1 19,2 

Estonia 24,8 24,9 21,8 21,7 

Ireland 14,2 14,4 11,3 : 

Greece : : 10,4 : 

Spain 14,8 13,5 11,9 11,9 

France 15,9 16,3 16,7 16,5 

Croatia 11,6 12,3 11,4 11,5 

Italy 5,3 5 5,5 4,7 

Cyprus 12,3 11,2 10,4 10,1 

Latvia 19,7 19,8 19,6 21,2 

Lithuania 14,4 15,2 14,0 13,3 

Luxembourg 3,9 2,6 1,4 1,3 

Hungary 14,0 15,9 14,2 18,2 

Malta 11,6 13,2 13,0 11,6 

Netherlands 15,6 15,1 14,7 14,6 

Austria 20,8 20,7 20,4 19,9 

Poland 7,1 7,0 8,5 8,5 

Portugal 13,9 10,8 8,9 10,6 

Romania 4,8 2,9 2,2 3,3 

Slovenia 8,1 8,4 9,3 7,9 

Slovakia 19,2 20,1 19,8 18,4 

Finland 17,5 17,1 16,9 16,6 

Sweden 13,3 12,5 12,1 11,8 

Iceland 15,8 15,3 13,8 : 

Norway 14,5 13,7 13,2 : 

Switzerland 17 17 18,3 : 

United Kingdom 20,7 20,8 19,8 : 

Източник: Евростат: Gender pay gap in unadjusted form by NACE Rev. 2 activity - 

structure of earnings survey methodology [earn_gr_gpgr2].  

*Данните за общия ред изключват публична администрация, отбрана и задължително 

социално осигуряване 

2. Структурен индикатор “Различие в заплащането по пол” (GPG) по 

икономически дейности 

Ключов индикатор за измерване на различията в заплащането по пол е разрезът 

по икономически дейности. Във високо платените отрасли се наблюдават и по-високи 



 

 

нива на различия между половете. Разликата в заплащането  (GPG) надхвърля 20% и 

навлиза в критична ситуация във високо платени дейности, като „Финансови и 

застрахователни дейности“ 29.5% и „Създаване и разпространение на информация“ 

22.4%. При това през наблюдавания период 2016-2019 г. и в двете икономически 

дейности разликата в заплащането се задълбочава, което предполага изоставане на 

темпа на нарастване на по-ниско платените от тази на високо платените дейности. 

Заетостта на жените преобладава в две от трите най-ниско платени 

икономически дейности, при това разликата в заплащането  (GPG)  в „Хотелиерство и 

ресторантьорство” е със 7.8% в полза на мъжете. В другата икономическа дейност 

„Други дейности, некласифицирани другаде” (обредни услуги, химическо чистене, 

пране, фризьорски услуги, козметика), GPG e в полза на жените, или с  2.3% 

заплащането е по-високо от това на мъжете. Важно е да се отбележи, че в тази 

икономическа дейност СРЗ е с около 33% по ниска от средната за страната. 

В сектор „Строителство“ участието на жените е по-слабо представено, но пък 

женската заетост преобладава при квалифицирания персонал, което обяснява и по-

високото възнаграждение на жените. Тази разлика се свива, но все още остава значима, 

което очертава тенденция на недостиг на ниско квалифицирана работна сила, в която 

превес имат мъжете. През 2019 г. наетите жени в сектор „Строителство“ получават 

заплати с 11.5% повече от мъжете, след като през 2016 г. разликата е с 12.6%. Подобна 

е ситуацията в „Административни и спомагателни дейности“, в която жените получават 

с 29.8% по-високо заплащане, като тази разлика се задълбочава през наблюдавания 

период.  

Таблица 4: Разлика в заплащането по пол и ИД (%)  

     

   

   

  

Икономически дейности 2016 2017 2018 2019 

Общо 13,8 13,8 13,6 13,7 

Добивна промишленост 15,0 14,5 12,2 13,9 

Преработваща промишленост 23,6 22,9 22,4 22,7 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 11,2 12,9 11,4 8,2 

Доставяне на води; Канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 14,2 9,9 7,8 5,6 

Строителство -12,6 -13,3 -14,5 -11,5 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 13,9 12,9 12,6 12,8 

Транспорт, складиране и пощи  8,3 10,3 10,1 11,0 

Хотелиерство и ресторантьорство 9,2 8,5 6,8 7,8 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 19,5 21,7 21,7 22,4 

Финансови и застрахователни дейности 22,3 24,2 25,9 29,5 



 

 

Операции с недвижими имоти 3,4 -2,4 -11,1 -7,5 

Професионални дейности и научни изследвания 4,8 8,6 12,1 16,5 

Административни и спомагателни дейности -27,9 -29,2 -33,2 -29,8 

Държавно управление 6,3 8,8 8,3 8,4 

Образование 14,6 13,1 12,0 9,3 

Хуманно здравеопазване и социална работа 31,6 30,1 29,9 29,5 

Култура, спорт и развлечения 17,8 20,2 23,5 24,7 

Други дейности -3,2 -2,9 -7,3 -2,3 

Източник: НСИ 

Забележка: Данните за общият ред ( 13.7%) се отнасят  за промишленост, строителство 

и услуги (с изключение на дейности на домакинствата като работодатели и 

извънтериториални организации и органи).  

3. Различия в заплащането по пол (GPG) по възрастови групи 

Най-силният фактор, който влияе върху ширината на джендър различията в 

трудовото възнаграждение е възрастта, респективно степента на кариерно развитие 

между жените и мъжете. GPG по възраст показва ясни различия в заплащането на 

труда, които са право пропорционални на нарастването на възрастта и съответно на 

трудовия стаж на заетите.  

Запазва се тенденцията за най-ниска разлика в заплащането в началото на 

трудовата кариера - до 25 годишна възраст. При това, през наблюдавания период се 

задържа  разликата до 8.2%, което е индикация за относително равни  стартови позиции 

на младите хора.  

След това обаче, при всяка следваща възрастова група, ножицата все повече се 

разтваря. Най-висок е пикът във възрастовия диапазон 35-44 г., когато достига до 18.9% 

през 2019 г. В сравнение с 2016 г. се наблюдава слабо намаление в разликата, когато е 

от 19.8%, но все още нивата си остават драстично високи. Това е възрастта, която е най-

подходяща за създаване на семейство и раждане на деца и това е основната причина 

жените да изостават в професионалното си развитие и съответно в повишаване на 

заплащането си. Връщайки се на работа след майчинство, жените вече са в ролята на 

догонващи в заплащането на труда си, което обаче не само че не се случва до края на 

трудовия им път, но те изостават все повече и повече. Трудното равновесие на 

професионалния и семейния живот влошава и отслабва още повече позициите на 

жените на пазара на труда и са основен фактор за по-ниското заплащане на труда. Тези 

проблеми водят и до по-ниска степен на включване на жените в пазара на труда, 

забавяне на кариерното развитие, а в някои случаи и отказ от работа.  

Друг аспект на влияние върху заплащането въз основа на джендър различията е 

неосъзнатото пристрастие, за което дори и не подозираме, че е налице и за което трябва 

да внимаваме и коригираме по отношение на дискриминационното поведение и 

политика. Джендър ролите не само определят допълнителни отговорности за мъжете и 

жените в семейството и обществото, но също така притежават определени личностни 



 

 

характеристики, които са социално очаквани и ценени в двата пола. Стереотипите и 

традициите предопределят  жената да прекъсва и подценява кариерата си, поради 

семейни причини - независимо от присъщите й качества, висока кариерна мотивация, 

високо академично представяне.  

Интересен психологически факт, който трябва да намери отражение в 

политиките на колективно договаряне, е отношението на жените към  увеличението на 

доходите. Редица изследвания показват, че жените по-често проявят склонност към 

косвено увеличение на доходите, като повече дни отпуск, по-добри здравни 

застраховки, и повече нефинансови облаги.  

Таблица 5: Различия в заплащането по пол (GPG) по възрастови групи (%) 

 Възрастови групи 2016 2017 2018 2019 

по-малко от 25 г. 8,0 8,0 8,0 8,2 

от 25 до 34 г 15,3 15,5 15,8 16,0 

от 35 до 44 г 19,8 19,3 18,8 18,9 

от 45 до 54 г 17,3 16,8 16,2 16,4 

от  55 до 64 г 6,9 6,7 6,5 6,7 

над 65 г. -4,7 -8,5 -12,3 -12,1 

Източник: Евростат,  Gender pay gap in unadjusted form by age - NACE Rev. 2 activity 

(B-S except O), structure of earnings survey methodology [earn_gr_gpgr2ag]  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do  

4. Коефициент на вариация на СРЗ по области на страната 

Проблемът със силната регионална диференциация в заплащането, съпроводен с 

негативните демографски процеси и недостига на работна сила, е сериозно 

предизвикателство и през следващите години. Разликите в стандарта на живот по 

региони у нас остават непреодолимо големи. Покупателната способност на работната 

заплата се повишава плавно, но в редица области равнището й остава твърде ниско, за 

да изразява някакви значителни и трайни промени в жизнения стандарт на населението.  

Силната асиметричност по отношение на заплащането и по отношение на 

заетостта може да се дефинира като структурен проблем за българската икономиката, 

който е налице повече от десетилетие в рамките на посткризисния период. Най-силното 

изоставане на СРЗ е в област Благоевград - с 33.5%, при това тази разлика се 

задълбочава, след като през 2016 г. е от 32.7%. Низходяща тенденция се наблюдава в 

област Видин, като от 33.9% през 2016 г. намалява до 32.8%. Подобна е ситуацията в 

област Хасково, след като през 2016 г. заемаше позиции с най-силно изоставане от 

средната РЗ за страна от 30%, през 2020 г. то намалява до 27.3%. През наблюдавания 

период с около и повече от 30% е по-нисък размерът на СРЗ от средната за страната в 

областите: Силистра, Кюстендил и Смолян. По този начин „ножицата“ на 

неравенствата продължава да се разтваря и да задълбочава социалните неравенства по 

области.  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do


 

 

Когато се оценяват неравенствата в заплащането средната стойност не позволява 

да преценяваме онези колебания (вариации), на които изследваната черта е изложена в 

тази съвкупност. Средните стойности сами по себе си не са достатъчни за анализ. 

Затова се използва коефициентът на вариация (КВ). Колкото по-голям е коефициентът 

на вариация, толкова по-голямо е разсейването на стойностите около средната 

аритметична и съответно, толкова по-голяма е хетерогенността.  

Коефициентът на вариация по области през 2020 г. достига до 16.2%, което е 

израз на средна степен на изкривяване. За периода 2016-2020 г. се наблюдава тенденция 

на относително намаление на коефициента на вариация в диапазон от 17.2% до 16.2%, 

но като цяло не излиза извън параметрите на средна степен на изкривяване и съответно 

задържа движението към относително по-хомогенно разпределение на заплащането на 

труда по области и свиване на неравенствата. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Коефициент на 

вариация по области 

17.2 17.2 17.1 16.9 16.2 

5. Коефициент на вариация на СРЗ по икономически дейности  

Междуотрасловата диференциация в заплащането на труда се запазва на високи 

нива, при това тенденцията е възходяща. Разликата между СРЗ в най-високо и най-

ниско платената икономическа дейност нараства до  6.2 пъти през 2020 г., след като 

през 2019 г. е от  5.9 пъти. През последната година, белязана от въздействието на 

Корона-кризата, се възстановява  тенденцията  за по-ускорено нарастване на високо 

платените икономически дейности, на които основно се дължи постигнатия годишен 

темп на нарастване от 9.4%. 

От промишлените отрасли, позициите си на ниско платени икономически 

дейности запазват „Производство на облекло” (997 лв.), „Обработка на кожи” (748 лв.), 

„Производство на дървен материал” (801 лв.) и „Производство на мебели” (921 лв.). 

Тези отрасли са характерни с широк обхват на нископлатени работници, при това СРЗ в 

„Обработка на кожи” регистрира намаление с 0.4% на годишна база.  

От сектор „Услуги“ с най-ниска СРЗ се очертават икономическите дейности 

„Ресторантьорство“ и „Други персонални услуги“. Размерът на СРЗ в тези 

икономически дейности се задържа на нива близо два пъти по-ниски от СРЗ за 

страната. Съотношенията спрямо средната за страна РЗ са съответно 48.1% и  55.5% 

през 2020 г., след като същите през 2016 г. са 51.3 и 47.5%. 

Коефициентът на вариация по икономически дейности е в критична ситуация. 

През последните пет години коефициентът на вариация е над 40%, което е израз на 

висока степен на изкривяване и високи нива на хетерогенно разпределение на РЗ по 

сектори.  



 

 

Коефициентът на вариация очертава положителна динамика на промяна, след 

като през 2016 г. от 43.8% достига до 40.8% през 2020 г. Въпреки това диапазонът е 

твърде висок, за да очакваме свиване на неравенствата в заплащането на труда по 

сектори и дейности. Тези данни са доказателство. че в България общото увеличаване на 

заплащането на труда се дължи основно на заплащането на висококвалифицирани 

специалисти в бързо развиващи се сектори на икономиката. В същото време доходите 

от работна заплата на значителна част от наетите лица се стабилизират около и под 

средната работна заплата и растат единствено, когато и доколкото се увеличава 

минималната работна заплата. Това само по себе си е фактор за ограничаване на 

стремежа за постигане на справедливо и достойно заплащане на труда по сектори.  

 2016 2017 2019 2020 

Коефициенти на 

вариация по 

икономически дейности 

43.8 43.1 42.9 40.8 

Извършеният анализ по приоритетни направления и индикатори за мониторинг 

се синтезира в следните оценки на „КТД-РЗ“ – скорборд (Таблица 6). 

Таблица 6: Таблица индикатори „КТД и РЗ“ 

 Индикатори Целеви ориентир Критерии за оценка Добро 

състоя

ние/по

ложите

лна 

тенден

ция 

За 

набл

юден

ие/без 

промя

на 

Крит

ична 

ситуа

ция/н

егати

вна 

тенде

нция 

Приоритетно направление 1 „Спазване на златното правило – ръст на работната заплата не по-

малък от ръста на производителността на труда + инфлация” 

1. Ръст на номиналната и 

реалната СРЗ общо и по 

икономически сектори 

и дейности 

Постоянен ръст на РРЗ 

от минимум 10% през 

последните 5 години 

 

За наблюдение:  

Ръст между 0 и 5% 

през 2 последователни 

години 

Критична ситуация: 

Отрицателен ръст 

 

 

  

1.1 Субиндикатор за ниво    Х  

1.2 Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

2. Златно правило Трайно установен: НР на 

СРЗ > БДС/1ч. + ИПЦ 

 

За наблюдение:  

В две последователни 

години: НР на СРЗ = 

БДС/1ч. + ИПЦ  

Критична ситуация: 

НР на СРЗ < БДС/1ч. 

+ ИПЦ  

 

Х 

  

3. Ръст на реалната Постоянен ръст от За наблюдение:     



 

 

компенсация на 1 нает 

(дефлатор на БВП), 

2015 = 100.0 

минимум 3 п.п. през 

последните 5 години и 

ниво над 2015 г. 

 

Ръст между 0 и 3 п.п. 

през 2 последователни 

години 

Критична ситуация: 

Отрицателен ръст 

Х 

Приоритетно направление 2 „Изграждане, възраждане и усъвършенстване на свободното автономно 

колективно договаряне” 

4. Брой на действащи  

КТД на 

отраслово/браншово 

равнище  

Повишаване на броя 

О/БКТД. Сключване на 

О/БКТД в нови сектори 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

последователни 

години. 

  

Х 

 

5. Брой на действащи  

КТД в предприятията 

Спиране на тенденцията 

за намаляване на броя на 

действащите КТД по 

предприятия;  

Повишаване броя на 

КТД по предприятия в 

критични сектори 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

последователни 

години. 

  

Х 

 

6. Брой на действащи  

КТД на ниво община 

Повишаване броя на 

КТД по общини. 

Повишаване за дейности 

„култура” и  „социални 

грижи и подпомагане” 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

последователни 

години. 

  

Х 

 

7. Покритие с КТД на 

отраслово/браншово 

равнище 

Достигане на 70% 

покритие с КТД – общо 

и по отрасли/ браншове 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

последователни 

години. 

  

 

 

 

7.1 Субиндикатор за ниво     Х 

7.2 Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

8. Покритие с КТД на 

равнище предприятие 

Спиране на тенденцията 

за намаляване 

покритието с КТД на 

равнище предприятие 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

  

 

 



 

 

последователни 

години. 

8.1 Субиндикатор за ниво     Х 

8.2 Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

Приоритетно направление 3 „Реализиране на възходяща социална и доходна конвергенция чрез 

повишаване ефективността на КТД” 

9. БВП на глава от 

населението, СПС, 

ЕС=100 

Достигане на ниво от 

60%, СПС 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Спад в две 

последователни 

години 

 

Х 

  

10. Компенсация на 1 нает, 

СПС, ЕС=100 

Достигане на ниво от 

60%, СПС 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Спад в две 

последователни 

години 

  

Х 

 

11. Средна работна заплата 

(СРЗ), СПС, избрани 

държави = 100 

Достигане на средно 

ниво около 60%, СПС, 

спрямо наблюдаваните 

държави 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Спад в две 

последователни 

години 

 

 

 

Х 

 

Приоритетно направление 4 „Борба с явлението работещи бедни посредством ускорено повишение 

на ниските заплати и ниските доходи в домакинствата със зависими членове” 

12. Относителен дял на 

„Работещи бедни” 

макс. 7% За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

показателите в две 

последователни 

години 

  

Х 

 

13. Квинтилно 

съотношение S80/S20 

макс. 5 пъти 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

   

Х 



 

 

показателите в две 

последователни 

години 

14. Относителен дял на 

„Нископлатени 

работници” 

макс. 15% 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

показателите в две 

последователни 

години 

  

Х 

 

15. Съотношение на МРЗ 

към СРЗ 

мин. 50% 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

показателите в две 

последователни 

години 

  

Х 

 

Приоритетно направление 5 „Повишаване на солидарността, намаляване на неравенствата и 

премахване на различията (с механизмите на колективното договаряне)” 

16. Структурен индикатор 

“Различие в 

заплащането по пол” 

(GPG) по държави 

 

0 с толеранс +/- 1 

 

За наблюдение: 

Стойности от 2 до 

20% 

Критична ситуация: 

Стойности над 20% 

  

 

 

16.

1 

Субиндикатор за ниво    Х  

16.

2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

17. Разлика в заплащането 

по пол (GPG) – общо и 

и по икономически 

дейности за България 

0 с толеранс +/- 1 

 

За наблюдение: 

Стойности от 2 до 

20% 

Критична ситуация: 

Стойности над 20% 

   

17.

1 

Субиндикатор за ниво    Х  

17.

2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

18. Разлика в заплащането 

по пол (GPG) във 

възрастовата група 35-

44 г. 

0 с толеранс +/- 1 

 

За наблюдение: 

Стойности от 2 до 

20% 

Критична ситуация: 

Стойности над 20% 

   

18.

1 

Субиндикатор за ниво    Х  



 

 

18.

2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

19. Коефициент на 

вариация – СРЗ по 

области 

Коефициент на вариация 

< 10% - степента на 

изкривяване на данните е 

незначителна и 

разпределението е 

относително хомогенно. 

Коефициент на вариация 

от 10% до 20% - средна 

степен на изкривяване; 

Коефициент на вариация 

> 20%, но <33% - 

значителна степен на 

изкривяване, но все още 

в относителна 

хомогенност; 

Коефициент на вариация 

> 33% - висока степен на 

изкривяване. Извадката е  

хетерогенна. 

Целеви ориентир 

Трайна тенденция към 

намаляване КВ през 

последните 5 години 

За наблюдение: 

Тенденция на 

задържане и 

колебания на КВ през 

референтната година 

Критична ситуация: 

Трайна тенденция към 

увеличение на КВ 

през  последните 5 

години 

 

   

19.

1 

Субиндикатор за ниво    Х  

19.

2  

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

20. Коефициент на 

вариация – СРЗ по 

икономически дейности 

Коефициент на вариация 

< 10% - степента на 

изкривяване на данните е 

незначителна и 

разпределението е 

относително хомогенно. 

Коефициент на вариация 

от 10% до 20% - средна 

степен на изкривяване; 

Коефициент на вариация 

> 20%, но <33% - 

значителна степен на 

изкривяване, но все още 

в относителна 

хомогенност; 

Коефициент на вариация 

> 33% - висока степен на 

изкривяване. Извадката е  

хетерогенна. 

За наблюдение: 

Тенденция на 

задържане и 

колебания на КВ през 

референтната година 

Критична ситуация: 

Трайна тенденция към 

увеличение на КВ 

през  последните 5 

години 

 

   



 

 

Целеви ориентир 

Трайна тенденция към 

намаляване КВ през 

последните 5 години 

20.

1 

Субиндикатор за ниво     Х 

20.

2 

Субиндикатор за 

тенденция 

    Х  

 

Основни изводи от мониторинга 

Анализът за степента на съответствие на индикаторите със заложените целеви 

показатели по приоритетни направления показва, че от общо 28 индикатора и 

субиндикатора – 22 са „за наблюдение“, 4 са маркирани като „критична 

ситуация“ и само 2 отразяват добро състояние или положителна тенденция. В 

критичната зона са двата субиндикатора за нивата на покритие с КТД на 

браншово/отраслово ниво и на ниво предприятие, квинтилното съотношение S80/S20 и 

субиндикаторът за ниво на коефициента на вариация за СРЗ по икономически 

дейности. Като цяло картината се запазва без особени изменения спрямо предходното 

наблюдение. 

По приоритетни направления могат да се откроят някои специфични 

особености: 

Приоритетно направление 1: През последните 10 години България бележи 

сравнително високи нива на номинален и реален ръст на СРЗ, не само поради 

отрицателните и ниски равнища на инфлация, но също влияние  оказват „горещият“ 

пазар на труда и структурните промени в заетостта, вкл. по време на Корона-кризата. 

Налице е пълно реализиране на „златното правило“ за договаряне на работните 

заплати, но поради ниските базисни нива на трудовите възнаграждения темповете са 

недостатъчни.  Структурните изменения в икономиката, а оттам и в заетостта трябва да 

доведат до ускорен ръст в заплащането на труда, като освен това се разчита на 

използване на механизмите за промяна в разпределението и преразпределението на 

създадения продукт, което да доведе до ускоряване ръста на реалната компенсация на 1 

нает. 

Приоритетно направление 2: Поради ограничения брой сключени браншови 

колективни трудови договори и неизползването на механизма за разпростиране, 

колективното договаряне на заплатите има критично ниски нива на покритие – 23.6% 

на браншово и 15.4% на фирмено равнище. Постигането на целева стойност от 70% 

изглежда невъзможно при общо стагниращия и дори намаляващ през отделни години 

брой КТД на браншово/отраслово и фирмено равнище. Важно е да се отбележи, че през 

2020 г. е подновено и подписаното от браншовите партньори от леката промишленост 

ФНСОЛП-КНСБ и БАПИОТ-КРИБ Рамково колективно Споразумение за текстил и 

облекло. Споразумението става основа и за започналите през м.май на 2021 г. 

преговори за сключване на БКТД, с участието на ФНСОЛП-КНСБ и КТ”Подкрепа, 

БАПИОТ-КРИБ и БАТОК-АИКБ. През 2020 г. бе подписано за първи път и 



 

 

Национално Споразумение по работните заплати за Отрасъл „Висше образование” 

между Националния браншов синдикат „Висше образоване и наука“ към КНСБ, 

Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, Министерството на образованието 

и науката и Съветът на ректорите на висшите училища. 

Приоритетно направление 3: КНСБ счита, че възходящата конвергенция в 

работните заплати не може да се реализира без широко прилагане на принципа „равно 

заплащане за труд с една и съща стойност“ в рамките на ЕС. През последните 2 години 

България ускори темпа си на наваксване по индикатора „БВП на глава от населението в 

СПС“, като отбеляза последователни ръстове от по 2 п.п. Но по отношение на другите 2 

индикатора, касаещи компенсацията на наемния труд и равнището на работните 

заплати (също в СПС) изоставането е налице. Постигането на общата цел 60% от ЕС-27 

към 2022 г. към момента има асиметричен характер, което предполага много по-високи 

темпове на ръст на работните заплати, изпреварващи като цяло тези на останалите 

държави членки. Важно значение в този контекст имат европейските средства за 

възстановяване и тяхното ефективно усвояване, както и привличането на ПЧИ в 

сектори с висока добавена стойност и нови технологии. 

Приоритетно направление 4: По това направление България продължава да 

служи за отрицателен пример. Борбата с бедността и неравенствата е неефективна, 

поради което всички индикатори по това направление са в „критична ситуация и „за 

наблюдение“. Постоянен мониторинг по това направление следва да се осъществява на 

национално равнище, съобразно заложените целеви стойности, но съществена подкрепа 

може да се очаква и по линия на Рамковата директива за МРЗ, която предвижда не само 

периодично тестване адекватността на МРЗ, но и мащабно разширяване на покритието 

с КТД посредством механизми за насърчаване на колективното договаряне, особено на 

секторно, отраслово и браншово равнище. Реформи в областта на данъчното облагане и 

системата на социално подпомагане биха дали много положителен резултат в борбата с 

бедността, неравенствата и социалното изключване. Тези реформи трябваше да бъдат 

много по-солидно подкрепени от грантовите схеми на Националния план за 

възстановяване и устойчивост.  

Приоритетно направление 5: Разликата в заплащането по пол бележи 

тенденция на подобрение (намаляване), но като цяло нивата остават все още високи и 

следва да бъда наблюдавани и анализирани. Самата система на мониторинг обаче се 

нуждае от подобрения, с оглед максимално изключване на случаите, зависещи от 

структурни специфики. Регионалните различия в заплащането на труда остават 

съществени и те следва да бъдат преодолявани с правилно насочване на инвестициите, 

съобразно специфичните демографски, природни, ресурсни и икономически условия в 

отделните региони. Критично големи остават различията в заплащането на труда 

между икономическите дейности и колкото по-навътре и в детайл се влиза в НКИД, 

толкова по-фрапиращи са разликите, надхвърлящи 5-6 пъти средните нива на трудови 

възнаграждения в най-ниско и най-високо платените дейности. Коефициентът на 

вариация на СРЗ по икономически дейности, макар и с леко намаляващи стойности 

през последните години, продължава да свидетелства за силна хетерогенност на 

изследваната съвкупност. 

 



 

 

III. Резултати от договаряне на работните заплати през 2020 г. 

1. Договарянето на МРЗ на национално равнище. 

Позиция на КНСБ в контекста на проекта на Директива на ЕС за 

адекватни минимални работни заплати15 

КНСБ настоява за осигуряване на ежегоден ръст на минималната работна 

заплата, докато не бъде изготвен механизъм за нейното определяне. Към момента, 

МРЗ е замразена съгласно последната Средносрочна бюджетна прогноза на МФ. 

Според нас, минималната работна заплата у нас не трябва да бъде по-ниска от 50% от 

размера на средната, като в същото време покрива необходимите средства за 

издръжка на живота. 
В това отношение КНСБ отдава изключително важно значение на проекта на 

Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС. Този правно обвързващ 

инструмент ще осигури провеждането на нова политика по минималните доходи в 

държавите членки, а специално за България той ще стимулира преговорите по 

изработването на прозрачен механизъм за определяне на МРЗ за страната.  

В този контекст КНСБ призовава политическите сили, бъдещите 

парламентаристи и членове на правителството, както и настоящите депутати в 

Европейския парламент, да подкрепят директивата и нашите синдикални 

предложения (на КНСБ и на ЕКП) за усъвършенстване на нейните текстове във 

финалния вариант. Тези предложения целят осигуряването на по-висока ефективност от 

практическото приложение на директивата, активно включване на социалните 

партньори в мониторинга на изпълнението и гарантиране спазването на основните 

човешки и трудови права на работниците, вкл. правото на синдикално сдружаване и на 

колективно договаряне. 

Искаме ясни ориентири за принципите и критериите за формиране и динамика 

на МРЗ. За България това означава ускорено нарастване на МРЗ, с оглед достигане в 

средносрочен план на съотношение 50% от средната работна заплата за страната 

(понастоящем това съотношение е около 44%). Успоредно с това размерът на МРЗ 

постепенно да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота. 

Директивата следва да даде пълна и точна дефиниция на концепцията „заплата за 

издръжка” (Living wage), интерпретацията й на ниво семейство, в зависимост от 

степента на развитие на системите за социална сигурност в отделните държави членки. 

Във връзка с това настояваме правилото за въвеждане на „двоен минимален праг 

на размера на МРЗ – не по-малък от 60% от медианната и 50% от средната работна 

заплата“ да бъде преместено от рециталите и включено в текста на самата директива. 

Адекватността на МРЗ да бъде тествана допълнително по отношение на 

необходимите средства за издръжка на живота и да бъдат очертани стъпките към 

нейното приближаване до Национална заплата за издръжка (National Living Wage). 

Продължилите повече от две години бипартитни преговори по механизма за 

определяне на МРЗ за страната и надграждането му с автономно договорени 

минимални работни заплати по икономически дейности и професионално-

квалификационни групи се провалиха. Затова настояваме, след приемането на 

директивата, правителството да окаже необходимата експертна и логистична 

подкрепа на социалните партньори в усилията им да завършат успешно преговорите 
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и в страната да се установи ясна и прозрачна процедура за определяне размера на МРЗ, 

с механизъм, съдържащ адекватни критерии, показатели и индикатори.  

Настояваме пред правителството - докато не бъде постигнато съгласие между 

социалните партньори за договаряне на надграждащи минимални заплати по 

икономически дейности и професионално-квалификационни групи, системата от 

минимални осигурителни доходи да не бъде отменяна, нещо повече – силно 

подценените с времето прагове, неестествено гравитиращи около МРЗ, да бъдат 

актуализирани съобразно ръста на осигурителния доход за съответните дейности и 

групи. 

 

2. Договаряне на работните заплати на Отраслово/Браншово равнище - 

обща картина16 

Запазва се постигнатото в предходния цикъл на преговори, а в отделни 

О/БКТД се договарят и  по-високи размери на заплати и други  парични стимули.  

По сектори се запазва договорният механизъм на формиране на МРЗ, ОРЗ и 

допълнителни трудови възнаграждения и други плащания, като се прилагат по 

традиция няколко подхода: на обвързване на минималната браншова/отраслова заплата 

с минималната работна заплата за страната с коефициент; размерът на ОМРЗ на 

работниците и служителите се диференцира по дейности, съобразно сложността, 

квалификацията и отговорностите на производствения процес и/или изпълняваната 

работа; продължава договарянето на актуализиране и индексиране на РЗ, провеждането 

на ежегодни преговори за ръст на РЗ, формиране на бонусни системи и системи на 

заплащане според трудовото представяне.  

2.1. Договорен по-висок размер на Минимална Отраслова/Браншова  
работна заплата  (коефициент спрямо МРЗ за страната/МРЗС/ или като конкретна 

сума). Договорени  начални ОРЗ по категория персонал. 

 

В  сектор „Селско и Горско стопанство” 

 

В началото на 2021 г. е подновено действието на Браншови КТД – за горско 

стопанство-стопанисване /21.01.2021г./ и на БКТД за горско стопанство-контрол 

/06.01.2021/.Параметрите на договореностите по работните заплати  са надградени, в 

сравнение от 2020 г. 

 В  БКТД Горско стопанство–стопанисване   

( 01.01.2019г.- 31.12.2020 г.); (01.01.2021г.- 31.12.2022г.) 

- Минимална БРЗ=МРЗ за страната, за 2021г. - 650 лв.; мин.дневна РЗ = 30.95лв.; 

мин.часова РЗ = 3.87 лв.  

- Договорен е ежегоден ръст на основните месечни РЗ по категории персонал  

средно в размер до 10 % за държавно предприятие на база предходна година, 

съобразен с финансовия резултат; 

- Размерът на началната РЗ за всички категории персонал се увеличава с % на  

увеличението на МРЗ за страната и съответните МОП, съгласно приложение. 
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- Началните ОМРЗ се диференцират по дейности, съобразно сложността на  

производствения процес и са определени по категории персонал, съгласно приложение:  

До 01.01.2021 г., от 600 лв. за гр. 9 (професии неизискващи специална 

квалификация), 750 лв. за гр. 8 (машинни оператори и монтажници) и гр. 3 (техници и 

приложни специалисти), 880 лв. за гр. 2 (специалисти) и 1250 лв. за гр. 1 

(ръководители).   

От 01.01.2021г. от 670 лв. за гр. 9 (професии неизискващи специална 

квалификация), 780 лв. за гр. 8 (машинни оператори и монтажници) и гр.4 (помощен 

административен персонал) гр.5 (персонал зает с услуги за населението, търговията и 

охраната) гр.6 (квалифицирани работници в горското, ловното и рибното стопанство) , 

830 за гр. 3 (техници и приложни специалисти) и гр. 8 (машинни оператори и 

монатажници), 970 за гр. 2 (специалисти) и 1500 лв. за гр. 1 (ръководители).   

 В БКТД за горско стопанство-контрол  
(01.01.2019г.- 31.12.2020 г.); (01.01.2021г.- 31.12.2022г.) 

 Договорена е начална месечна РЗ на работещите по трудови и служебни 

правоотношения на длъжност горски инспектор.  

До 01.01. 2021 г. : начални месечни РЗ на длъжностите „горски инспектор“ с 

висше лесовъдно образование 3 степени в интервала от 825 лв. до 925 лв. и със средно 

лесовъдно образование в 3 степени в размер от 660 лв. до 770 лв.; 

От 01.01. 2021 г.: начални месечни РЗ на длъжностите „горски инспектор“ с 

висше лесовъдно образование 3 степени в интервала от 1000 лв. до 1125 лв. и със 

средно лесовъдно образование в 3 степени в размер от 800 лв. до 930 лв. 

Работодателят в тримесечен срок след оценяване на изпълнението на длъжността 

на отделните служители увеличава ИРЗ. 

В  сектор „Индустрия” 

 

 ОКТД  Проучване, добив и преработка на минерални суровини  
                 (25.01.2019 г. – 25.01.2021 г.); (25.01.2021г.- 25.01.2022 г.) 

 Минимална отраслова РЗ - К=1.4 МРЗС  (854лв. за 2020 г.; 910 лв. за 2021 г.);  

 

 ОКТД   Машиностроителни и металообработващи дейности  
 (01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.) 

 МРЗ - К= от 1.0 до 1.5 МРЗС, с въведена най-висока МРЗ от 915 лв. за инженери 

от всички машиностроителни дейности. При договаряне на КТД-предприятие за база на 

началната (стартова) РЗ се приемат размерите на определени минимални РЗ по 

категории персонал, както следва: 

1. За инженери – К=1.5 МРЗС (915 лв.) 

2. За квалифицирани работници: 

- С24.5:Леене на метали-К=1.3 МРЗС-790 лв. 

- С 25: Производство на метални изделия К=1.25 МРЗС (760 лв.) 

- С 28: Производство на машини и оборудване – К=1.3 МРЗС (790 лв.) 

- С 29 и С 30: Производство на автомобили и транспортни средства – К=1.35 

МРЗС (820 лв.). 

     3. За оператори на машини 

- С 24.5 – К=1.35 МРЗС (820 лв.) 

- С 25 – К=1.20 МРЗС (730 лв.) 

- С 28 – К=1.30 МРЗС (790 лв.) 

- С 29 и С 30 – К=1.20 МРЗС (730 лв.).    



 

 

 

 БКТД Металургия / договорена сума/ 

(4.11.2018 г.- 3.11.2020 г.); (4.11.2020 г.- 3.11.2022 г.)  

За 2020 г. 

 МРЗ за бранша = 660 лв. 

 за временни и сезонни работници - МРЗ за страната 

 за ниско квалифицирани работници – МРЗ за страната + 10 лв. 

От 01.05.2021 г. 

 МРЗ за бранша = 760 лв. 

 

 Рамково Колективно Споразумение за бранш текстил и облекло 

(2020 г. -2021 г.) 

     К=1.07 МРЗС (653 лв. за 2020 г.; 696 лв. за 2021 г.) 

 БКТД„Целулозно-хартиена промишленост” 

(01.04.2020 г. – 31.03.2022 г.)  

 За 2020 г.  

- Минималната месечна РЗ за бранша - не по-малко от 610 лв.;  

- Мин. дневна РЗ - 29.05 лв.;  мин. часова РЗ -  3.66 лв.; 

- Браншовата МРЗ актуализиране с процента на нарастване на минималната  

работна заплата за страната. Началната РЗ за работниците и служителите в дружествата  

се актуализират при промяна на МРЗ.  

- Предложените начални РЗ по категории персонал са изчислени на база МРЗ  

за страната от 01.01.2020 г., увеличени с 10%. Увеличението е в сравнение с всяка 

предходна категория персонал, като се започне от категория персонал 7 (машинни 

оператори – 671 лв.), с изключение на категориите персонал 4, 5 и 8, за които 

увеличението не се отнася, 6 квалифицирани работници – 737 лв.; 3 техници и 

приложни специалисти – 810 лв. и т.н.).  

 

 БКТД Пивоварен бранш: МРЗ = МОД;  

(31.01.2020 г. – 30.01.2022 г.) 

В  Протокол браншовите партньори  постигат съгласие -  препоръчват в  

КТД предприятие – за МНК и за малките  по обема на производство предприятия да се 

договарят:  

- МРЗ  за 2020 г. да е равна на 55% от СРЗ за страната 1313 лв./на база  

предходната година-2019 г./, т.е. 722 лв.;   

- В квалификационна група 3 „ техници и приложни специалисти” , основната  

заплата се увеличава с К=1,3 т.е. 937 лв., а за квалификационна група 4  „помощен 

административен персонал, 7„квалифицирани работници” и 8 „ машинни оператори и 

монтажници”, основната заплата се увеличава с К=1,15 т.е. 830 лв.  

- Съответно МРЗ за 2021 г. при СРЗ - 1366 лв.за страната /за предходната  

година-2020/ - 751 лв., за група 3 – 976 лв.,за  група 4,7 и 8 – 864 лв. 

 

В  сектор „Услуги” 

 

 БКТД Енергетика  
(29.11.2019 г. – 28.11.2021 г.) 

Минимална месечна РЗ: К=1.2 МРЗС, за професии и длъжности неизискващи  



 

 

квалификация ( 732лв. за 2020 г.; 780 лв. за 2021 г.) и диференциран К=1.5 ( 915лв. за 

2020г.; 975 за 2021 г.) за длъжности и работни места, изискващи квалификация; 

( КТД в НЕК: К = 1.1 за класове 5, 6 и 9 от НКПД; К = 1.5 за всички останали) 

 БКТД  „В и К” 

            (2.05.2018 г.-2.05.2020 г.); (14.07.2020 г.- 14.07.2022 г.) 

Договореностите за МОТВ са препотвърдени и с нов договор, в сила от  

14.07.2020 г.: К = 1.03 МРЗС, за фирми с утвърдени бизнес планове (628 лв. за 2020 г.; 

670 лв. за 2021 г.); К = 1.00 МРЗС, за фирми без утвърдени бизнес планове. Размерите 

на МОРЗ по категории персонал и за двете групи предприятия са договорени в отделно 

приложение към КТД в интервал от К=1.0 до К=1.7 МРЗС. 

• Национално тристранно споразумение (НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, 

МРРБ и  

„Български ВиК холдинг“ ЕАД – 21.01.2021г. ) Договорен е конкретен механизъм за: 

-  увеличение на ОРЗ с 15 % в рамките на 2021г.  

-  ангажимент за залагане ръст от 15 % на фонд разходи за възнаграждения в  

бизнес плановете на ВиК дружествата за следващия петгодишен регулаторен период. 

  

 ОКТД Строителство  
           (5.11.2018 г. -5.11.2020 г.); (5.11.2020 г. -5.11.2022 г.) 

МОТВ - К=1.15 МРЗС, (702лв. за 2020 г.), но не по-малко от 1114 лева за  

квалифицираните производствени работници.   

С нов ОКТД,в сила от м.11.2020 г., е договорен по-висок  размер на МОТВ за 

отрасъла: К= 1.25 МРЗС (763 лв. за 2020 г.; 813 лв. за 2021 г.), но не по-малко от 1448 

лева за квалифицираните производствени работници в строителството. 

 В приложение са договорени минимални месечни ОРЗ по категории персонал  

спрямо ММОРЗ за отрасъла:  ръководители К = 2.5; аналитични специалисти К = 2.1; 

техници К = 2.0; административен персонал К = 1.4; персонал услуги К = 1.0;  

квалифицирани работници К = 1.9; оператори на машини К = 1.9; неквалифицирани 

работници К = 1.2. 

 

 БКТД ”Пътища” Сектор F (Строителство) с код по КИД 2008: 42.11 –  

           Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти. 

           (16.07.2018г.-16.07.2020г.); (14.07.2020-14.07.2022)  

Договореностите за ММОТВ по категории персонал са препотвърдени и с нов  

договор, в сила от 17.07.2020 г.: ръководители  К = 2.7; специалисти   К=2.2.; техници и 

други  специалисти  К=1.9; помощен административен персонал К=1.4; персонал, зает с 

услуги на населението, търговията и охрана  К=1.0; квалифицирани работници и 

сродни на тях занаятчии К=1.9; машинни оператори и монтажници К=1.9; професии, 

неизискващи специална квалификация К= 1.0. 

 

 ОКТД  Транспорт 
            (13.06.2018 г. - 13.06.2020 г.); (10.07.2020 г. - 10.07.2022 г.) 

Договореностите са потвърдени и в нов ОКТД, в сила от 10.07.2020 г.:  

Минимална Отраслова РЗ с  К= не по-малко от 1.3 МРЗС (793 лв. за 2020 г.; 845 

лв. за 2021 г.);  

Договорен размер на  ОРЗ, като МОРЗ се завишават с не по-малко от:  

-за средно-специално образование с К=1.15(702 лв.за 2020 г.;758 лв. за 2021 г.); 

- за висше образование-бакалавър с  К=1.25(763 лв. за 2020 г.; 813 лв. за 2021 г.);  



 

 

-за висше образование- магистър с  К=1.4 (854 лв.за 2020 г.; 910 лв. за 2021 г.); 

 

 

Бюджетни сектори 

 

 ОКТД За системата на предучилищно и училищно образование 

           (11.06.2018г.– 11.06. 2020 г.);(08.06.2020г-17.08.2020); (17.08.2020-17.08 2022);  

            (Анекс 07.12.2020.) 

Договорености с действие до 08.06. 2020 г.:  

МО РЗ по категории  за:   

 - Педагогически персонал: - директор на у-ще, ДГ и обслужващо звено - 1140 

лв.; зам. д-р – 1065 лв.; учител/педагог/ възипитатели – 920 лв.; ст.учител/възпитател – 

955 лв.; гл.учител/възпитател – 1005 лв. 

- Непедагогически персонал: за длъжности, неизискващи обраозователна степен 

и професионална квалификация – МРЗ; за „помощник-възпитател“, „пом. готвач – 105 

% МРЗ; за готвач, огняр, охаранител – 110 % МРЗ;.за домакин, касиер, техн.секретар - 

115 % МРЗ; за счетоводител, гл. счетоводител и библиотекар – 125 % МРЗ 

Договорености с действие от:  08.06.2020г  до 01.01.2021г.;  

 МО РЗ по категории  за: 

- Педагогически персонал: увеличение - директор на у-ще, ДГ и обслужващо 

звено -1334лв.; зам. д-р–1246 лв.; учител/педагог/ възипитатели –1085лв.; 

ст.учител/възпитател –1120лв.; гл.учител/възпитател – 1176 лв. 

- Непедагогически персонал:за длъжности, неизискващи обраозователна степен и 

профес. квалификаиция– МРЗ; за „помощник-възпитател“, „пом. готвач – 105 % МРЗ; 

за готвач, огняр, охаранител – 110 % МРЗ;.за домакин, касиер, техн.секретар - 115 % 

МРЗ; за счетоводител, гл. счетоводител и библиотекар – 125 % МРЗ 

Договорености с действие от 17.08.2020-17.08 2022 г.; Анекс № от 07.12.2020; 

МО РЗ, в сила от 01.01.2021 г. по категории  за: 

- Педагогически персонал:  увеличение - директор на у-ще, ДГ и обслужващо 

звено -1535 лв.; зам. д-р–1420 лв.; учител/педагог/ възипитатели –1260 лв.; 

ст.учител/възпитател –1300 лв.; гл.учител/възпитател – 1350лв. 

- Непедагогически персонал:за длъжности, неизискващи образователна степен и 

профес. квалификаиция– МРЗ; за „помощник-възпитател“, пом. готвач – 105 % МРЗ; за 

готвач, огняр, охаранител – 110 % МРЗ;.за домакин, касиер, техн.секретар - 115 % МРЗ; 

за счетоводител, гл. счетоводител и библиотекар – 125 % МРЗ. 

 

 Национално Споразумение по работните заплати за Отрасъл ”Висше  

           образование” 

          (25.01.2021-25.01-2023 г.,сключено на 25.11.2020 г.) 

От 01.01.2021г.  началните размери на ОРЗ да достигнат следните нива за: 

- академичните длъжности от преподавателския състав: за асистент 1300 лв.; 

за главен асистент 1400 лв.; за доцент 1500 лв.; за професор 1600 лв. 

- длъжностите на нехабилитирани лица, на които се възлага само 

преподавателска работа: „преподавател”- 1260 лв.; „старши преподавател”- 1350 лв. 

 

 БКТД на Селскостопанска академия 

(25.11.2019 г.-25.11.2021 г.) 



 

 

Договореното увеличение на работните заплати по длъжностни наименования за 

2020 г. е с 10%. Определят се Начални основни месечни заплати по длъжностни 

наименования в 15 позиции: - професор - 980 лв.; доцент - 870 лв.; гл. асистент - 790лв.; 

асистент - 760 лв.;  гл. експерт - 740 лв.; гл.счетоводител -1050 лв.; финансов 

контрольор - 770 лв.; изпълнител – 616 лв. 

Основната месечна работна заплата на работещите в системата на аграрната 

наука   нараства с  не по-малко  от процентния размер на нарастването на минималната 

работна заплата за страната, като отделните трудови възнаграждения бъдат 

диференцирани  според длъжността, квалификацията и професионалния опит, а за 2021 

година –при увеличение на публичните средства в бюджета на ССА.  

 

 ОКТД Здравеопазване 

          (8.11.2018 г. – 7. 11.2020 г.); 23.12.2020 г.-23.12.2022 г.) 

С договор в сила от 23.12.2020 г. са препотвърдени действащите през 2020 г.  

минимални размери на началните ОМРЗ по категории персонал,  в 4 групи здравни и 

лечебни заведения: 

 а) бюджетни организации на МЗ, училищно и детско здравеопазване и здравни 

кабинети – 12 позиции в диапазон МРЗ -1500 лв.; 

         б) УМБАЛ и СБАЛ, МБАЛ с над 51% държавно участие -12 позиции в диапазон 

МРЗ -1700 лв.; 

          в) МБАЛ, СБАЛ, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове 

- 12 позиции в диапазон МРЗ -1500 лв.; 

г) болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, заведения за 

извънболнична помощ и други извън болнични заведения - 12 позиции в диапазон МРЗ -

1400 лв. 

 

 БКТД „Театър” 
          (20.11.2018 г. – 20.11.2020 г.); 14.12.2020 г. – 14.12.2022 г.) 

 Начални МОРЗ: 

а) за длъжности с висше образование: 

     - актьор К = 1.5 МРЗС - 915 лв. за 2020 ;  

След 14.12.2020 г.: К=1.6 –976 лв.за 2020 г.; 1040 лв. за 2021 г. 

     - режисьор, сценограф, драматург, композитор  К = 1.8 МРЗС – 1098 лв. за 

2020г.; 10170 лв. за 2021г. 

     - директор/зам.-директор К = 2.1 МРЗС– 1281 лв. за 2020г.  

      След 14.12.2020 г. За ръководна длъжност в театъра (зам.директор) К=1.9 – 

1159 лв.за 2020 г.; 1235 лв. за 2021 г. 

б) за длъжности със средно образование К=1.4 – 854 лв. за 2020 г.; 910 лв. за 2021 г. 

 

 БКТД”Музикално-сценични изкуства” 

           (06.06.2018 г.- 06.06.2020 г.); (01.07.2020 г.- 01.07.2022 г.) 

           Договорености от 01.07.2020 г., в сила  от 01.01.2021 г. 

За пръв път, по аналогия с БКТД”Театър”, се въвеждат Начални основни 

месечни възнаграждения, по категории персонал, с  коефициенти  спрямо МРЗ за 

страната: 

1.За длъжности, за които съгласно НКПД или вътрешни актове на 

работодателя се изисква висше образование – образователно-квалификационна 

степен „бакалавър“ или „магистър“:  



 

 

• за главен диригент, художествен ръководител К= 1.9 МРЗС– 1235 лв.;  

• за диригент, режисьор, сценограф, драматург, хореограф, главен хормайстор 

К= 1.7 МРЗС– 1105 лв.;  

 • за хормайстор, концертмайстор, балетмайстор К= 1.6 МРЗС– 1040 лв.; 

 • за артист-солист, премиер-балерина/балетист, помощник-концертмайстор, 

солист-оркестрант К=1.5 МРЗС– 975 лв.; 

 • за оркестрант К=1.4 МРЗС– 910 лв..  

2. За длъжности, за които съгласно НКПД или вътрешни актове на 

работодателя се изисква средно образование:  

• за музикант, артист-хорист, балерина/балетист, корепетитор, асистент-

режисьор К= 1.3 МРЗС– 845 лв.;  

• за технически служби – гардеробиер, перукер, гримьор, реквизитор, осветител, 

озвучител, служител в художествено ателие, сценичен работник  К=1.2 МРЗС– 780 лв. 

 

2.2. Договорени допълнителни трудови възнаграждения /ДТВ/: 

В О/БКТД/Споразумения  през 2020 и началото на 2021 г. са налице широк 

спектър от договорености за по-висок размер на ДТВ, съобразно спецификата на 

секторите (виж Приложение 2.4). Ще посочим отново някои устойчиви примери, в т.ч. 

и с надградени стойности от предишни периоди на договаряне: 

-ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит: в БКТД „Напоителни 

системи“ ЕАД - 1.3%; в БКТД „Селскостопанска академия” 1.1-1.3 %;  в КТД „НЗОК” 

1.2 % ; в КТД БНР, 1.1 %; 1 %  в: ОКТД в образование, в ОКТД здравеопазване, в 

ОКТД строителството, в ОКТД транспорт; в БКТД енергетика (+0.6 за работа под земя 

и под вода),  в КТД жп транспорт, Секторни КТД в системата на държавните 

институции, ОКТД в добива -подземни работници, БКТД пътно дело; БКТД горско 

стопанство-стопанисване, ОКТД отбрана, БКТД  музеи и галерии, БКТД БАБХ и ИА 

„БГ“, ЦОРХВ и др.);  

-ДТВ за нощен труд: 1.60 лв./ч. и удвоен размер през официални празници  в 

БКТД горско стопанство-контрол ; 1.5 лв./ч в БКТД Селскостопанска академия; 1.00 

лв./ч. в БКТД металургия, за производствените работници в БКТД енергетика и др.  

-ДТВ за положен извънреден труд, за работа в специфични условия на труд; за 

по-висока квалификация, за образователна и научна степени „доктор“ и „доктор на 

науките“, е постигнато  по-голямо увеличение, надграждащо минималните стандарти. 

  

3. Договаряне на работните заплати в КТД предприятие 

 

3.1. Сравнителен анализ на данните за договаряне на МРЗ в КТД по 

предприятие, в периода 2019-2020 г.17 

И в настоящия годишен доклад  представяме сравнителни данни   за 

договарянето на минималната работна заплата в КТД по предприятие. Представяме 

динамиката на броя КТД в които се договаря МРЗ в сравнение с общия броя действащи 

КТД на това равнище, както и наетите лица, за които е договорена МРЗ в предприятие, 

по-висока от МРЗ за страната. Представена е и динамиката в  договорените размери на 

                                                           
17 Данните за целите на настоящия анализа са генерирани по искане на КНСБ от  Информационната 

система за КТД и КТС  на НИПА, през м.май 2021 г.  



 

 

МРЗ в предприятие, в т.ч. и като съотношение с МРЗ за страната, и като съотношение 

със СРЗ за страната. 

 Брой КТД с договорен по-висок размер на МРЗ от тази за страната и  бр. 

наети лица за които се прилагат тези КТД18 

През  2020 г. в 484 КТД на ниво предприятие е договорен размер на минимална 

работна заплата по-голям от МРЗ за страната.Това показва, че в 31.76%% от общо 

действащите 1524  КТД в предприятията се договаря МРЗ. От тях в  415 КТД– 85.74%, 

е договорен размер на МРЗ като конкретна сума в лева,  в 68 КТД  МРЗ е определена 

като коефициент към МРЗ за страната, и само в 1 КТД като коефициент към 

минималната заплата за отрасъла/бранша.  

Общо 108801наети се ползват от договорен по-висок размер на МРЗ по 

предприятия. Това са 31.7% от общия брой (343 551) наети в обхвата на КТД на ниво 

предприятие,  като отново най-голям брой наети  - 63840 (58,68%) се ползват от МРЗ с 

конкретно договорен размер, при  44866  (41,24% ) МРЗ  като коефициент върху тази за 

страната и 95 (0,09%) като коефициент върху договорена отраслова/браншова МРЗ. 

 

В сравнение с 2019 г., през 2020г. се запазва общият брой на КТД, в които се 

договаря МРЗ, по-висока от тази за страната. Увеличен е и броят на наетите лица, за 

които е договорена МРЗ  с 16365 наети или с 2.6%. Прави впечатление, че има спад в 

броя КТД, с договорен конкретен размер МРЗ и ръст на броя КТД с договорена МРЗ с 

коефициент спрямо МРЗ за страната. Запазва се тенденцията за много нисък брой на 

КТД с договорени МРЗ с коефициент спрямо договорена МРЗ за отрасъл/бранш, като 

се наблюдава нов спад.  

 Размер на договорена с КТД  в предприятие МРЗ , над МРЗ за страната 

МРЗ/СРЗ за 

страната 

 

  

2019г. 

 

  560 лв. 

 

   1273 лв. 

 

2020г. 

 

   610 лв. 

 

1366 лв. 

 МРЗ в 

КТД 

Съотноше

ние към 

МРЗ за 

страната 

Съотношени

е към СРЗ за 

страната 

МРЗ в 

КТД 

Съотношен

ие към  

МРЗ за 

страната 

Съотношение 

към СРЗ за 

страната 

Средно 

договорена 

стойност на 

МРЗ спрямо 

всички КТД 

837,82 149.61% 65,81% 945.68 155.03% 69.23%  

Медианна 

стойност на 

МРЗ 

920,00 164.29% 72,27% 920.00 150.80% 67.35% 

Минимална 

стойност на 

МРЗ 

561,00 100.18% 44,07% 612.00 100.30% 44.80% 

Максимална 1120,0 200.00% 87,98% 1438.00 235.73% 105.27% 
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стойност на 

МРЗ 

0 

Най-

разпространенат

а стойност на 

МРЗ  (МОДА) 

920,00 164.29% 72,27% 920.00 150.80% 67.35% 

 

При проследяване договарянето на размерът на МРЗ трябва да се има предвид, 

че размерът на МРЗ за страната, която служи като база за преговори, се изменя във 

възходяща посока,  така че за целите на проследяване на тенденциите в размера на 

договорената МРЗ в предприятие, я измерваме с коефициент спрямо  действащата към 

момента МРЗ.  

Средно договорената стойност на МРЗ спрямо всички КТД за 2020 г. е 945.68 

лв. Тази стойност може да се представи като коефициент 155.03% спрямо МРЗ за 

страната. Увеличението спрямо 2019 г. е с 6%. 

Минималният размер на договорената МРЗ  като коефициент нараства с по-

малко от процент през 2020 г. От 100,18% през 2019 г. на 100,30% през 2020 г. 

 Най-разпространената като размер МРЗ в КТД през 2020 г. г. има задържане 

на нивото от 2019 и 2018 г. – 920 лв., което води до сериозен спад на коефициента 

спрямо  МРЗ за страната - 150,80%. Това показва задържане на масовото ниво на 

заплащане, въпреки увеличението на МРЗ на национално ниво. 

Максимална стойност на МРЗ за 2020 г. е 1438 лв.– 235,73% от МРЗ за 

страната. Което е стабилен ръст спрямо 2019 г. и като абсолютна стойност и като 

процент. 

Медианната стойност остава на нивото  от 2019 г., което отново показва, че 

масово заплащането остава на едно ниво. 

По икономически дейности през 2020 г. 
Най-ниска продължава да бъде средно договорената МРЗ за работещите в  

дейност Селско, горско и рибно стопанство (620 лв.), а най-висока в дейност 

Образование, където средна договорената МРЗ е от 1037,34 лв. Земеделието също така 

е с най-ниския минимален размер на договорена МРЗ - 620 лв., а финансовата сфера с 

най-висок - 850 лв., като на практика  става дума за КТД в едно предприятие. За 

отбелязване е, че въпреки увеличаването на МРЗ за страната тези стойности са същите 

като през 2019 г.  

Най-разпространената стойност на МРЗ  с най-висок размер е в Образование - 

920 лв.  

Най-високият максимален размер е постигнат в дейност Образование (1438 лв.)  

и при  дейност Транспорт складиране и пощи (1200 лв.),  а най-ниския е в Селско, 

горско и рибно стопанство(620лв.). 

  Съотношение спрямо средната работна заплата за страната 

От представената в таблицата данни се вижда се, че средно договорените 

стойности за 2020 г. са  над  целеният индикатор – за 2020 г.- 69,23%., с ръст  спрямо 

2019 г., когато процентът е  - 65,79%. При медианната стойност – за 2020 г., е налице  

спад спрямо 2019 г.  с около 5%. За съжаление, целта  минималните договорени 

размери на МРЗ да бъдат поне 50% от средната работна заплата за страната и през 2020 

г. не е изпълнена – процентът е 44.80% , но е налице минимален ръст спрямо 2019 г. 

 



 

 

3.2. Коментар на данни за договорености в предприятие, предоставeни от 

основните членове на КНСБ,  по сектори.  

За целите на мониторинга обобщихме и сравнихме  за  период от 2020 г. до 

първото тримесечие на 2021 г., данните за договорени размери на трудови 

възнаграждения от 352 предприятия, получени от основни членове на КНСБ. 

Информацията сме обобщили и по икономически дейности - А 21 КИД2008.  

 

 Обобщена картина за 2020 г., в сравнителен план с 2019г. 

Анализът  на предоставените данни за заплащането на труда по отделните 

предприятия е затруднен поради използваните индикатори за увеличение/договаряне на 

РЗ -  в проценти или като точни суми. Предоставената информация дава възможност  

при анализа  да се използват само усреднените данни за увеличение на заплащането в 

предприятията, а не за отделни категории работещи и нива на заплащане. Също така 

трябва да се има предвид, че  за някой сектори няма подробна разбивка по предприятия, 

а се предоставени обобщени  средни данни.  

Отново в повечето предприятия увеличението на трудовите възнаграждения не 

надхвърля 10%. Само в отделни предприятия от Лека промишеност, Добивна 

промишленост и Транспорт договореното увеличение е до 13-15%. Само в едно 

предприятие от Лека промишленост е 19%. За 2021 г. видимо договореното увеличение 

на заплащането като цяло  е по-малко. 

 За 2020 г. средното нарастване на възнаграждението за предприятията, за които 

са предоставени данни  е в порядъка около 7-8%, като  най-разпространеното 

нарастване, в случаите, когато увеличението е договорено в проценти, отново е от 

10%. Най-ниският процент е 1,7%, но само в едно конкретно предприятие. Долната 

граница в повечето предприятия е 4-5%.  

Трябва отново да се отбележи, значението на МРЗ за страната за определяне на 

заплащането. В цялата икономическа дейност Шивашка промишленост и в отделни 

предприятия от другите дейности увеличението на заплащането е обвързано само и 

единствено с повишаването на минималната заплата на национално ниво. 

Забелязва се, че и за 2021 г. също се осъществява активно договаряне на 

работни заплати въпреки кризата - особено в отделни сектори като транспорт, 

добивната промишленост, в които почти всички предприятия вече са договорили ръст в 

заплащането. Средният процент на нарастване е 6-7%., по отделните предприятия 

вариращ между 3% и 15%. И най-ниската и най-високата стойност са постигнати в 

предприятия от леката промишленост. 

 

 Обобщени данни  за договорености по предприятия, по икономически 

дейности 

Селско, горско и рибно стопанство 
Селско стопанство: Постигнатото увеличение е от 5% (в Напоителни системи 

ЕАД) до 10,5% в БАБХ, като средно е около 9%. Постигнатото увеличение от 

федерацията като цяло съответства на това от предходните години, като и увеличението 

в отделните предприятия е почти идентично с това от 2019 г. 

  Горско стопанство: Договорен е ежегоден ръст на основните месечни РЗ по 

категории персонал, средно в размер до 10 %  Размерът на началната РЗ за всички 

категории персонал се увеличава с % на увеличението на МРЗ за страната 

Добивна промишленост 



 

 

В отрасъл „Проучване , добив и преработка на минерални суровини” за 2020 г. 

само в две предприятия няма увеличение на размера на заплащането на труда. Като   

средният процент  е около 8%,  увеличение на работните заплати общо за всички 

предприятия. Което съответства на процента за 2019 г. 

Увеличението на средната работна заплата в икономическата дейност варира от 

3% в ДПМ Челопеч“ ЕАД до 13% в „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Прави впечатление, че 

и долната и горната стойност са променени с по 3% в сравнение с 2019 г. - съответно 

надолу и нагоре. Но като цяло, при повечето предприятия увеличението е с 8-10%. В 

„Горубсо-Кърджали“ АД и Имерис Минералс, както и през 2020 г. нарастването е с 

10%. 

За 2021 г. има актуализация на заплащането в 5 предприятия. От 1.7% в Горубсо 

Мадан  10% в Горубсо-Кърджали АД, или средно с 6%. 

И за двете години се поддържа едно стабилно ниво на увеличение на заплатите, 

преобладаващо в границите 6-10% за отделните предприятия. Което съответства на 

резултатите от договарянето и през предходните години. 

Преработваща промишленост  

Лека промишленост: В 33 предприятия със СО са постигнати по-високи 

заплати. Средният ръст на договореното увеличение за 2020 г. е  2-5 %, като 

увеличението варира между 5 и 19 %. За 2021г. то е между 3% и 15%, като тези 

проценти се отнасят за дейности Битово машиностроене, Производство на стъкло и 

керамика. В Шивашката промишленост, без изключение, увеличението е с МРЗ за 

страната. От там се получава и ниският общ процент.  

Необходимо е да се има предвид, че  различните предприятия договарят по 

различен начин  увеличение: с  определен процент на всички заплати; с конкретна сума, 

което е предпочитаният и масово използван способ;  увеличение само за работещи на 

МРЗ в предприятието; или повишаване на бонусите. При предприятията с процентно 

увеличение най-добри резултати за 2020 г. са постигнати в Рока България“ АД (19%) 

Лемприер Уул“ ЕООД (10-15%).  Най-ниската стойност на нарастване е в Идеал-

Стандарт Видима - с 5 %. 

При договарянето на увеличени възнаграждения, определени като конкретни 

суми с най-голям ръст са в “Хан Аспарух“АД гр.Исперих (100 лв.) и „Рубин Трейдинг“ 

ЕАД гр. Плевен със 100-200 лв. за определени длъжности. В повечето предприятия е 

договорено нарастване с 50 лв. за работещи само на МРЗ. В Амерспорт увеличението е 

в размер на 125% от МРЗ за страната. В сравнение с двата предни доклада не се 

забелязват големи различия при постигнатия ръст на заплащането. 

За 2021 г. най-високо е процентното увеличение е 15% за някои служители в   

“Милат Карпет България“ ЕООД гр. Сливен,  а най-ниско в Идеал-Стандарт Видима  - 

3%. Нарастването с конкретни суми варира от 40 лв. (МРЗ) за предприятията в 

Шивашка промишленост до 100 лв. в Декотекс АД. 

Химическа промишленост: Основните резултати от договарянето на работните 

заплати  в предприятията през 2020. в химическия сектор са близки до разчетите на 

браншовите индекси. 

 Данните на НСИ за средните работни заплати в сектора към края на 2020 г. 

спрямо същия период на 2019 г. дават представа за фактическия ръст,  постигнат в 

сектора. 

 

НКИД 

2008 

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Препоръчителен 

Индекс 

Данни на 

НСИ 



 

 

% % 

20 Производство на химични продукти 111,6 112,0 

21 Производство на лекарствени средства  107,6 107,0 

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 111,4 108,3 

49.5 Пренос и разпределение на природен газ 106,7 106,5 

 

Договарянето на минимални работни заплати в предприятията се ръководеше от  

минималните осигурителни доходи.  Проведена е анкета и е направен по-детайлен 

анализ, за да ни даде представа за началните нива на работни заплати в отделните 

браншове19.   

Металургия: Увеличението,  договорено с КТД в предприятие, е средно с 5%. 

Машиностроене: За 2020 г. с ОКТД е са договорени препоръчителни минимални 

заплати за предприятията от бранша по категории персонал - от 730 лв. за оператори на 

машини до 915 лв. за инженерни длъжности. В масовия случай, с промяната на МРЗ за 

страната от януари 2021 г., заплатите по места бяха увеличени със суми от порядъка на 

50-70 лв. 

 Електроника и информатика: Постигнатото увеличение на работните заплати е  

средно с 10 %, в „М+С Хидравлик“ АД, гр. Казанлък и „ЗММ“ АД, гр. Сливен и 

Информационно обслужване АД.  Този процент съответства на нивата на нарастване и 

през предните две години, като предприятията, в които е постигнат ръст на работната 

заплата, са същите. 

Хранителна промишленост : През 2020г. в предприятията  постигнатото  

увеличение средно  е 7,8%  - в рамките  от 4%  до 10%, което се явява нормалният 

процент за увеличение за периода, както е било и предните години. За 2021 г. 

увеличението  е средно 4.7% - от 3% до 10%. (за част от персонала в ОМК).  

В икономически дейности „Производства на пиво и малц” през 2020 

г.увеличението на заплащането на труда е средно с 4%. За 2021 г. е постигнато 

увеличение в предприятията от групата на Карлсберг с от 1 до 15%. 

Строителство 

 В сключените договори в Девня цимент” АД, „Софинвест ЕАД“ и „Холсим 

кариерни материали“АД и Щрабаг ЕАД се е постигнало увеличение преди всичко на 

началните заплати по категории персонал и допълните плащания с постоянен и 

променлив характер. 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 

В повечето предприятия  се увеличава МРЗ със съответен коефициент не по-

малък 1.6. Най-голямата достигната стойност на увеличение на МРЗ е с коефициент  

1.42 за длъжности, които не изискват средно образование и без допълнителна 

квалификация и коефициент 1.55 за длъжности и работни места изискващи 

квалификация; 

За предприятията, които уговарят увеличение на ОМРЗ с процент, най-високата 

стойност за 2020 г. е 4,5%. А  за 2021г. най-високият процент е 4.2%. Също така, в едно 

предприятие има нарастване на размера на тримесечната премия на 8%. 

Водоснабдяване и канализация 

         Постигнато е увеличение на заплатите за 2020 г. средно с 8,20 спрямо 2019 г. За 

2021 г. нарастването е с 8,47% 

Транспорт, складиране и пощи  

                                                           
19 Виж т.5 „Анализи на основни членове…НФТ”Химия и индустрия” 



 

 

  Средното постигнато увеличение за всички предприятия е около 10% за 2020 г. и  

около 8.5% за 2021 г. 

   Постигнатото увеличение на възнагражденията за 2020 г. е от 3% за част от 

персонала на „Пристанище Варна” ЕАД до 16% в Деспред, което е повече от най-

високия процент за 2019 г. По-голямата част от дружествата в сектора са с увеличение 

на възнагражденията в размер от 10%. 

  За 2021г. постигнатото увеличение варира от 5% за Пристанище Варна ЕАД до 

13% в ИАППД-РУСЕ. В повечето предприятия увеличението е под 10%. 

В осем предприятия е постигнато вече традиционното за предните две години 

увеличение на работните заплати с 50 лв. 

В Български пощи ЕАД за 2020г.  увеличение е от 100 лева за всички работници 

и служители. За 2021 заплатите са индексирани с коефициент 1,05 и великденска 

премия от 50 лв. Също така беше увеличена стойността на ваучерите за храна от  60 на 

80 лв.  

В  БТК е постигнато увеличение на РЗ през 2020 г. със средно 13,3%, а за 2021  

г. са актуализирани само МРЗ. 

 

 

4. Резултатите от колективното договаряне на  работните заплати  в 

делегираните от държавата дейности на общинско равнище през 2020 г. и 

началото на 2021г.20 

 

      Анализът за резултатите от преговорите на общинско равнище за увеличение на 

основните работни заплати в делегираните от държавата дейности по функции и 

дейности, и по общини към 31.12.2020 г. и от 01.01.2021 година показва следното:  

 

Във функция „Образование” - моделът за формиране на заплатите на 

персонала от предучилищно и училищно образование е описан в Наредба № 4 от 2017 

г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, която ежегодно се обновява (последното 

обновяване е от 12.02.2021г.). Конкретните условия около заплатите на 

педагогическите и непедагогическите специалисти се договарят в Отраслов КТД. Този 

колективен трудов договор се допълва с отделни колективни трудови договори на 

общинско и училищно ниво.  

По данни на РС на КНСБ  в началото на 2021г. са подписани около 160 

общински колективни трудови договори – в резултат на доброто партньорство и  

сътрудничество на Общинските координационни съвети на СБУ с местните власти и 

работодателските организации.  

     С общинските колективни трудови договори в функция „Образование”  през 

2020г. и 2021г. от разгледаните КТД на Велико Търново, Русе, Плевен, Габрово, Ст. 

Загора, Монтана и други е видно, че не се договарят по–високи размери на основни 

работни заплати на персонала, договарят се: по-висок размер на допълнителното 

трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит – от 1% до 1,2%; 

размерът на средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда на педагогическия и непедагогическия персонал; по–висок размер 

на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение при извършване на 

структурни промени; средства за обучение и квалификация на педагогическия 

персонал; по–големи размери на платен годишен отпуск и други.  

                                                           
20 Обобщените данни са подготвени  по информация, представена от РС на КНСБ.   



 

 

Информацията, която РС на КНСБ получиха от РИО за ръста и  размера на 

основните заплати на педагогическите  специалисти и другия персонал по 

образователни институции  на територията на областта от 01.01.2021г., показват 

различен ръст на  увеличение на основните работните заплати както на педагогическия, 

така също и на непедагогическия персонал. Това е така, тъй като средствата от ЕРС по 

формулите са разпределени в образователните институции и на база на утвърдената 

численост на персонала от директорите се разчитат разходите за персонала. 

Анализираните данни показват увеличения на основните заплати в образователните 

институции, както следва:    

  - в детски градини за педагогическия персонал увеличението в  2020г.е от 17% 

до 17.6 % и  от 15 до 18,7% от 01.01.2021г. като в  над 65% от тях увеличението е от 

15% за педагогическия персонал;  

   - в детските градини за непедагогическия персонал  увеличението през 2020г. 

е от 10% до 12.72%  и от 5 до 17% от 01.01.2021г., като  над 70 % са  увеличени с 10%. 

  -  в неспециализирани училища, професионални гимназии, специални училища, 

ЦПЛР,ЦСОП и др. за педагогическия персонал през 2020г. увеличението е от 17% до 

20.72%  и от 15 до 20,6% от 01.01.2021г. ; 

  - в неспециализираните училища, професионални гимназии, специални училища, 

ЦПЛР, ЦСОП и др.  за непедагогическия от 8 до 12.72% и от 9% до 14,6%, считано от 

01.01.2021г. 

      Системата на делегираните бюджети доведе до намаляване правомощията на 

общините, свързани с оперативното управление на образователните институции – 

планиране, разпределение, търгове, основни ремонти и др., както и отпадането на 

финансовата отговорност за изразходване на средствата. 

      Системата на делегираните бюджети промени съществено правомощията и 

отговорностите на директорите в сектора – разпореждат се с предоставените им 

средства, решават сами как да ги използват, провеждат процедури по ЗОП и т.н., т.е те 

са финансово самостоятелни. В този смисъл независимо от добрите постижения в 

колективното трудово договаряне на равнище община от СБУ необходимо е в 

общинските КТД да се преговаря  и за: 

- разпределение на средствата по формула; 

- разпределение на резерва; 

- осигуряване на средства за дофинансиране  с местни приходи и  

  тяхното разпределение; 

- структурни промени и др. (със страни в преговорите – кмета, директорите на 

училища и детски градини и представители на синдикатите). 

Приоритет трябва да са преговорите в детската градина и училището на база на 

анализ на  средствата по формулите и разпределението им по параграфи на бюджета, 

тъй като практиката показва, че на равнище Отраслов колективен трудов договор се 

преговаря за определяне минималните размери на основните заплати на персонала на 

база средствата от ЕРС, разпределени по общини, а на равнище детска градина и 

училище   се договарят по–големи размери на основните заплати и всички 

допълнителни трудови възнаграждения на база на анализ  на бюджета на училището и 

детската градина.    

 

      Във функция „Здравеопазване”-  работните заплати  на  заетите в детско и 

ученическо здравеопазване се договарят на ниво община.   



 

 

През 2020г. ЕРС във функцията бяха увеличени два пъти - от 01.01. и от 01.08. 

Увеличенията осигуриха необходимите средства за справяне с проблемите, породени 

от ниското заплащане на медицинските специалисти в общинското ученическо и детско 

здравеопазване, от нарастващите разходи за добавки за прослужено време.  През 2021г. 

ЕРС бяха увеличени средно с 21%, за да достигнат основните заплати на медицинските 

специалисти договореностите на национално равнище с колективния трудов договор в 

отрасъл „Здравеопазване”.   

       Подписани са над 50 общински колективни трудови договори по информация на 

РС, като страни в КТД са кмета на общината и териториалните структури на ФСЗ към 

КНСБ. Трябва да отбележим, че РС оказват експертна помощ при анализ на бюджета, 

обработват информация по ЕРС и разпределение на средствата по параграфи на 

бюджета, участват  в преговорния процес.  

В резултат на усилията на КНСБ, ФСЗ, РС на КНСБ и териториалните структури 

на ФСЗ в над 95% от общините основните заплати на медицинските специалисти са в 

диапазон от 900 лв. до 1330 лв. от 01.01.2021г. В 12 общини, в които има структури на 

КНСБ към 31.03.2021 година, основните работни заплати на медицинските специалисти 

са в диапазон 780 лв. – 895 лв. Това са общините Свищов, Мездра, Дряново, Трявна, 

Бобов дол, Пещера, Две могили, Вятово, Сливо поле, Гълъбово, Смядово и Каспичан. 

 

Във функция „Социално  осигуряване, подпомагане и грижи”   
В преобладаваща част от социалните услуги преговорите за сключване на КТД 

се водят от  синдикалните ръководства и директорите /управителите на социалните 

услуги.  

На общинско равнище договарят РС на КНСБ Стара Загора,  Добрич,  Силистра, 

Бургас  и Варна. Областните координатори и експертите на РС оказват методическа 

помощ на председателите на СО – предоставят информация за ЕРС, бюджета на 

общината и услугата, участват в преговорния процес.   

Поради сериозно изоставане на възнагражденията в сектора през 2020г. 

основните заплати на заетите в сектора бяха увеличени от 01.01. и от 01.08. Данните, 

показват, че увеличението в рамките на годината е над 20%, като в Ст. Загора 

увеличението на основните заплати на специалистите е 30%. В някои общини 

средствата от увеличение на ЕРС от 01.08.2020г. бяха разпределяне като допълнително 

материално стимулиране.  

Към началото на 2021г. продължаваме да отчитаме ниски възнаграждения и 

договореното от синдикалните структури е както следва: 

       -  Специализираните институции за предоставяне на социални услуги - от 10 до 

25% увеличение, с което се достига за специалистите от 890 лв. до 1334 лв.  основни 

работни заплати, за административно-помощния и обслужващ персонал от  7% до 15% 

или от 650 лв. до 780 лв.; 

        -  Социални услуги, предоставяни в общността:  увеличение на ОРЗ от 10% до 

20%, достигнати нива на ОРЗ за специалистите от 920 лв. до 1 200 лв. и за др. персонал 

- от 670 до 888 лв.; 

          -  Резидентна грижа  – увеличение на ОРЗ от 10% до 37%, достигнати нива на 

ОРЗ за специалистите от 800 до 1 206 лв. и  за др. персонал - от 650 до 969 лв. 

       

        Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” 

         В делегираните от държавата дейности в областта на културата (музеите, 

галериите и регионалните библиотеки) директорите са работодатели на работниците 



 

 

и служителите и са  второстепенни разпоредители с бюджет. Договарянето в тези 

културни институти за сключване на колективен трудов договор е на основание чл. 51 а 

от Кодекса на труда.   

         През 2020 г. синдикалните ръководства договориха увеличение на заплатите  с 10 

– 13%. Основните заплати на специалистите продължават да са ниски, поради което 

общините трудно привличат млади специалисти на работа. На практика договаряните 

ежегодни ръстове на заплатите само на база „догонване” на увеличение на 

минималната работна заплата водят до изравняване на възнагражденията на 

квалифицираните специалисти с тези на неквалифицираните.  

       През 2021г. е договорено увеличение варира и е от 8 % до15% и средните брутни 

работни заплати на специалистите по данни на РС на КНСБ са от 850 лв. до 1500 лв.  

       Колективни трудови договори на общинско равнище договарят и подписват РС  

Варна и Бургас.  

        В местните дейности  - оркестри, ансамбли, къщи-музеи и др. работодател е 

кмета и дейността се финансира от бюджета на общината.  През 2020г. синдикалния 

актив договори увеличение на заплатите с 10%, но поради трудностите, пред които 

бяха изправени общинските бюджети, постави пред немалко общински администрации 

въпроса за продължаване поддържането на тяхното съществуване  и през 2021г. 

увеличението на заплатите в културните институти на много места е от 5% до 10%, в 

други общини е планирано увеличение  от 01.07.2021г. Основните заплати на 

специалистите в местните културни институти са ниски и са границата от 728 лв. до 

900 лв.   

 

5. Анализи за резултатите по договаряне на работните заплати на основни 

членове на КНСБ, за 2020 и началото на 2021 г.  

 

А. Сектор  „СЕЛСКО и ГОРСКО СТОПАНСТВО”  

 

Федерация на независимите синдикати в земеделието 

  Договарянето, и най-вече увеличението на работните заплати, на 78 % от 

синдикалните членове във ФНСЗ  е в зависимост от Бюджета на Република България, и 

респ. от увеличението на разходите за персонал в бюджета на МЗХГ. Участието в 

бюджетната процедура е една от най–важните задачи на Федерацията. Повече от десет 

години в строга последователност се прилагат отделните стъпки на обществено 

обсъждане, което започва с подготовка на рамката на бюджета и завършва с неговото 

приемане от парламента. 

При изготвяне на своето становище ФНСЗ ежегодно анализира 

разпределението на разходите за персонал и на увеличението на работните заплати по 

звена за съответната година, след което подготвя и предава мотивирано становище с 

конкретни искания за следващия бюджет. В исканията винаги присъства увеличение 

на трудовите възнаграждения с минимум 15 %. Становището на ФНСЗ, заедно с тези 

на останалите секторни федерации на КНСБ се оформят в единно становище на 

КНСБ, което се представя и разглежда в Националния съвет за тристранно 

сътрудничество/ НСТС/, Министерство на финансите/МФ/ и в Народното 

събрание/НС/. Лидерският екип на КНСБ и неговите секторни федерации организират 

активен процес на лобиране, търсене на широк обществен консенсус и чрез 

последователни срещи с парламентарно представените политически сили, разяснява и 



 

 

конкретизира исканията,  с цел да бъдат припознати от парламентарно представени 

групи депутати, и представени в Комисията по бюджет и финанси. 

ФНСЗ представи исканията си към бюджет 2020 на годишната си  асамблея в 

м.юни 2019 г., в която участваха депутати от Комисията по земеделие и храни и 

Комисията по бюджет и финанси, както и зам.министър на земеделието и председател 

на ОСТС,  в присъствието на всички синдикални председатели и стопански 

ръководства. На  срещата след разискване на специфични секторни проблеми се настоя 

наред с исканията за увеличение на работните заплати с 15 % в бюджет 2020г., да бъдат 

предоставяни допълнителни средства в бюджета на МЗХГ  за  преодоляване на 

формирания дефицит от 10 милиона в разходи за персонал. (В  Пети годишен доклад за 

договаряне на работните заплати, за 2019 г., са посочени причините за хроничното 

недофинансиране в бюджета на Министерството и натрупания дефицит в разходи за 

персонал от 10 милиона, което сериозно затрудняваше увеличението на работните 

заплати с 10% във второстепенните разпоредители) . 

След обсъждане и приемане на исканията на ФНСЗ за бюджет 2020 на юнска 

асамблея, последваха  срещи, настоявания на всички нива  - ОСТС, срещи с министър и 

зам.министър на финансите, министър на земеделието, срещи с парламентарно 

представените политически сили, Комисия земеделие и храни, Комисия бюджет и 

финанси. 

В Комисията земеделие и храни се взе решение да бъдат прехвърляни 10 

милиона от разходи в разходи за персонал.  Решението бе гласувано и в Комисията по 

бюджет и финаси и накрая прието   от НС в зала. След правителственото решение  за 

увеличение с 10 %  и прехвърлени допълнително към тях още 10 милиона, разходите за 

персонал в МЗХГ бяха увеличени с 20 736 900 лв., като  от 107 369 900 лв. в бюджет 

2019, в бюджет 2020 разходи за персонал добиха следния финансов израз - 128 106 800 

лв.. Преодоляването на натрупания дефицит  в разходи за персонал, както и 

увеличението на разходите за персонал, даде възможност за увеличение на работните 

заплати във всички структурни звена на МЗХГ  с ръст от 9 %-10,5%, без социално 

напрежение. За ССА бе предоставен трансфер с 10 % увеличение.  

Увеличението на работните заплати в Агенциите  за 2020 г. се извърши в 

съответствие с Наредбата за условията и реда за оценяването изпълнението на 

служителите в държавната администрация и Наредбата за заплатите на служителите в 

държавната администрация. 

Положителна стъпка е  и увеличението от 01.08.2020 г. с 30 % на разходите за 

персонал в посока нарастване на възнагражденията на държавните служители и 

служителите, работещи по трудови правоотношения, които са натоварени с дейности 

по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители 

на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк 

контакт с други лица.Това увеличение бе приложено за две звена на МЗХГ – БАБХ и 

ИАСАС.  

Отражение на посочения ръст в СРЗ е  както следва: ИАБГ-736 лв., 9,5 %; 

ССА-996 лв., 10 %; НС ЕАД – 1064 лв., 5 %; БАБХ-1165 лв., 10,5% (след увеличение 

от 01.08.2020г. , СРЗ  в БАБХ – 1445 лв.); Други структури на МЗХГ – 1155 лв, 10–

10,5 %. 

 

В  БКТД на  « Напоителни системи» ЕАД и в БКТД на ССА  има разписани 

текстове за договаряне на работните заплати:  

В БКТД на ССА/2019-2021/ 



 

 

Чл.29./1/ Началните основни месечни заплати по длъжностни наименования се 

определят от страните по КТД с Приложение № 3, което е неразделна част от 

настоящия договор и се актуализира и въвежда след преговори със синдикатите 

страна по БКТД. 

/2/Страните се споразумяха основната месечна работна заплата на 

работещите в системата на аграрната наука  да нараства с  не по-малко  от 

процентния размер на нарастването на минималната работна заплата за страната, 

като отделните трудови възнаграждения бъдат диференцирани  според 

длъжността, квалификацията и професионалния опит, а за 2021 година –при 

увеличение на публичните средства в бюджета на ССА.  

В Приложение 3 към БКТД са представени началните основни заплати по 

длъжности - Проект на предложението се представя от  синдикатите и след преговори е 

прието от страните по договора, като за 2020 г. увеличението на работните заплати по 

длъжностни наименования е с 10 %. 

 

Б. Сектор „ИНДУСТРИЯ“ 

 

 Федерация на независимите синдикати на миньорите 

 

Предоставена е  актуална информация за отрасъл „Проучване, добив и 

преработка на минерални суровини“  с данни за договарянето по работните заплати на 

отраслово ниво и на ниво предприятия, с изградени синдикални организации от 

ФНСМ-КНСБ. 

 На 25.01.2021 г. бе подписан и регистриран в ИА „Главна инспекция по труда“  

новия Отраслови колективен трудов договор за минерално-суровинната индустрия със 

срок на действие -  2 години /до 2023 г./. В него са препотвърдени и надградени 

договореностите от ОКТД  от 2019 г., действащи и през 2020 г. 

   На отраслово ниво е договорено: 

  Запазен е коефициента 1.40, с който се увеличава минималната работна заплата  

за отрасъла  спрямо минималната работна заплата за страната. За отрасъл „Проучване, 

добив и преработка на минерални суровини“ МРЗ от 854 лв. за 2020 г. става за 2021 г. -  

910 лв.; 

 С колективните трудови договори във всяко отделно предприятие се договаря  

конкретната продължителност на извънредния труд по чл. 146, ал. 1 от КТ, но не повече 

от 300 часа през една календарна година; 

 В случай на пандемия, работодателят осигурява необходимите предпазни  

средства /предпазни маски, шлемове, ръкавици, защитно облекло, дезинфектанти и др./, 

както и необходимите организационни мерки за опазване здравето на работниците и 

служителите. В случай, че страните по КТД вземат решение за организиране и 

провеждане на изследвания и/или тестване на работници и служителите в съответното 

дружество, работодателят поема разходите за това; 

 Постигнато е увеличение на стойността на безплатната храна и/или добавките  

към нея  от 0.50 лв., като не могат да бъдат по-малки от 5.50 лв. на отработен ден, а за 

работещите при подземни условия, не по-малка от 7.00 лв. на отработен ден. 

Постигнато увеличение на РЗ по предприятия:  

 В „Мини Марица-Изток“ ЕАД, гр. Раднево – РЗ от м. декември 2020 г. са  

увеличени с 13 % ;  „Горубсо-Кърджали“ АД, гр. Кърджали – 10 %, за 2020 г.,  за 2021 

г. с 10 %.;  „ИмерисМинералс България“ АД, гр. Кърджали – за 2020 г. с  10 %, за 2021 



 

 

г. 6% ;  „Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище –РЗ са актуализирани с 6% за 2020 г., за 

2021 г. с   6.5%; „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново – РЗ са актуализирани  за 2020г. с 8 %;  

„ДПМ Челопеч“ ЕАД, с. Челопеч – РЗ от м. юни 2020 г. са актуализирани с 3%.  

 В „Елаците-мед“ АД, с. Мирково през 2020 г. РЗ не са актуализирани,  за  

2021г. е договорено увеличение с  1.7% . В „Горубсо-Мадан“ АД, гр. Мадан – за 2020 г. 

няма увеличение на РЗ ,  за 2021 г. е договорено увеличение 6 %.  

 За 2021г. са инициирани преговори за увеличени на РЗ в „Каолин“ ЕАД, гр.  

Сеново, а през м. юни  преговори и в „ДПМ Челопеч“ ЕАД, с. Челопеч. 

Имайки предвид изключително сложната епидемична обстановка и 

предприетите стриктни мерки от страна  на работодателите за недопускане 

разпространението и заразяването на работниците и служителите с  COVID-19 в 

бранша, преговорите по сключване на новия О/Б/КТД и КТД по дружества се 

провеждаха дистанционно. Процесът по договарянето бе по-труден и по-

продължителен поради липсата на директния контакт за  доизясняване и съгласуване 

между страните.  

 

Федерация на независимите синдикални организации от хранителната 

промишленост 

 

Видно от  представените данни за договаряне на работните заплати, за 2020 г. и 

началото на 2021 г.,  трудно би могло да се направи някаква обща оценка за тенденции, 

валидни за една или друга група предприятия - големи и средни, български или чужди 

инвеститори или свързани с териториалното им разпределение.   

При МНК от никакво увеличени на РЗ, напр. – в  „Данон”, до 10% и 3%  

увеличение в „Монделийз”.  

По отношение на нивото на заплащане, а от там и тенденциите за по-бързо 

нарастване е също противоречиво. В някои фирми с по-ниско заплащане са договорени 

по-големи ръстове  - в  „Захарни заводи” Горна Оряховица, а  в други, макар с не много 

високо средно заплащане - няма никакъв ръст, напр. - „Роса”Попово, „Зърнени храни”, 

Силистра.  

Характерен е още един факт, с цел преодоляване на текучеството - някои фирми 

вдигнаха заплатите през последните няколко години- ОМК, „Кремио”, „Захарни 

заводи” и „Родина”Хасково. 

Трудностите при договаряне на заплатите възникваха и факта, че се работеше 

при доста по-усложнена обстановка - обстановка, в която някои фирми не можаха да се 

справят успешно. 

                          Предприятие                                       за 2020 г.                          за  2021 г. 

1.  „Захарни заводи” Горна Оряховица  -                 10% ;                                     6% ; 

2. Винпром „Славянци” -                                         50 лв.;                                  30 лв.;  

3. „Кремио”  -                                                              10% ;              няма увеличение;  

4. „Монделийз” -                                                         10% ;                                     3% ; 

5. „Нестле” –                                          няма увеличение;                по 10лв./раб.ден;  

6. „Шрайбер”-                                                               4% ;                                      4% ; 

7. „Данон”-                                             няма увеличение;              няма увеличение;                                                             

8. „Гуудмилс”  -                                                    по 50 лв.;                                     3% ; 

9. ОМК -                                                                         5% ;                       от 5 до10% ; 

10. Захарен комбинат Пловдив  -                            на МРЗ ;                             на МРЗ ; 

11. „Роса” Попово  -                                няма увеличение;              няма увеличение;                           



 

 

12. „Зърнени храни” Силистра  -           няма увеличение;              няма увеличение;                           

13. „Родина” Хасково    -                        няма увеличение;              няма увеличение;                                                                             

 

Синдикат „Бира, храни и напитки“ 

 

         Диалогът и преговорният процес между социалните партньори в бранш 

”Производство на пиво и малц”се характеризира с подчертана интензивност в периода 

м.декември 2019, 2020 г. и началото на 2021 г. 

В този период наличието на пандемията „Ковид 19” оказа неблагоприятно 

влияние върху пивоварния бранш.  Браншът в последствие бе засегнат силно и от 

социална изолация. Спадът в бранша за 2020г. е средно 9 %. Временно бяха спрени  

договорени социални плащания.  

     Обстановката в която се оказаха социалните партньори на браншово равнище 

наподобяваще „патова” ситуация, но и с обща позиция, че е по-добре „лош мир от 

колкото добра война”. В тази обстановка партньорите се договориха, че няма да се 

допусне съкращения в предприятията. Ръководството на Синдикат БХН от своя страна 

реши да приеме разумен компромис, като временно се приоритизира 

децентрализацията на колективното трудово договаряне, с цел, по-силно социално 

партньорство по места, съобразно конкретните икономически условия и трудности, 

пред които са изправени отделните предприятия,  което ще засили изграждането на 

„информационна среда” и по-добър „релеф” на КТД в предприятията. В БКТД  е 

договорено, че МОД по категории персонал за 2020 г., стават минимални трудови 

възнаграждения, като заедно с това, социалните партньори подписват специален 

Протокол, с конкретни препоръки до партньорите в предприятията, за договаряне на 

параметри на работните заплати – за МНК и за малките  по обема на производство 

предприятия.  

В периода на май,м.юни-юли-2020 г. се проведоха преговори по сключване на 

КТД в „Загорка“, „Каменица” и „Карлсберг“. Във всички предприятия от бранша има 

подписани КТД. Съобразно препоръките на партньорите на браншово равнище, МРЗ за 

2020 г. е равна на 55% от СРЗ за страната 1313 лв. (на база предходната година-2019 г.), 

т.е. 722 лв.  В квалификационна група 3 „техници и приложни специалисти” основната 

заплата се увеличава с К=1,3 т.е. 937 лв., а за квалификационна група 4 „помощен 

административен персонал“, 7 „квалифицирани работници” и 8 „машинни оператори и 

монтажници”, основната заплата се увеличава с К=1,15, т.е. 830 лв. Съответно МРЗ за 

2021 г., при СРЗ - 1366 лв.за страната /за предходната година-2020/ - 751 лв.,  за група 3 

– 976 лв., за  група 4,7 и 8 – 864 лв.  

Препоръките на браншовите партньори са постигнати в КТД във всички 

предприятия на МНК, но за съжаление това все още не е факт в „Ломско пиво”АД и 

„Болярка ВТ”АД. Разработена е и се прилага бонусна система във всички предприятия. 

В процеса на преговорите се дискутира въпроса за предложената от Синдиката  

„заплата за издръжка”(ЗИ) 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. Договарянето на ЗИ остава като 

цел за договаряне за следващият БКТД, както и задължителните мерки за прозрачност 

на договорените възнаграждения. 

               От 01.04.2020 г. в предприятията на бранша – МНК /5 предприятия/, 

работната заплата е увеличена средно с 4  %, а от 01.04.2021 г. само в 

предприятията на „Карлсберг“ те са увеличени от 1 до 15 %. 



 

 

                Социалните партньори поставиха във фокуса на партньорството си 

организацията на производствения процес, производителността на труда, 

конкурентоспособността, оценката и заплащането на труда чрез приетата система за 

„Управление на представянето” (УП). УП е идентифициран като фактор, способстващ  

увеличаване производителността на труда, обективна и по-пълна оценка на труда на 

работника, достойно заплащане и кариерно развитие.  

Изграждането на социално работна място за нас е нов стандарт на 

производителност. Човекът продължава да бъде в центъра на вниманието и на нашето 

партньорство, а инструментът за това е приетият Браншов стълб за трудови и социални 

права (БСТСП). Бъдещите стъпки и мерки са насочени към постигане целите на стълба: 

В чл.46 ал.8 се предвижда прилагане на платформата „The 3p-planet,people,profit” 

(планета, хора и печалба). Прилагане на „зеления принцип” за постоянно ограничаване 

на въздействието на предприятията от бранша и произвеждания продукт върху 

околната среда, чрез намаляване на емисиите, икономията на пара, вода и ел.енергия. 

Инвестиране в работника и участието му в разпределението на печалбата. 

Чл. 56  Социалните партньори изграждат „Паритетна комисия” в предприятията, 

от 4 до 8 член, която подпомага обучението и квалификацията, както и следи за 

изпълнението на КТД. 

Социалните партньори са обединени около постигане на амбициозен бенчмарк, 

за постигане на покритие с БКТД над 95 %, както и създаване на фонд ”Справедлив 

преход” от присъединителни вноски през 2021 г.  

 Социалните партньори са в период на договаряне на Пътна карта за реализиране 

на Браншовият стълб за трудови и социални права и Европейският зелен пакт със силен 

фокус върху икономическите и социални въпроси. Пътната карта за нас представлява 

ключов момент в процеса на изграждане бъдещето на бранша и на хората работещи в 

него чрез преразпределение на доходите между труда и капитала в настоящата криза, 

чрез засилване правата на работниците и синдиката, социалния диалог, засиленото 

колективно договаряне и демокрация на работното място, които представляват 

необходимата основа за справедливо възстановяване. 

Възстановяването от кризата с Covid-19 трябва да осигури по-справедливи 

зелени и цифрови преходи, при които никой няма да бъде изоставен. 

Производителността на труда, трябва да бъде по равно и паралелно разпределяна 

между конкурентоспособността и възходящата конвергенция на заплатите на принципа 

„равно заплащане за труд с една и съща добавена стойност“. 

           Основната цел е през 2022 г. да се започне с „минимална заплата за 

издръжка“, която е равна на ½ от средната брутна работна заплата за бранша, а през 

2023 г. да бъде 2/3 от нея. Считаме, че не трябва високо квалифицирания труд на 

работника да се продава на ниска цена. Социалните партньори не подкрепят търсенето 

на печалби с евтин труд, като не третират ниските разходи за труд като конкурентно 

предимство. Новата парадигма е „край на евтиния труд”, като бизнесът трябва да се 

ориентира към нея. Основен подход е инвестиции, които повишават 

производителността на труда, конкурентоспособността и РЗ. Инвестирането в 

човешкият капитал е голяма добавена стойност. 

Работникът има право на заплата, с която може да живее достойно, както и 

безопасни условия на труд, а потребителите имат право на безопасни продукти и на 

прозрачност на условията, при които се произвеждат. 

 



 

 

Федерацията на независимите синдикални организации от леката 

промишленост  

 

През изминалата 2020 г. се наложи обществото, предприятията,  работниците и 

служителите във всички дейности да работят, прилагат мерки и обединяват усилията за 

оцеляване в условията на световна пандемия на разпространение на вируса SARS-CoV-

2. Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост  

участва и реализира няколко кампании, секторни анализи, обучения и дейности по 

Колективно трудово договаряне и заплащане на труда в сектор Лека промишленост, на 

основата на ефективно взаимодействие и социален диалог с браншовите социални 

партньори, в съответствие с утвърдените трудови стандарти, подобряване условията на 

труд и колективните трудови договорености.  

Пандемията се отрази изключително неблагоприятно на заплащането и 

колективното трудово договаряне в дружествата от всички браншове на леката 

промишленост. Компаниите бяха принудени да работят със силно намален обем на 

производство, по причини свързани с липса/намаление на поръчки, пазари, и 

реализация на продукцията, транспортни проблеми, закъснения в доставките на 

материали и суровини, с препълнени складове и нереализирана продукция. 

Определящите фактори за това са експортно ориентираните браншове и зависимостта 

от системата ишлеме (шивашки бранш). Неблагоприятните фактори на COVID кризата 

оказаха влияние и в стъкларския бранш, битовото машиностроене и производството на 

спортни екипировки, където се достигна до масови уволнения на работници и 

служители. Големи затруднения имаха големите компании (особено в шивашки и 

текстилен бранш), за които не бяха предвидени достатъчно програми и процедури за 

подпомагане на работещите с риск за здравето в индустрията, и в извънредно 

положение и извънредна епидемична обстановка.  

Въпреки тежките условия с обединени усилия в резултат от дейността на 

ФНСОЛП се постигна среден ръст на увеличение на работните заплати в 

предприятията от леката промишленост до 40 лв., като повишението по-често 

касае работещите на МРЗ. Увеличението на работните заплати за част от 

предприятията е в съответствие с ръста на МРЗ за страната. 

 Преговорният процес най-често завършва със сключване на колективни трудови 

договори, като увеличението на работната заплата  е:  за шивашкия бранш  с 

процента на увеличение на МРЗ за страната; за браншове битово машиностроене, 

стъкло и керамика – средния ръст  на работните заплати е  между 2% и 5%.  . 

Запазват се постигнатите договорености и се постигат нови придобивки в останалите 

раздели на КТД, с допълнителни бонуси, ваучери и материални стимули.  Най-добри 

договорености в КТД по заплащането се постигнаха в бранш стъкло, следвани от 

бранш електроника. 

 

През изтеклата година се разшири социалното партньорство и сътрудничество в 

браншов аспект. Удължи се за още един период постигнатата договореност между 

ФНСОЛП и БАПИОТ: Рамково Колективно Споразумение за текстил и облекло. 

Запазиха се основните договорености, включени в него: начална браншова 

минимална заплата не по-ниска от 107% от МРЗ за страната. Социалните 

партньори са ангажирани за прилагане и спазване на международните трудови 

стандарти в производството, за работещите, признаване правото на свобода на 



 

 

сдружаване и колективно трудово договаряне, в изпълнение на международните 

стандарти на труда и зачитане на трудовите права. 

Постоянно взаимодействие и съвместни дейности с браншовите работодателски 

организации, и работодателите на предприятия, за постигане на съгласие по проблемни 

въпроси и намиране на общи приоритети, усъвършенстване на законодателната уредба, 

разрешаване на проблеми и конфликти.  

Договориха се по два тематични Меморандума за партньорство и 

сътрудничество с БАПИОТ и БАТОК, свързани с кръговата икономика, зеления пакт и 

дигитализацията, както и за допълнителни мерки и политики по БЗР водещи до 

намаляване на разпространение и риска от вируса SARS-CoV-2. Те са част от 

приоритетите за действие на ФНСОЛП и съвместни мерки със социалните партньори за 

преодоляване последствията от COVID – кризата, за постигане на справедлив преход и 

цифрова трансформация.  

 

Положиха се много усилия за ефективен социален диалог и възобновяване 

на браншовото колективно трудово договаряне в сектор Лека промишленост. 
Предстои начало на съвместни преговори за БКТД за шивашка, текстилна, трикотажна, 

кожаро-кожухарска промишленост. 

На ниво предприятие членуващите в синдикат организации имат над 65% 

покритие от Колективен трудов договор.  

Запазват се основните тенденции: най-много проблеми при преговори и 

подписване на КТД се наблюдават в шивашкия, следвани от текстилния бранш, като в 

другите тежки производства и браншове, въпреки липсата на браншови договорености, 

все по-често преговорите се финализират успешно. Стремежът на ФНСОЛП е 

запазване на договореностите и следващите да подобрят и надграждат постигнатото по 

раздели в трудовата заетост, социалната политика, трудовите възнаграждения, 

работното време и отпуски, квалификацията, условията на труд и за синдикална 

дейност и др. 

Възобновеното международно взаимодействие, сътрудничество, международен 

опит и добри практики, продължиха през дигитални онлайн платформи за разрешаване 

на настоящите проблеми и предизвикателствата в сектора. Основани на постиженията в 

социалния диалог, колективното трудово договаряне, организиране и партньорство за 

изпълнение на Глобалните рамкови споразумения в сектора, добрия законодателен 

опит и предложения на мерки за оцеляване и развитие на предприятията и браншовете. 

  

Всички постигнати договорености са към настоящия момент, не може да се 

предвиди дали ще се наложи да претърпят промени от задълбочаване на кризата и 

тежката ситуация, в следствие на COVID-19.  

Според мнението на браншовите работодателски организации към момента 

спадът в производството в отрасъл лека промишленост е между 20 и 30%, което ще се 

отрази неблагоприятно на бизнеса и на работещите. След третата вълна на COVID-19, 

част от предприятията в текстил и облекло търпят загуби, други са пред фалит и се 

закриват. 

Очакванията и приоритетите през периода 2021-22 г. са свързани с 

възобновяване на браншовото договаряне и прилагане БКТД за шивашка, текстилна, 

трикотажна, кожаро-кожухарска промишленост в сектор Лека промишленост както и 

търсене на възможности за провеждане на тристранен диалог: организиране по 



 

 

синдикална инициатива и обсъждане на предложени теми, възобновяване на заседания 

на ОСТС – Лека промишленост и ОСУТ – Лека промишленост. 

 

Договорености по работните заплати на равнище предприятие: 

Увеличение с проценти: 

1.В ”ИС-Видима”АД, гр.Севлиево - договорено увеличение с 5% от 1.02.2020; 

постигнато увеличение с 3% от 01.01.2021г. и с 2% от 1.06.2021 г.; 

2. „Амер Спорт България” АД гр.Чепеларе - договорена МРЗ за дружеството  

125 % от МРЗ за страната, за 2020г. и за 2021г.; (Договорен КТД със запазени 

параметри без допълнително увеличение на РЗ);   

3."Брилянт" гр. Пловдив, гр. Асеновград, с. Чакаларово – 10% увеличение на РЗ 

за администрация и 5% за работници, за 2020 г. 

4."Би Ей Глас България" АД гр. Пловдив, гр. София - 8% ръст на заплатите за 

2020г. и  5% за 2021 г., договорено с КТД. 

5.“Лемприер Уул“ ЕООД гр. Сливен – увеличение на РЗ с 10-15%. за 2020 г. 

6.“Милат Карпет България“ ЕООД гр. Сливен – договорено увеличение на РЗ за 

2021 г.   7-15% 

7.Ново Стъкло“ЕАД гр.Исперих -  договорено увеличение на РЗ за 2020 г.  - 8%; 

предстоят преговори за 2021 г. 

8.“Рока България“АД гр. Каспичан - договорено увеличение с 19% на РЗ  за 2020 

г.; за 2021 г. е  3-5%. 

Увеличение в конкретна сума: 

1„Мизия-96“АД гр. Плевен -  увеличение с 50 лв. 2020 г. и с 40 лв. за 2021 г.,  за 

работници на МРЗ.   

(Налице е намаление на РЗ за дружеството на годишна база спрямо 2019 г. със 112 лв. 

Причините са свързани с липса на работа и поръчки, поради зависимостта от 

клиенти и възложители (COVID-19 криза). 

2.Рубин Трейдинг“ ЕАД гр. Плевен – увеличение с 50 лв. на всички работници и 

служители на МРЗ от 01.01.2020 г.; от 01.09 2020г. на настройчици  с 200 лв. и 

машинен оператор със 100 лв.; за 2021 г. - увеличение с 40 лв. на работници и 

служители, които са на МРЗ. Предстоят нови преговори. 

3.Родина – Попово“ ООД гр. Попово  - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 

2021 г.,  на работници и служители на МРЗ; 

4.„Росица“ АД гр. Севлиево - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 2021 г.,  

на работници и служители на МРЗ и по преценка на другите работници; 

5.Хром“ АД гр. Силистра  - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 2021 г.,  на 

работници и служители на МРЗ.( осъществено без сключен КТД) 

6.„Руно-Казанлък“ ЕАД гр. Казанлък - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 

2021 г.,  за всички  работници и служители. ( осъществено без сключен КТД) 

7.„Враца Стил“ АД гр. Враца - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 2021 г.,  

на работници и служители на МРЗ. 

8.„Янтра Стил“ АД гр. Бяла  - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 40 лв. за 2021 г.,  

на работници и служители на МРЗ. 

9.„Арда - Русе“ ООД гр. Русе - увеличение с 50 лв. на работници и служители, 

които са на МРЗ и на другите работници с процент. Средното увеличението е 75 лв. 

спрямо предходната година за дружеството; за 2021 г.-  увеличение с 40 лв. на 

работници и служители, които са на МРЗ и на другите работници с процент. ( 

осъществено без сключен КТД); 



 

 

10."Брилянт" гр. Пловдив, гр. Асеновград, с. Чакаларово – увеличени на РЗ с 27 

лв. за 2021 г. Предстоят преговори за КТД. 

11.“Декотекс“АД гр Сливен - увеличение с 50 лв. за 2020г. и с 100 лв. за 2021 г.; 

12. «Дека»ЕООД, гр.Тервел – увеличение с 65 лв. на РЗ .( осъществено без 

сключен КТД) 

13.“Дружба стил“АД гр. Варна  - увеличение с 50 лв. за 2020г.; предстоят 

преговори за КТД, за 2021г. 

14.“Добруджа кит“АД гр.Исперих -увеличение с 50 лв. на РЗ за 2020 и за 2021 г. 

           15. Е.Миролио“ЕАД гр.Сливен - увеличение от 60 лв. на РЗ за 2020 г.; за 2021г. 

след договаряне няма актуализация на РЗ; 

16. „Синтерама България“ ЕООД,гр.Нова Загора – договорено увеличение 65лв. 

за 2020 г. и 20 лв. за 2021 г.; 

17.“Тонзос 95“АД    гр. Ямбол - увеличение с 50 лв. на РЗ за 2020 и за 2021 г.; 

18.”Хан Аспарух”АД, гр.Исперих – увеличение със 100 лв. за 2020 г. 

(осъществено без сключен КТД); 

19.”Кемет Електроник”АД, гр.Кюстендил – увеличение от 10 до 44 лв. за 2020 г. 

и от 10 лв. до 70 лв. за 2021 г.,  на основната заплата. 

20.”Бела Стил”АД,гр.Петрич – увеличение с 50 лв, съобразно ръста на МРЗ. ( 

осъществено без сключен КТД); 

21.”Пиринтекс Продакшън”АД, гр.Г.Делчев - увеличение с 50 лв, за 2020г. и с 40 

лв. за 2021 г.,съобразно ръста на МРЗ .( осъществено без сключен КТД); 

22.„Файърпродъктс Плам България“ АД, гр.Костенец - увеличение с 50 лв, за 

2020г. и с 40 лв. за 2021 г.,съобразно ръста на МРЗ. Предстоят преговори за КТД; 

23.“Комфорт - Ке“, гр.Бобов дол. - увеличение с 50 лв, за 2020г. и с 40 лв. за 

2021 г.,съобразно ръста на МРЗ (осъществено без сключен КТД). 

24.„Орбел 2001“,гр. Гоце Делчев- увеличение с 50 лв, за 2020г. и с 40 лв. за 2021 

г.,съобразно ръста на МРЗ. ( осъществено без сключен КТД); 

25„Интертекстил“, гр.Гоце Делчев- увеличение с 50 лв, за 2020г. и с 40 лв. за 

2021 г.,съобразно ръста на МРЗ .( осъществено без сключен КТД); 

26.„Нитекс-96“ АД гр. Доспат, с. Сатовча  - увеличение с 50 лв, за 2020 

г.,съобразно ръста на МРЗ. 

Без увеличение на РЗ: 

1.”Мир" гр. Хасково - Заплатите са под МРЗ, липса на поръчки, дружеството е 

пред затваряне. 

 

НФТ "Химия и индустрия" 

 

Обща картина на социалния диалог в химическия сектор 

През 2020 г. беше разработен секторният анализ за социалния диалог и 

колективното договаряне в химическия сектор, заедно с две от представителните 

работодателски организации Българската национална асоциация по етерични масла, 

парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) и Българска камара на химическата 

промишленост (БКХП).  

Представеният анализ на секторната среща през м. септември 2020 г. 

характеризира индустриалните отношения в химическия сектор от гледна точка на 

социалния диалог и колективното договаряне и отразява специфичните условия на 

тяхното проявление за подобряване адаптивността на заетите. Той представя 

развитието и състоянието на сектора, предизвикателствата пред него и възможностите 



 

 

за подобряване на диалога и обединяване на усилията на социалните партньори за 

развитието му. 

Характерно за социалното сътрудничество 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 и индивидуално членство. 

Характерен е също така техният предмет на дейност и функциониране като 

браншови бизнес организации. Някои от тях не участват в никакви форми на социален 

диалог и сътрудничество, освен например заявеното "изграждане и поддържане на 

добра комуникация с държавни и неправителствени институции", каквото и да означава 

това. 

Може би в този преход беше пропуснат шанса за промяна и за изграждане на 

рамките на новите индустриални отношения в пазарна среда, за консултации на 

предложения за развитието на сектора и отделните браншове, за имплантиране на 

европейските регламенти и практики. 

Можем да се доверим на оценката на Европейската комисия в докладите за 

напредъка на България, които отразяват недостатъчното развитие на социалния диалог 

на секторно равнище. 

Социалният диалог и колективното трудово договаряне се развиват в условията 

на 100 % частен химически сектор, от които 93 % малки и микропредприятия, в които 

почти няма синдикално присъствие. 

Няма позитивни примери за действащ социален диалог и/или колективни 

преговори в предприятия с до 50 наети, а там, където няма синдикални организации, то 

социалното сътрудничество и представителството на интересите на практика отсъстват.  

Понастящем в сектора има 27 предприятия с 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.  

 

Кампанията по колективно договаряне 2020 г. 

Кампанията за колективно договаряне за достоен труд и достойни заплати за 

2020 г. беше открита от Федералния съвет с приемане на браншовите препоръчителни 

индекси за ръст на работните заплати на базата на растежа и производителността, 

прогнозната инфлация за 2020 г. и бизнес климата. 

Поради липсата на достатъчно информация, е проведено анкетно допитване за  

хода и реализацията на Кампанията по колективното договаряне за достоен труд и 

достойни работни заплати.  

Общата картина показва добро икономическо и финансово състояние на 

предприятията в целия сектор през 2019 г., което е предпоставка за по-амбициозни 

искания в колективните преговори за достойни заплати и справедливо участие в 

постигнатите крайни резултати. Преобладаващата част от синдикалните представители 

посочват, че развитието на предприятието от гледна точка на състоянието на 

производството и финансовите резултати са без промяна към средата на 2020 г.  

Отбелязват се обаче и случаи като в бранш химически продукти, пластмасови 

изделия и парфюмерийно-козметичните продукти за намалено производство, породено 

от свиването на пазарите и направленията на износа и неяснота за  бъдещото развитие.  



 

 

Макар и в единични случаи, вече са предприети съкращения на персонала, 

свързани с намалението на производството и някои мерки за преструктуриране, 

съответно в парфюмерийно-козметичните продукти и лекарствените средства.  

След спада от 10-15 % през второто тримесечие във почти всички браншове, 

химическият сектор възстановява индекса на промишленото производство в края на 

юни 2020 г. от 2,4 до 6,4%. 

Този преглед на икономическата ситуация дава представа за условията, в които 

функционира сектора и за средата, в която синдикатът може да реализира своите 

приоритети и основни функции на работното място. Можем да направим извода, че 

химическият сектор не е от основно засегнатите от икономическата криза, породена от 

епидемията към периода на направеното от нас проучване. 

 

Договарянето на работните заплати 

Федералният съвет за преговорите 2020 г. утвърди значително по-амбициозни 

браншови препоръчителни индекси.  

НКИД 

2008 

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Препоръчителен 

индекс 2020 г. 

20 Производство на химични продукти 111,6 

21 Производство на лекарствени вещества и продукти 107,6 

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 111,4 

49.5 Пренос и разпределение на природен газ 106,7 

 

Една справка за съотношенията между браншовите работни заплати и средната 

работна заплата за страната е в потвърждение на това, че работните заплати в сектора 

трябва да нарастват с не по-малко от 10 % ежегодно, за да възстановят изоставането в 

годините назад. Видно от данните при ръст на средната работна заплата за страната в 

периода 2015-2020 г. от 183,4%  единствено икономическа дейност "Химически 

продукти" се доближава до това равнище и поддържа общите нива за ръст на работните 

заплати. 

За преговорите 2020 г. в химически продукти са констатирани искания за ръст 

на заплатите от 10-15%, в лекарствени средства 10%, каучук и пластмаси 10-20% и 10-

12% в дистрибуция на природен газ.  

През кампанията за 2020 г., освен по препоръчителните браншови индекси, 

синдикалните организации се ориентират и подхождат съобразно разчетите си за 

състоянието в предприятието, финансовите резултати, ръста на инфлацията, докато 

работодателите поглеждат и към средното ниво на заплащането в бранша или в региона 

от "околните" предприятия. 

 

Данните на НСИ за средните работни заплати в сектора към края на 2020 г. 

спрямо същия период на 2019 г. дават представа за фактическия ръст,  постигнат в 

сектора. 

НКИД 

2008 

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Препоръчителен 

Индекс 

% 

Данни на 

НСИ 

% 

20 Производство на химични продукти 111,6 112,0 

21 Производство на лекарствени средства  107,6 107,0 

22 Производство на изделия от каучук и 

пластмаси 

111,4 108,3 



 

 

49.5 Пренос и разпределение на природен газ 106,7 106,5 

 

Договарянето на минимални работни заплати в предприятията се ръководеше от 

договарянето на минималните осигурителни доходи.  Проведената анкета ни връща към 

този по-детайлен анализ, за да ни даде представа за началните нива на работни заплати 

в отделните браншове.   

 

Категория 

персонал 

Производство 

на химични 

продукти 

Производство 

на лекарствени 

средства 

Производство 

на изделия от 

каучук и 

пластмаси 

Пренос и 

разпределение 

на природен 

газ 

 

Техници и 

приложни 

специалисти 

 

950 лв. 

 

1050 лв. 

 

850 лв.  

 

1100 лв. 

Помощен и 

административен 

персонал 

 

750 лв. 

 

850 лв. 

 

700 лв. 

 

1000 лв. 

Квалифицирани 

работници 

 

950 лв. 

 

1050 лв. 

 

850 лв. 

 

1100 лв. 

 

Оператори 

 

900 лв. 

 

950 лв. 

 

750 лв. 

 

1050 лв.  

Минимална 

работна заплата 

за предприятието 

 

610-850 лв. 

 

610 лв. 

 

610 лв. 

 

960 лв. 

 

 

Характеристика на колективните преговори 

От гледна точка на организацията и воденето на колективните преговори, се 

очертават познати тенденции. Запазва се общата картина на покритие на сектора с 

колективни договори - и по отношение на броя на КТД, и по отношение на 

работниците, за които КТД има действие.  

При 34 синдикални организации, потенциална страна по КТД, в сектора 

действат 27 договора, или 79%, което обаче отнесено към броя на предприятията с 

потенциал за сключване на КТД, представлява едва 15%.  

Относителният дял на работниците и служителите синдикални членове в 

предприятията с КТД варира в широки граници от 15 до 95 %. Например в химически 

продукти от 60 до 85%, в лекарствени средства от 25 до 74%, в пластмаси и каучук от 

15 до 64 %, дистрибуция на природен газ близо 95%.  

В химическия сектор при средно 16,7% се наблюдава разнообразие и в 

покритието на заетите с КТД отнесено спрямо общия брой на заетите в предприятията 

от бранша. Например, химически продукти той е 20,8%, лекарствени средства - 20,2%, 

пластмаси и каучук - 33,5% и дистрибуция на природен газ - 33,0%. 

Независимо от проявилата се тенденция в последните години, работодателите да 

предпочитат и да предлагат подписването на КТД със срок за две години, то сега в 

значителната част от предприятията се връща практиката за подписване на КТД със 

срок от 1 година. Всъщност това беше и позицията на синдиката с приетата от нас 



 

 

годишна Кампанията за договарянето за ръст на работните заплати и на социалните 

програми.  

 

  Синдикална федерация „Металици”  

Договаряне на браншово равнище 

Приключиха преговорите за сключване на БКТД за металургията - 

изключително тежки преговори, със сериозна опасност от трайно прекъсване на 

социалното партньорство, запазване тенденцията за „протакане” на преговорите, срещу 

която не можем ефективно да се противопоставим. 

 Преговорите започнаха през м.октомври 2020г. и приключиха 07 юни 2021г. 

Предстои подписване на договора. Срокът на действие на БКТД е 2 години, влиза в 

сила от 04.11.2020г. с изключение на членовете, в които има финансови параметри. 

Тези членове влизат в сила от 01.05.2021г. 

 

Някои от договорените параметри са следните: 

• МРЗ за бранш: договорено увеличение със 100 лева, т.е от 660 на 760 лв.; 

• Нощен труд: увеличение от 1 лв./час на 1.50 лв./час; 

• За времето, през което работникът или служителят е на разположение на  

Работодателя и се намира извън територията на предприятието се заплаща 

допълнително възнаграждение в размер, не по-малък от 0,60 лева на час (предишния 

БКТД - 0,50 лв./ч.); 

• Стойността на безплатната храна – минимален диапазон  4,00-6,00 лв.; 

• При достигане на годишна инфлация над 5 % по данни на Националния  

статистически институт, Работодателят договаря със Синдикатите страна по Договора, 

компенсаторни механизми; 

• При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител  

поради заболяване , който има  над 10 последователни, непрекъснати години трудов 

стаж в предприятието, освен предвиденото по Кодекса на труда, работодателят го 

подпомага с допълнително обезщетение, в размер на една минимална работна 

заплата за бранша / 760 лв./, увеличение със 100 лв.; 

• При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител  

поради съкращение, работодателят го подпомага с допълнително обезщетение, в размер 

на една минимална работна заплата за бранша /760 лв./, увеличение със 100 лв.; 

• Вноска за присъединяване към КТД на предприятията не повече от 130 лева,  

(увеличение спрямо предишния БКТД с 30 лв.);      

• Работодателите и синдикатите ще работят съвместно за повишаване нивото на  

дигиталните умения на работещите в предприятията, за тяхното обучение и 

квалификация – (нов текст); 

• Страните приемат принципа, че осигуряването на активно остаряване и  

солидарност между поколенията изисква поемането на общ ангажимент от страна на 

работодатели, мениджъри, работници и служители и техните представители, като за 

целта се договарят да взаимодействат по посока на:  

 повишаване информираността, разбирането и компетентността относно  

управлението на възрастовото разнообразие, внедряването на междугенерационния 

подход, съхраняване достойнството в труда, преодоляване на предразсъдъците и 

дискриминацията към възрастта, насърчаване солидарността и сътрудничеството 

между поколенията на работното място; 



 

 

 осигуряване на равен достъп до знания и възможност за професионално  

усъвършенстване на всяко поколение, насърчаване на ученето през целия живот и 

трансфера на знания и опит между поколенията на работното място; 

 интегриране на знанията и съвременните практики по управление на  

възрастта в политиките и системите за управление на човешкия капитал в 

предприятията от бранша. 

• В отговор на предизвикателствата, произтичащи от демографските промени,  

страните се договарят периодично да обсъждат и реализират съвместни мерки, за 

засилване на културата, на отговорност, ангажираност, уважение и достойнство при 

всички работни места, така че  работниците да се считат за важни, независимо от 

възрастта им. – (нов текст); 

• На основание чл. 146,ал.2 от КТ, страните договарят продължителността на  

извънредния труд в Бранша да е не повече от 300 часа през една календарна 

година, за един работник или служител в Бранша и при спазване на другите разпоредби 

на КТ и вътрешните актове на работодателя. 

• В случай на въведено СИРВ, периодът за който се установява сумирано  

изчисляване на работното време може да бъде до 12 месеца, при спазване на 

императивните разпоредби на трудовото законодателство. Конкретният период се 

установява с акт на работодателя. 

 

Договорености на равнище предприятие 

Договарянето приключи в голяма част от компаниите преди БКТД и това 

създаде проблеми, с оглед новите изменения на КТ. Например наложи се някъде да 

преструктурират отчитането на СИРВ от 6м. на 4м. 

Съгласно новите КТД по предприятията се постигна средно увеличение на 

работните заплати с около 5%. 

 

Засега в бранш металургия работодателите отказват да договарят начални 

работни заплати, съответстващи на отделните квалификационни нива. Продължава 

тенденцията работодателите да се стремят да избегнат договарянето на конкретни 

цифри в БКТД . 

Поради забавяне на преговорите се наруши съществено координацията в 

договарянето. Обикновено първо се договаря БКТД и после КТД по предприятията, но 

през тази година се получи сериозно разминаване във времето. 

Продължава да стои проблемът с информационния обмен, поддържането на 

актуална икономическа сравнителна информация, прогнози и това пречи, особено на 

браншово ниво, да се изгради по-дългосрочна политика по заплащането. 

В тази връзка продължава да е наложително възстановяване на договарянето на  

препоръчителния коефициент за увеличение на работните заплати в материалния 

сектор. На секторно ниво работодателите отказват да договорят такъв с аргумент, че 

информацията за сектора е трудно достъпна има големи различия между отделните 

фирми и др. 

Засилва се стремежа да се обезличи браншовото договаряне, макар, че с 

новите текстове за извънредния труд и СИРВ до известна степен работодателите 

разбраха ползата от това да се запази и развие секторния диалог. 

Продължава да стои големия проблем, че БКТД не действа по отношение на 

работодатели, които са от различна икономическа дейност, за която е сключен. Много е 

тясно приложението на сключения БКТД в металургията и на практика не може да 



 

 

обслужва предприятия от други икономически сектори, където федерацията има 

структури.  

 

НСФ „Метал Електро“  

 

В ОКТД „ Машиностроителни и металообработващи дейности” за 2020г. бяха 

договорени препоръчителни минимални работни заплати по категории персонал, както 

следва: 

1. За инженери, назначени на инженерни длъжности от всички подсектори на 

машиностроенето -  с Коефициент =1,5 спрямо  МРЗ за страната (915 лв.) 

2. За квалифицирани работници, по икономически дейности КИД-2008: 

       С 24.5 - Леене на метали – 1,3 МРЗС (790 лв.) 

      С 25 – Производство на метални изделия – 1,25 МРЗС (760 лв.) 

       С 28 – Производство на машини и оборудване – 1,30 МРЗС (790 лв.) 

       С 29 и С 30 – Производство на автомобили и транспортни средства –1,35 МРЗС    

            (820 лв.) 

3.  За оператори на машини, по икономически дейности КИД-2008: 

             С 24.5 – 1,35 МРЗС (820 лв.) 

             С 25 – 1,20 МРЗС (730 лв.) 

             С 28 – 1,30 МРЗС (790 лв.) 

             С 29 и С 30 – 1,20 МРЗС (730 лв.) 

  

            Срокът на действие на тези договорености изтече в края на 2020 г., с изтичане на 

срока на действие на ОКТД. За 2021 г. постигнатото от миналата година не можа да 

бъде реализирано отново, поради настъпили разногласия между браншовите партньори.  

          Партньорът ни от КТ „Подкрепа” взе решение да не преговаря по въпроса - в 

преговорния процес за нов ОКТД 2021г., да бъде включена възможността за полагане 

на допълнителни 150 часа извънреден труд. Въз основа на този отказ Браншова камара 

машиностроене - АИКБ на свой ред отказа да води преговори за договаряне на 

отраслово споразумение за 2021г., изтъквайки отново мотива, че на национално ниво, 

все още не е решен въпросът за определяне на МРЗ21. 

Освен това, поради пандемията „Ковид 19” и произхождащите от нея негативи, 

усилията на синдикалните ни активисти по предприятия бяха насочени преди всичко 

към запазване на работните места, а не толкова към договаряне на работната заплата.  

Въпреки това, в масовия случай, с промяната на МРЗ за страната от януари 

тази година, заплатите по места бяха увеличени със суми от порядъка на 50-70 лв. 

 

Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето 

и информатиката 

За съжаление, както през  2020 г., така и в началото на 2021 г. и до този момент, 

от страна на Браншовата асоциация по електротехника и електроника (БСК) не е 

проявено желание  за преговори, с цел подновяване на ОКТД Електротехническа и 

електронна промишленост, чиито срок изтече в края на 2016 г.  

                                                           
21 Този проблем е коментиран в анализа на НСФ”Метал Електро” и  в  Пети Годишен доклад на КНСБ за 

договаряне на работните заплати през 2019 и началото на 2020 година. 



 

 

През 2020 г. увеличение на работните  заплати  е  средно 10% за всички 

работещи  в „Информационно обслужване“ АД гр. София, „М+С Хидравлик“ АД гр. 

Казанлък и „ЗММ“ АД, гр. Сливен. 

През 2021 няма преговори за увеличение на трудовите възнаграждения. 

Повечето машиностроителни предприятия, които са с експортна насоченост имат 

сериозни проблеми поради загуба на клиенти. Причина за това е не само  ситуацията с 

„Covid 19”, но и влиянието на политически фактори, като Брекзит. В някои от 

предприятията дори имат проблем с поддържането на вече договорените заплати. 

  

          В. Сектор „УСЛУГИ“ 

Национална федерация на енергетиците 

 

Договорености на браншово равнище  

Браншовият колективен трудов договор, сключен на 29 ноември 2019 год., все 

още е в сила, предвид действието му от 2 години. Параметрите, свързани с въпросите 

на заплащането на труда, които заемат съществено място в него, намерили отражение и 

в Петия годишен доклад на КНСБ за резултатите от колективното договаряне на 

работните заплати през 2019 г. и началото на 2020 г., не са променени и следва отново 

да бъдат повторени, като малко разширяваме информацията за договореностите: 

 

- Минимална браншова работна заплата – договорен по-висок размер   

спрямо МРЗ за страната. С БКТД се въвеждат две равнища на минимално заплащане 

в бранша: за работни места не изискващи професионална квалификация и средно 

образование минималното равнище на заплащане се определя с коефициент, равен на 

1.20 от МРЗ за страната; за длъжности, изискващи професионална квалификация 

съгласно НКПД, минималното равнище на заплащане се определя с Коефициент, равен 

на 1.50 от МРЗ за страната.  

- Минимален размер на индивидуални брутни трудови    възнаграждения  
- в БКТД,  в рамките на  анализирания период, за база се възприема размера на 

въведените минимални осигурителни прагове, по сектори и класове професии - 

принцип въведен чрез браншово договаряне  още през 2003 г.  

- Минимален относителен дял на средствата за основните работни  
заплати в масата от средства за работни заплати -  в размер от 60%.  

- По-високи равнища на заплащане за следните допълнителните трудови  

възнаграждения за: 

- Нощен труд – в размер диференциран от характера на работното място –  

минимум 0.65 лв. на час за непряко заетите и 1.00 лв. на час за пряко заетите в 

производствения процес; 

- Работа на разположение, т.н. домашно дежурство,   диференцирано от  

вида на работните дни – минимум 0.65 лв. на час за работа в дните на официални 

празници и 0.55 лв. за всички останали дни; 

- Работа през официални празници – не по-малко от 100% от  

определеното с трудовия договор заплащане за отработено време; 

- Придобит трудов стаж и професионален опит –Договореният  

минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит  е 1% за всяка година, като този размер се завишава с 0.6% за 



 

 

всяка година трудов стаж за работници и служители, на които 50% от работното време 

преминава под земята и под водата. 

- За извънреден труд : с 50% за работа през работни дни; с 75% за работа  

през почивни дни; с 120% за работа през дните на официалните празници; с 60% при 

сумарно изчисляване на работното време. 

- За по-високо лична квалификация на лица с научна степен, свързана с  

изпълняваната работа или длъжностна позиция са договорени следните размери: за 

„доктор” в определено професионално направление – 50 лева; да „доктор на науките” 

по определена научна специалност – 80 лв. 

- Възнаграждения, определени в конкретни размери  под формата на  
обезщетения, за периоди и при ситуации, през които работникът и служителят има 

право да не работи или е възпрепятстван да работи по независещи от него причини в 

случаи като: 

o Неявяване на работа поради бедствие – обезщетението се определя в  

минимален размер от 50% от брутното трудово възнаграждение за времето през 

което работникът и служителят не се явил на работа. 

o Участие с разрешение на работодателя в спасителни работи и  

бедствия –  пълен размер на брутното трудово възнаграждение за времето на 

участие. 

o За времето, през което работниците и служителите не изпълняват  

трудовите си възнаграждения в случаи на възникнала сериозна опасност за живота и 

здравето им –  пълен размер на брутното трудово възнаграждение 

 

За целите на КТД на равнище дружества в БКТД  са постигнати и 

конкретни договорености по конкретни въпроси, предпоставящи конкретни 

регулации и решения в дружествата, а именно:  

o Определен е краен срок /първото тримесечие на текущата година/ и  

детерминанти /годишната инфлация и финансово-икономическото състояние на 

дружеството/, които да се отчитат при преговорите на заплатите за текущата година.  

o Въведен е ред за определяне на размерите на началните, основни  

месечни трудови възнаграждения за отделни длъжности, а именно – с КТД на 

дружеството в зависимост от характера, сложността и отговорността на извършваната 

работа; 

o Определен е подхода и механизма за формиране на индивидуалните  

работни заплати – с ВПРЗ и на основата на съдържащите се в тях показатели и 

нормативи. По изключение /при отсъствие на приети ВПРЗ/ работодателите се 

задължават в срок до три месеца след подписване на КТД да актуализират или 

разработят след консултации със синдикатите, вътрешни правила за формиране на 

индивидуалните работни заплати в дружествата. 

 

          Договаряне на равнище предприятие 

Очевидна е обусловеността на обхвата и характер на договореностите по 

заплащането на труда в КТД на дружествата от БКТД. Например:  В чл. 29, ал. 1 на 

БКТД е записано „Работодателите в дружествата преговарят със Синдикатите по 

работната заплата в съответствие с разпоредбите на  Наредбата за договаряне на 

работната заплата, приета с ПМС № 129/05.07.1991 г. и Наредбата за структурата 

и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4/17.01.2007 г., като редът 



 

 

и условията за образуване на средствата за работна заплата и механизма за 

разпределението им се установява с ВПРЗ и след консултации  със синдикатите”.  

По силата на тази договореност страните по КТД в дружествата възпроизвеждат  

договореностите относно МРЗ, ДТВ и обезщетения, решенията на базисните проблеми 

по заплащането на труда се препращат към ВПРЗ, т.е. предоставя се правомощие на 

работодателя да проектира и организира управлението на работните заплати. А по 

отношение на ВПРЗ работодателят има задължението да информира и да консултира 

със синдикатите своите управленски решения, след което може да приемат или 

отхвърлят техните критичните бележки, становища и предложения.  

В повечето случаи обаче в КТД на ниво дружество има постигнати 

договорености в раздела свързан със заплащане на труда, по- високи от 

договорените на ниво бранш и това е смисъла и целта на договарянето.  

Разнообразни са записите, свързани с определяне МРЗ в дружествата, като 

почти всички се придържат към МРЗ, увеличена със съответен коефициент, в 

зависимост от изискванията за длъжността -  квалификация, образование.  

Примери – КТД: 

- МРЗ увеличена с коефициент до 2.00, но не  по-малко от 1.6; 

- МРЗ увеличена с коефициент 1.42 за длъжности, които не изискват средно  

образование и без допълнителна квалификация и коефициент 1.55    за останалите.                          

- Има дружества с  определен, в цифрово изражение минимален и максимален  

размер заплата , не в %. 

- Новопостъпилите работници със стаж до 1 година в енергетиката  

получават 90% от размера на ОМЗ за съответната длъжност за срока на изпитване 

или придобиване на правоспособност, но не по-малко от МРЗ за предприятието. 

Представляват интерес записи в КТД дружество, в които са посочени  и други 

стъпки на увеличение на основната работна заплата още  с акта на подписване на 

съответния договор. 

Напр.  

 считано от 01.01.2020г  се увеличава  ОМРЗ с 4.5%; 

 считано от 01.01.2021г.  се увеличава ОМРЗ  с 4.2%’’  

 считано от 01.01.2020г.максималния размер на тримесечната премия за  

резултати  (бонус) се определя на 8 %, която се изплаща, въз основа на изпълнение на 

поставените задачи на работниците и служителите, съгласно Вътрешните правила 

за работна заплата. 

 

„Тежестта на относителния дял на основната работна заплата  е  в размер не 

по-малък от 60% от брутното трудово възнаграждение” - Това е запис,който 

присъства във всички КТД-дружества, на база БКТД, като има и договорености – 65%, 

70%. 

В КТД дружества има постигнати значително по-високи стойности свързани с 

време на разположение( домашно дежурство), като напр: 

- през работните дни - 1.00 лв./ч; 1.50 лв./ч.; 1.68 лв./ч.;  

- през почивните дни - 1.20 лв./ч; 1.80лв./ч;  

- през официални празници - 2.00 лв./ч. 

Или: 

„За времето през което работника или служителя е на разположение на 

Дружеството (домашно дежурство или дежурство по авариен план се заплаща 



 

 

допълнително за всеки час или част от него   – 2.15 лв./час по време на официални 

празници и 1.75 лв./час – през всички останали дни“ 

При полагане на авариен труд по смисъла на чл.144, т.3 от КТ  с КТД дружества 

има постигнати договорености за заплащане с увеличение от 90% през работни дни, със 

120% през почивни дни и със 170% през официални празници. 

Могат да се дадат редица примери за договорености по-високи от БКТД-

ниво. 

 

Считаме за нужно да посочим, че се  задълбочават негативните процеси и 

тенденции в заплащането на труда, както  в националната икономика така и в 

енергийния сектор. Разраства се и диференциацията в работните заплати по всички 

възможни критерии за наблюдение на трудовите възнаграждения. Забавената динамика 

в заплащането на труда, СБРЗ за енергийния сектор вече се отклонява чувствително в 

негативна посока като процентно увеличение сравнима с увеличението на средната  за 

страната. Не бива и да се пренебрегва и ефекта на свиване на наетите в бранша като 

фактор за нарастване на СБРЗ  при неизменна тежест от около 5% на разходите за труд. 

Запазва се тенденцията в енергийния сектор да  има най-вече интензивно 

нарастването на СБРЗ на клас „Ръководители“, следвана от един сравнително 

умерен ръст и динамика на СБРЗ на клас „Специалисти“, които класове формират дял 

от около 15-20% от наетите. За всички останали класове професии нарастването на 

СБРЗ е в минимални размери. Значими са отклоненията на СБРЗ и по степени на 

образование, да не коментираме отклоненията по регионален и/или териториален 

признак.  

Затова синдикалните ни председатели се опитват да откликнат на настояването 

на членовете си за по-правилно разпределение на средствата за работна заплата, когато 

се касае за договаряне на съответни увеличения, свързани с изпълнение на постигнати с 

КТД договорености. За съжаление, примерите в обратна посока, свързани с 

неактуализиране на работните заплати в енергийните дружества, е факт, с който 

се създава и социално напрежение. 

КОВИД кризата се отрази изключително негативно върху заплащането на 

труда. През 2020 год. не може да се похвалим с положителни резултати относно 

увеличение на работните заплати, свързани с договаряне. Има дружества в които 

няколко години има отказ от договаряне. 

Високият ръст на СБРЗ общо за икономиката  и по сектори съдържа висока 

степен на заблуда. Защото отвъд динамиката на СБРЗ се крият дълбоки негативни 

процеси и тенденции в разпределението на дохода от труд – както споменахме по-горе - 

силното интензивното нарастване на работните заплати на около 20-25% от наетите 

/предимно в клас „Ръководители“/ дава силен тласък на динамиката на СБРЗ общо за 

икономиката. 

Освен неравенствата в заплащането на труда, в енергийния сектор вече са в 

„ход” нови предизвикателства – започват процеси на дълбоки  технологични 

трансформации и структурни реформи със сериозни икономически и социални 

последици. При тази ситуация и работодатели и синдикати са поставени пред 

непознато изпитание в търсенето на решения за минимизиране на последиците на т.н. 

„зелена сделка“.    

 

 

Национален браншов синдикат „Водоснабдител“  



 

 

 През 2020г., НБС „Водоснабдител“–КНСБ, продължи стартиралата през 

предходната година кампания за достойно заплащане на труда в отрасъл ВиК.  

През януари 2020г. бе инициирана и проведена Национална дискусия по 

актуалните проблеми във ВиК с участието на всички компетентни институции и 

представители на работодателите. Въпреки всеобщо изразеното съгласие по отношение 

необходимостта от съществено увеличение на работните заплати, за пореден път не 

последваха конкретни стъпки в тази посока, нито от страна на Държавата като 

принципал на голямата част от ВиК дружествата, нито от страна на работодателите в 

отрасъла. За съжаление, липсата на конструктивен диалог между институциите, 

особено между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 

Комисията за енергийно и водно регулиране, както и непредприемането на промени в 

действащата нормативна уредба, задълбочиха съществуващите проблеми в отрасъл 

ВиК. Създаването на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, което само по себе си 

представлява положително решение, с оглед възможностите за стимулиране 

финансовата стабилизация на ВиК, също не доведе до съществена промяна към по-

добро, както по отношение на работниците и служителите, така и спрямо 

перспективите на отрасъла.  

Настъпването на пандемията от коронавирус допълнително се отрази в 

отрицателна посока на процесите в системата на ВиК. Сключените през 2020 г. два 

Браншови колективни трудови договора не съдържат ръст на работните заплати, 
именно и поради допълнително влошеното от коронакризата финансово състояние на 

голяма част от ВиК дружествата. 

 

         При тази неблагоприятна обстановка Синдикатът организира поредица от 

срещи с представители на работодателите, холдинга, ресорното министерство и 

регулатора, с цел по-адекватно на реалностите прилагане на действащата подзаконова 

нормативна база и обсъждане на възможностите за спешни нормативни промени. 

Инициира в рамките на проект на КНСБ, съвместно с работодателите в отрасъла, 

изготвянето на анализ, който изследва движението в заплащането на труда през 

годините, пагубните за бъдещето на отрасъла последици от ниските трудови 

възнаграждения и очертава възможните решения за промяна на негативните тенденции.  

През есента на 2020г. НБС „Водоснабдител“ - КНСБ встъпи в няколко 

месечни преговори с МРРБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД относно 

предприемането на конкретни действия за повишаване цената на труда в отрасъл ВиК.  

Подписаното тристранно споразумение съдържа конкретен механизъм за 

увеличение на основните работни заплати с 15 % в рамките на 2021г. и ангажимент за 

залагане ръст от 15 % на фонд разходи за възнаграждения в бизнес плановете на 

отделните ВиК дружества за следващия петгодишен регулаторен период. 

Споразумението срещна отпора на работодателите, на представителите на КТ” 

Подкрепа”, което съчетано с липсата на воля за прилагането му от страна на 

регионалното министерство и ВиК холдинга, попречи да се пристъпи към неговото 

изпълнение. Стигна се и до закъснение в изплащането на работните заплати, което за 

публични предприятия, каквито са преобладаващо ВиК дружествата, е достатъчно 

показателно за сътресенията, до които води липсата в продължение на десетилетия на 

адекватна държавна политика за оздравяване на отрасъла. 

 Нежеланието за решителни промени се илюстрира и от отказа на 

политическото мнозинство да внесе в дневния ред на 44 –то Народно събрание 

изготвения законопроект за нов закон за ВиК, а популизма и предизборната 



 

 

обстановка през пролетта на 2021г. също се отразиха негативно на тази макар и 

закъсняла законодателна инициатива. КЕВР допълнително подпомогна процесите на 

влошаване финансовото състояние на редица ВиК дружества, с решението си от 

31.12.2020г. за намаляване цените на ВиК услугите. 

    Независимо от горепосоченото, в отделни ВиК дружества се договориха 

реални увеличения на работните заплати, а на поредица от работни съвещания, 

ръководителите на голяма част от ВиК дружествата декларираха, че в бизнес плановете 

ще заложат разписания в споразумението ежегоден ръст от 15% на фонд разходи за 

възнаграждения.  

   Според данните, с които разполагаме, работните заплати през 2020г. са 

нараснали спрямо 2019г.  средно с 8,20 %, а информацията, която получаваме през 

първите месеци на 2021г.сочи средно увеличение с 8,47 % спрямо 2020г.  

    За съжаление, не се очертават ясни перспективи за възходящо развитие на 

отрасъл ВиК в посока финансовата стабилизация на ВиК дружествата, което от своя 

страна обуславя и ръста в заплащането на труда. Все по-категорично се налага 

необходимостта от приоритизиране устойчивото развитие на отрасъл ВиК в 

управленските програми на бъдещите правителства, в противен случай, рискуваме да 

застрашим нормалното предоставяне на жизненоважните ВиК услуги за българските 

граждани. 

 

Федерация на независимите строителни синдикати 

 

1.Постигнато е увеличение на договорената отраслова/браншова 

минимална работна заплата през 2020 г. с подписване на ОКТД, с 

продължителност до 05.11.2022 година. 

През изминалата трудна година е подписан един добър колективен трудов 

договор, базиран на нуждите на работещите в строителния отрасъл. Общото становище 

и желание е ОКТД да бъде разпрострян, уважаван и спазван от всички работодатели, 

като една добра европейска практика. 

Някои от по-важните клаузи в подписания Колективен договор на ниво 

предприятие включват по-високи нива на заплащане, завишени с коефициент от 1,25. 

Това означава, че месечното основно трудово възнаграждение за сектор 

„Строителство“ ще е минимум 1,25 на сто от минималната работна заплата, но не по-

малко от 1448 лева за квалифицираните производствени работници в строителството.   

Договорено е още повишаване на основния платен годишен отпуск на не по-

малко от 23 работни дни, повишаване на стойността на безплатната храна и/или 

добавките към нея, ръст на процента на прослуженото време на 1 на сто. Щастливи сме, 

че в новия КТД успяхме да включим и Приложение, свързано с мерки за минимизиране 

на риска от заболяване при възникване на пандемия на работното място и ограничаване 

на негативните последици от нея. То е на база на подписания Меморандум за 

сътрудничество с Камара на строителите в България. 

 

2.Оценка  за постигнато при надграждане на параметрите и стандартите на 

заплащането на труда в КТД на равнище предприятие. 

 За сектор строителство средната работна заплата по предварителни данни на 

НСИ за 2020 г. достига 1044 лв., спрямо същия период на предходната 2019 година 

нараства с 81 лв., или с 9.22%.  



 

 

Заплатите уж се повишават, но всъщност се повишават доходите на ръководния 

персонал и на някои свръх дефицитни специалности, както и на работещите на МРЗ,  а 

общият ръст на възнагражденията се обуславя от обстоятелството, че се уволняват 

предимно работниците с ниска квалификация и ниски заплати. 

Заплащането на труда и колективното договаряне като основен синдикален 

инструмент на различните нива на преговори беше водещ приоритет на Федерацията 

през 2020, с оглед постигането на осезаеми резултати в областта на доходите от труд, 

преодоляване негативното влияние на външните и вътрешни рестриктивни фактори и 

ускоряване процеса на доходна кохезия в рамките на ЕС. 

Като цяло, динамиката на сключените колективни трудови договори през 

2020 година се запази. Макар и в утежнени икономически условия, пандемична 

ситуация и голяма неяснота, свързана с работните места и заетост, често пъти след 

продължителни преговори, успявахме да стигнем до споразумение с работодателите и 

да подпишем няколко КТД, чиито срок изтичаше /„Девня цимент” АД, „Софинвест 

ЕАД“ и „Холсим кариерни материали“АД/. Има и такива, които чрез споразумения 

приеха договореностите във вече подписания ОКТД /“Щрабаг“ ЕАД „/.  

В подписаните КТД допълнителните възнаграждения са с постоянен и 

променлив характер, като същите формират по-голямо брутно трудово 

възнаграждение на работниците и служителите. 

Резултатите от анализа на данните за договаряне на работни заплати по 

предприятия, постъпили след проведена анкета с председатели на основните ни 

синдикални организации в началото на 2020 г., показват, че действащите на фирмено 

равнище КТД най-често регулират началните заплати по категории персонал и 

доплащанията по нормативни документи. Прави впечатление, че в изследваните 

предприятия е налице положителна тенденция в динамиката на средната работна 

заплата през 2020 г. по отчетни данни.  

За съжаление през 2020 година не успяхме да договорим повишение на 

работните заплати, в тези фирми където не бе подписан КТД и не бяха направени 

стъпки за присъединяване към вече подписания ОКТД породено от затруднената 

ситуация, в която се намира цялата икономика и повечето сектори. Ще продължим, 

както и до сега да настояваме за по-добри условия на труд по време на пандемия, 

достойно заплащане въпреки всичко, допълнителни клаузи, както в КТД на фирмено 

ниво, така и в ОКТД свързани с повече допълнителен отпуск, както за работниците, 

така и за жените майки с деца до 14 годишна възраст. Надяваме се социалният диалог 

през 2021 година да има решаваща роля при договаряне на по-добри условия за 

работещите в сектора. 

 

3. Предприети действия и постигнат ефект от кампанията по доходите през  

2020 г. -  анонси и перспективи  

В условията на бавно икономическо възстановяване, дълбока демографска криза 

и очертаващи се сериозни структурни и количествени проблеми в заетостта на сектор 

„Строителство”, могат да бъдат реализирани успешни политики на пазара на труда, в 

частност  по работните заплати, чрез:  

- политика на минималните трудови доходи, която не само да гарантира по-

високи нива на защита, но и да бъде катализатор за повишаване на заплатите в сектор 

„Строителство”; 

- с много воля, усилия и координирани действия да се противопоставим на 

опитите за открит бойкот на договарянето на работните заплати на всички нива, да 



 

 

съхраним постигнатото като сърцевина на синдикалната дейност, въпреки негативното 

влияние на множество външни и вътрешни фактори. 

Във връзка със сложната ситуация и извънредното положение, в което се 

намира цялата индустрия в момента има индикации, че процесът на 

строителството няма да бъде нарушен в значителна степен от пандемията с 

COVID-19. 

Въпреки несигурното положение, строителните ни сектор се адаптира бързо към 

новата ситуация - работата по строителните площадки не е спряла, но фирмите заделят 

допълнително перо за обезопасяване на строежите. Липси поне засега не се чувстват и 

във веригата на доставките. Няма заплаха за строежите, които са на ход и имат 

осигурено финансиране. Не така стоят обаче нещата в дългосрочен период - 

строителните процеси вероятно ще претърпят трусове, особено ако се разчита на банки 

или кредити. 

 

Съюз на транспортните синдикати в България   

1.Договорености на отраслово равнище 

През изминалата 2020 г. бе подписан новия ОКТД за отрасъл Транспорт със срок 

на действие 2г. По отношение заплащането на труда са предоговорени следните клаузи, 

действащи  по силата и на предходния договор, до 10.07.2020г.: 

 За длъжности, за които се изисква съответен вид образование, минималните 

отраслови работни заплати се завишават с коефициент: 

o средно - специално образование: К=1.15 

o висше образование - бакалавър:   К=1.25 

o висше образование - магистър:    К=1.4 

Работодателите предвиждат увеличаване на доходите, съобразени с прогнозната 

инфлация и производителността на труда.  

За отделни високо квалифицирани работници и служители с богат опит и съществен 

принос за високи икономически  резултати, с КТД може да се договарят по-високи от 

тези на останалия персонал заплати. 

 Предстоят преговори за подписване на Допълнително споразумение към ОКТД,  

по предложение на СТСБ, във връзка с промените в Кодекса на труда, касаещи СИРВ  и 

полагането на извънреден труд. 

 

2.Договорености по предприятия  
 - Пристанищни комплекси:  „Пристанище Бургас“ ЕАД е договорено  50 лв. 

увеличение  РЗ за 2020 г., а за 2021 г. 80 лв. увеличение  РЗ и 20 лева допълнително за 

купони за храна; „Пристанище Варна” ЕАД -  от 3 до 8%  увеличение на РЗ, в сила от 

01.01.2020 г.;  и 5%  увеличение, в сила от 01.01.2021 г.;  Пристанищен комплекс Русе  

ЕАД - 100 лв. увеличение на РЗ за 2020 г.; 40 лв. увеличение на РЗ за 2021 г. 

- ИАППД-РУСЕ  - 10% увеличение на РЗ, за 2020г.; и 13% увеличение на РЗ за 

2021 г.; 

- Постигнато  от СТСБ, съвместно със СЖБ в железопътен транспорт: в 

БДЖ – Пътнически превози, Товарни превози и Холдинг „БДЖ“ да постигнат 8.9 % 

увеличение на РЗ през 2020 г. ; за 2021 г. ново актуализиране с 5.5 % , както и  

завишено километричното възнаграждение  на кондуктор и влакова контрола - 0,05 лв., 

на  началник влак  и помощник локомотивен машинист - 0,07 лв. , на  машинист 

локомотивен и машинист инструктор - 0,11 лв./ БДЖ ПП/;  и за началник влак  и 



 

 

помощник локомотивен машинист - 0,07 лв., за машинист локомотивен и машинист 

инструктор - 0,11 лв. ./ БДЖ ТП/. 

- МТБ Пловдив  -10% увеличение за 2020 г.; 6.5% увеличение за 2021 г.; 

-  ДП ТСВ -  9% увеличение на РЗ за 2020 г.; 10% увеличение на РЗ за 2021 г.; 

- Във въздушния транспорт са договорени по-високи размери на трудовите 

възнаграждения : в „Летище София“ ЕАД, за 2020 г. няма увеличение на РЗ, за 2021 г  е 

постигнато 8.15 % ;  в „Летище“ Пловдив увеличението е с по 10 % за 2020 г., за 2021 г. 

с ръста ва МРЗ; във „Фрапорт ТСЕМ“ АД ,летище  Бургас  - 4-6% увеличение за 2020 

г., без увеличение за 2021 г. ; ДП РВД без увеличение (поради Ковид-кризата)  за 2020 

г., както и  за  2021 г. без увеличение; 

- „Деспред” АД  - увеличение  с 16% за 2020г. и  6.5% за 2021 г., като предстои  

подписване нов КТД м. юли 2021 г.; 

- БТК ПИМ - 13,3% средно увеличение за 2020 г.; за 2021 г. са актуализирани 

само мин. основни заплати, като са инициирани  преговори за преразглеждане и 

увеличение на РЗ; 

 

Обща картина на постигнати договорености по заплащането в КТД в 

предприятия от градския транспорт на големите областни градове. 

В разглеждания период, белязан от Ковид-кризата, бяха защитени и запазени 

постигнатите вече клаузи в колективните трудови договори на обществения транспорт, 

както в гр. София, така и  в останалите разглеждани общини.  

Увеличение на работните заплати е регламентирано съгласно Тригодишни 

рамкови споразумения със Столична община и Община Варна. В подписаните нови 

КТД в „Столичен електротранспорт”, ЕАД „Градски транспорт” Варна, е договорена по 

висока МРЗ за дружеството, в сравнение с МРЗ за страната. Предвид сложната 

обстановка, клаузи касаещи допълнително трудово възнаграждение, не са 

предоговаряни през 2020 г. в разглежданите дружества в страната.  

 

Столична община: Дружества на столичен градски транспорт: „Метрополитен” 

ЕАД; Столичен автотранспорт”ЕАД; „Столичен електро-транспорт” ЕАД: 

 договорен по-висок размер на ОРЗ за 2020 г. - 10 %, за 2021 г. - 10% 

 договорена в „Столичен електротранспорт” ЕАД МРЗ за дружеството - 667, 60 

лв. 

 договорени по-високи размери на допълнителни трудови възнаграждения – 

видове и размери: 

 Нощен труд - към 2020 г.:  

 за всеки отработен час - 40% от МЧЗ; Метрополитен - 100% от МЧЗ; ЦГМ - 

1,50 лв./ч. 

 Извънреден труд: 

 за работа през работни дни – увеличение с 60 % 

 за работа през почивни дни – увеличение с 80 % 

 за работа при официални празници – увеличение със 110 % 

 за работа при сумарно изчисляване на работното време – увеличение с 65 % и 

70% за водачи, и служители  на „Трансенерго и ПР”. 

 Допълнително възнаграждение за водачи – 100,00 лв. 

 ДВ за придобит трудов стаж и професионален опит  - 1 % 

 ДВ за продажба на билети в превозното средство – 13 % от стойността им 

 ДВ за наставник – 1.75% 



 

 

    

Община Варна: 

 договорен по-висок размер на ОРЗ за 2020 г. - 10 %, за 2021 г. -10% 

 договорена в „Градски транспорт” Варна МРЗ за дружеството - 702 лв. 

 договорени по-високи размери на допълнителни трудови възнаграждения – 

видове и размери: 

 Нощен труд - към 2020 г.: 

 за водачи на автобуси/тролеи - за всеки отработен час, 80 % от МЧЗ; 

 за водачи на аварийни коли/диспечери/механици и др. - за всеки отработен 

час, 65% от МЧЗ; 

 Извънреден труд: 

 за работа през работни дни – увеличение с 60 % 

 за работа през почивни дни – увеличение с 80 % 

 за работа при официални празници – увеличение със 120 % 

 за работа при сумарно изчисляване на работното време – увеличение с 60 % 

 ДВ за придобит трудов стаж и професионален опит:  

 трудов стаж до 10 години -1 % 

 трудов стаж над 10 години – 1,3 % 

 

 Община Сливен: 

 договорен по-висок размер на ОРЗ за 2021 г. - актуализирана спрямо МРЗ за 

страната; 

 договорени по-високи размери на допълнителни трудови възнаграждения – 

видове и размери 

 Нощен труд - към 2020 г.: 

 за водачи на автобуси - за всеки отработен час 0,40 лв. 

 Извънреден труд: 

 за работа през почивни дни – увеличение с 80 % 

 за работа при официални празници – увеличение със 110 % 

 за работа при сумарно изчисляване на работното време – увеличение с 60 % 

 ДВ за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 % 

 

 Община Плевен: 

 договорен по-висок размер на ОРЗ за 2020 г. - 13.3 % на тролейбусните 

шофьори и 8.9% на останалия персонал; за 2021 г - 6,6% на останалия 

персонал 

 ДВ запридобит трудов стаж и професионален опит:  

 за лица в трудоспособна възраст – 1,2 % 

 за работещи пенсионери – 1 % 

  

 Община Бургас: 

 договорен по-висок размер на ОРЗ за 2020 г. - 10%, за 2021 г. -  8% 

  Нощен труд - към 2020 г.: 

 за групи с пълна нощна смяна - ЦДП, ТИС, ел.монтьор ВКМ, водач 

автовишка, механик, маневрист – 1,00 лв. /час 

 за мияч (автомивка), пълнач горива, обслужващ бензиностанция – 0,70 лв./час 



 

 

 за водачи, кондуктори, сервизни работници, организатор пътнически 

транспорт, и др. – 0,50 лв./час 

 При работа на смени, които съгласно КТ са нощни и е въведено СИРВ с 

продължителност 12 часа нощните часове се превръщат към дневни с коефициент 

1,1429 (8ч / 7ч) 

 Извънреден труд: 

 за работа през работни дни – увеличение с 60 % 

 за работа през почивни дни – увеличение с 80 % 

 за работа при официални празници – увеличение със 110 % 

 за работа при сумарно изчисляване на работното време – увеличение с 60 % 

 за работа през дните на официални празници представляващи извънреден 

труд /отнета почивка/ на работника или служителя се заплаща 210 % от 

трудовото възнаграждение. 

  

ДВ за придобит трудов стаж и професионален опит: 

 за новопостъпили по време на изпитателния срок - в размер на 0.6 % 

 за работещи пенсионери - в размер на 0.6 % 

 за останалите - в размер на 0.9 % 

  

3. Обобщена  оценка на СТСБ за предприетите действия и постигнат ефект 

от договарянето на Отраслово равнище и на равнище предприятие  през 2020 г., и за 

очертаващите се тенденции за договаряне на работните заплати  за 2021-2022 г.  

По-голямата част от 2020 г. премина под знака на пандемичната ситуация, 

предизвикана от Ковид-19, която продължава и към момента. Секторът на Транспорта 

бе един от най-силно засегнатите сектори. Настъпилата криза оказа особено тежко 

въздействие върху въздушния и обществения транспорт.  

 В този период за СТСБ основните усилия бяха насочени към съхраняване на 

работните места и запазване на нивата на трудовите възнаграждения. Тази цел бе 

постигната и можем да посочим като голям успех. В подписаните през 2020 г.  

колективни трудови договори в различни сектори на транспорта бяха защитени и 

запазени  всички договорени до момента клаузи, а има и надграждания, касаещи други 

сфери на колективното договаряне. Както е видно от данните,  има сектори в които е 

налице увеличение на РЗ, като то варира в различните дружества, в рамките 5-

13%. В това число, актуализиране на възнагражденията през увеличение на МРЗ, 

което условие е разписано в редица колективни трудови договори. 

 В  същото време, не всички сектори успяха да се възползват в достатъчна степен 

от икономическите мерки, осигурени от държавата, в това число т.нар. „мярка 60/40”. 

Причини за това са  характера на работа в транспорта, както и други фактори, поради 

които транспортните дружества не отговаряха на условията за получаване на подкрепа.  

 С помощта на изпратените насоки от  КНСБ  по мерките, СТСБ съдейства 

активно за информиране и разяснения по кандидатстване за подкрепа от държавата 

сред нашите дружества. Сред  предприятията, в които има синдикални организации на 

СТСБ, получили компенсации по ПМС 55/2020 г., са: „Столичен автотранспорт” ЕАД; 

„Столичен електротранспорт” ЕАД, вкл. Поделение„Трансенерго и релсов път” и 

Поделение „Трамкар”;  „ЦГМ” ЕАД; „Метрополитен” ЕАД; „Деспред” АД; Летище 

Варна/Бургас („Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД); „Бургасбус” ЕООД; 

„Тролейбусен транспорт” ЕООД Плевен; „Пътнически превози” ЕООД Сливен; 

„Общински транспорт Русе” ЕАД; „Строителен и технически флот” АД Варна; ДП  



 

 

ТСВ (ЦУ, София, Варна, Горна Оряховица, вкл. хотел Дряново и хотел Копривките, 

като бази за отдих). 

 СТСБ даде своите предложения чрез КНСБ по Националния план за 

възстановяване и устойчивост. Основното настояване бе за включване на всички 

транспортни сектори както в НПВУ, така и във всички други политики, свързани с 

подкрепа за възстановяване от Ковид-кризата. Въпреки това установяваме, че 

транспортния отрасъл не е разгледан във всичките му сектори, и остават такива,  които 

са в силно затруднена ситуация, като летища и др.  

СТСБ ще продължи да настоява за оказване подкрепа на всички транспортни 

сектори. В тази връзка активно се включва в Кампанията на МТФ „Бъдещето е в 

обществения транспорт”, която смятаме да развием и обогатим на местно ниво с 

оглед необходимостта от спешни и дългосрочни мерки за подпомагане и 

възстановяване  на градския транспорт в България. По предложение на СТСБ 

Кампанията бе подкрепена от КНСБ с единодушно взето решение на заседанието на ИК 

на КНСБ на 30.03.21 г., което гласи:  „КНСБ подкрепя Кампанията „Бъдещето е в 

обществения транспорт” и се ангажира да подпомогне процеса по осигуряване на 

политическа подкрепа за масирано финансиране на градския транспорт от държавата и 

местните власти във всички градове на страната ни”. 

 Общата оценка на СТСБ сочи, че  като цяло в транспорта преобладават  

отрицателните финансови резултати, като се очаква запазване на тази тенденция 

и през първите месеци на настоящата година. Това от своя страна  намалява  

възможностите за увеличаване на работните заплати на база икономически 

ресурс. В тази обстановка договарянето на по-високи работни заплати може да се 

окаже проблематично, и силно зависещо от етапа на възстановяване на транспортните 

сектори. Въпреки всичко, в  СТСБ оставаме умерени оптимисти, тъй като ситуацията е 

динамична и са възможни позитивни промени, които към момента да не могат да се 

прогнозират. 

 

Синдикат на железничарите в България 

На 22.06.2020г. е сключен нов КТД в ДП „Национална компания 

Железопътна инфраструктура". Договорената минимална РЗ е МРЗ за страната. 

ОРЗ се определя по номенклатура на длъжностите  с К=1.12%–7.19% към МРЗ за 

предприятието, съгласно приложение. Коефициентите са разработени според 

средносрочната бюджетна прогноза за страната в периода 2018-2020 г. и при промяна 

на тези параметри, страните се задължават да предоговарят параметрите.  

За отделни кадри с висока квалификация и опит работодателят може да определя 

по-висок размер на ОРЗ от предвидените за съответните длъжности, като увеличението 

е не повече от 20 % и за не повече от 1 % от общата численост на персонала, за което 

при поискване от синдикатите, им предоставя информация. 

Договорени са и  по-високи размери за допълнителни трудови възнаграждения 

 

През 2020 г. и 2021 г. продължават действието си и договореностите по 

работните заплати в  КТД в „БДЖ Пътнически транспорт“ ЕООД, „БДЖ Товарни 

превози“ ЕООД и Холдинг „БДЖ“. Договорената минимална РЗ е МРЗ за страната. 

 ОРЗ по длъжности се определят от страните чрез коефициенти, отнесени към 

МРЗ за дружеството. В  приложения, неразделна част от КТД, е приета номенклатура 

на всички длъжности по отдели/служби с определен размер на основната РЗ на база 



 

 

коефициент и подробно разписани изисквания за заемането и - образование, минимален 

трудов стаж за длъжността и др.   

В КТД „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД номенклатурата на длъжностите 

съдържа близо 100 позиции в ЦУ с К =1.353%-4.915%;  в поделенията около 230 

позиции  с К=1.1262%–4.9881%.  

В КТД в „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД номенклатурата  на длъжностите  

съдържа 48 позиции в ЦУ  с К=1.353%-4.915- 4.935% ; в поделенията  над 200 позиции 

с К=1.0%-3.9%.  

ОРЗ се преразглеждат ежегодно от 1.01. и в зависимост от финансовото 

състояние се индексират с ръста на инфлацията за предходната година.  

Договорени са и  по-високи размери за допълнителни трудови възнаграждения: 

за нощен труд, за стаж и професионален опит , за работа по време на официални 

празници(110%), за извънреден труд, за по-висока лична квалификация за 

образователна и научна степен „доктор“ и „доктор на науките“, за интензивност, за 

ръководство на производствена единица и за времето на обучение на стажанти, 

новопостъпили и преназначени и други, специфични за сектора - за длъжностите 

„машинисти“, за изпълнение на служебните задължения по време на пътуване, за 

отстраняване на последствия от произшествия и по-висок размер на обезщетения и др. 

 

Синдикална федерация на съобщенията 

Договарянето на работните заплати в „Български пощи“ 

За 2020г. 

Във връзка  с увеличаване на минималната работна заплата в размер на 610 лв. 

Съвета за социално сътрудничество /ССС/ при „Български пощи“ ЕАД се договори с 

промяна в минималната работна заплата и във връзка с Вътрешните правила за работна 

заплата да се актуализират работните заплати, а именно за персонала, работещ с 

нормална продължителност на работното време – 8 часа, индивидуалните работни 

заплати по основен трудов договор да се увеличат в размер на 100 лв. За персонала 

работещ на непълно време, увеличението е пропорционално на определеното работно 

време по трудов договор. 

Тук е мястото да подчертаем, че за  това драстично увеличение на работните 

заплати в Дружеството, заслуга има лично президента на КНСБ – Пламен Димитров, 

който в момент на отдръпване на Ръководството от първоначалното протоколирано 

решение за увеличение на заплатите със 100 лв. на всеки работещ в БП на заседание на  

ССС, ни съдейства, като лично участва с нас на  среща с Главни изпълнителен директор 

за разрешаване на проблема. 

 

За 2021 г.  

Съвета за социално сътрудничество при „Български пощи“ ЕАД с Протокол 

№1/18.01.2021 г. се договори за промяна в Таблицата за цената на работните места в 

„Български пощи“ ЕАД, която влезе в сила от 01.01.2021 г. 

Считано от 01.01.2021 г. се индексираха индивидуалните работни заплати на 

работещите по трудов договор с коефицент 1,05. 

Минималната месечна работна заплата за „Български пощи“ е в размер на 650,00 

лв. при нормална продължителност на работно време от 8,00 часа при петдневна 

работна седмица. 



 

 

Считано от 01.01.2021 г. бе договорено промяна във ваучерите за храна от 

стойност 50,00 лв. на стойност 60,00 лв. 

По искане на Синдикатите в „Български пощи“ ЕАД с Писмо изх. № 

10/12.04.2021 г. на всички работещи в дружеството бе договорена празнична 

Великденска премия в размер на 50,00 лв. 

Предстоят преговори с ръководството на Български пощи, считано от 01.07.2021 

г. при финансова възможност ваучерите за храна да нарастват с още 20 лв. и да стигнат 

стойност 80,00 лв. 

 

Синдикат на туризма в България 

 

Необходими са  пояснения за сложната ситуация в която се намира  сектора на 

туризма. Пандемията „Ковид 19” през 2020 г. и 2021 г. промени изцяло нагласите за 

очаквания сезон, принудени сме да работим в необичайна за туризма обстановка - 

заетостта на хотелите/капацитета  е  около 70%,  в ресторантите  е и по-малко. 

Приходите, които се очакват за сезон 2021 ще са може би с около 50,60 % по-малко. 

Повече персонал ще е необходимо да се наема за обслужване на един турист.  

Нагласата ни беше да увеличим заплатите с 15-20 %.  

Преминахме през доста труден и непредвидим период, но благодарение на 

мярката 60/40 успяхме да задържим наетите работници, да  назначим част от персонала, 

които беше на борсата и трябваше да бъде нает за туристическия сезон, даде ни 

възможност и да увеличим доходите на персонала, въпреки тази трудна ситуация. 

Трябва да подчертаем, че въпреки това, ще има хотели, които няма да могат да 

се справят със създалата се обстановка  и няма да отворят и започнат работа. 

  Синдикатът на туризма в България успя с своята компетентност и добър анализ 

на ситуацията, да договори  увеличение за 2021 г. между 10 -15 % в предприятията с 

13 синдикални организации, които членуват в него. През м.юли 2020 г. с Анекс е 

удължен срока на действие  на БКТД „Туризъм” до 30.07.2022 г., в който партньорите 

договарят, че  нарастването на средствата за РЗ се определя ежегодно. 

 

В. Сектор „БЮДЖЕТ“ 

Федерация на независимите синдикални организации от държавното  

управление и организации 

В Държавното управление през 2020 г. се постигна увеличение на средствата за 

персонал в сравнение с 2019 г. в размер на около 707,4 млн. лв. (в това число и 

субсидиите за делегираните от държавата дейности: социални грижи – 45% и общинска 

администрация  – 22.6%). Тук са включени и допълнителните средства за персонал в: 

Министерство на финансите (НАП), Министерство на правосъдието (МЛС), 

Министерство на труда и социалната политика (АЗ, АСП, ГИТ) и НОИ, отпуснати на 

основание ПМС № 240 от 31 август 2020 г. (за допълнение на Наредбата за заплатите 

на служителите в държавната администрация), на база на което бяха увеличени с до 

30% индивидуалните основни месечни заплати на служителите в изброените 

администрации. Това се равнява на средно увеличение от 21% по структури, като 

диапазонът на постигнатия ръст на средствата за персонал е между 15 и 25%. 

В отделните общински администрации и социални заведения средният процент 

на увеличение на основно месечно възнаграждения на служителите е различен. 



 

 

Заплатите на служителите по служебно и трудово правоотношение в 

държавната администрация (централна и местна) не се договарят, а се определят 

съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. 

 

               Сравнителна таблица с данни за увеличение на ФРЗ по системи 

 

Ведомство 

Бюджет 

ФРЗ   

2019 г. 

(хил. лв.) 

Бюджет 

ФРЗ   

2020 г. 

януари 

(хил. лв.) 

 

Увеличение 

в 

Бюджет 

ФРЗ   

2020 

г.януари 

спрямо 

2019 г.  (%) 

Бюджет 

ФРЗ  2021 г. 

(включва 

увеличението 

през август 

2020) 

(хил. лв.) 

Увеличение 

в 

Бюджет 

ФРЗ  2021 г. 

спрямо 

2020 г.  (%) 

Министерство 

на Финансите 
312 833 344 112,1 10% 415 479,1 20.7% 

Министерство 

на 

Правосъдието 

199 972 222 094,2 11% 281 708,7 26.8% 

МВР 1 377 853,2 1 531 438,5 11% 1 813 336,4 18.4% 

МТСП 109 261,9 125 188,1 15% 174 187,4 39.1% 

ДА Архиви 5 856,2 6 441,8 10% 7086 10% 

ДА „ДР и ВВЗ“ 8 237,5 9 521,3 15,6% 9 557,7 0.4% 

ДА ”ЕУ” 11 743,7 13 918 18,5% 17 550,7 26.1% 

ДАТО 43 811 56 622 29% 62 328,3 10% 

ДАНС 101 721,9 111 894,1 10% 123 083,5 10% 

НОИ 68 762,2 75 638,6 10% 91 747,6 21.3% 

Функция  

”Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи” - 

субсидия 

делегирани от 

държавата 

дейности 

260 875,3 290 899,3 11,5% 421 927,2 45% 



 

 

ОА – субсидия 

делегирани от 

държавата 

дейности 

301 766,2 341 144,3 13% 418 337 22.6% 

Общо: 2 802 164,9 3 128 912,3 12% 3 836 329,6 21% 

 

Синдикат на българските учители 

 

Договаряне на отраслово равнище 

През  2020 г. продължи действието на Отраслов колективен трудов 

договор/ОКТД/ 2018 г. По време на пандемия от COVID-19, за да защити своите 

синдикални членове и да отговори на техните потребности, СБУ инициира подписване 

на Анекс от 11.05.2020 г. към Колективния трудов договор за системата на 

предучилищното и училищното образование. С него бяха договорени: 

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

персонал; 

 Заплащане от по 80 лв. на ден на учители и непедагогически  персонал, които  

имат допълнителни ангажименти по време на  държавните зрелостни изпити и 

националното външно  оценяване; 

 Зачитане на пълен работен ден на учителите за не по-малко от два  

астрономически часа непосредствена работа с деца и ученици, които имат 

образователни трудности; 

 Иницииране на промени в Закона за предучилищното и училищното  

образование и в други подзаконови нормативни актовe, свързани с промяната на 

дейностите в образователните институции в извънредна ситуация. 

 Благодарение на усилията на СБУ през месеците на пандемия от COVID-19  

работещите в системата на предучилищното и училищното образование получаваха 

договорената брутна работна заплата с допълнителните трудови възнаграждения. 

 

По инициатива на СБУ се проведоха заседания на Отрасловия съвет за 

тристранно сътрудничество в онлайн формат, на които се взеха важни решения за 

организиране дейността на образователните институции от разстояние.  

На 08 юни  бе подписан нов ОКТД за системата на предучилищното и 

училищното образование, № Д01-134/08.06.2020 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 ползването на договореното  с действащия КТД и Анексите към него, 

усъвършенстван в последствие с ОКТД  за системата на предучилищното и 

училищното образование № Д01-197/17.08.2020 г.  (публ. 25.08.2020 г.), и Анекс № 

Д01-342/07.12.2020 г. към ОКТД за системата на предучилищното и училищното 

образование Д01-197 от 17.08.2020 г.Новият КТД(действащ от 26.11.2020 и валиден за 

две години) продължи добрата традиция колективното трудово договаряне да 

гарантира  нормалното функциониране на системата на средното образование. Той е 

много-добра основа за подписване на общински КТД и КТД в образователни 



 

 

институции, с по-добри договорености. В него и с последвалия го Анекс, е договорено 

увеличение на работните заплати, считано от 01.01.2021 г., както и увеличение на 

редица допълнителни трудови възнаграждения. 

Този договор и последвалият го Анекс  е плод на  традиционно добър 

тристранен диалог - всички актуални и специфични проблеми в системата на 

образованието биват разглеждани в активно действащия Отраслов съвет за тристранно 

сътрудничество (ОСТС) към Министерство на образованието и науката. 

В условията на пандемия от COVID-19 и последвалата трудна обстановка, 

Синдикатът на българските учители не само успя да запази постигнатото с предходните 

колективни трудови договори, но и да надгради договореностите.  

В настоящия ОКТД се договориха редица клаузи, които дават сигурност и 

стабилност на работещите в системата на предучилищното и училищното образование 

в новата икономическа и социална обстановка, наложена от кризата с COVID-19. 

Договориха се нови допълнителни трудови възнаграждения:  

• за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда в условията на  

пандемия педагогически специалисти в размер на 30 лева месечно за компенсиране 

разходите за консумативи; 

• за провеждане на допълнително обучение на ученици, отсъствали повече от 10  

учебни дни от училище поради заболяване, или за консултации на ученици, преминали 

на самостоятелна форма на обучение поради здравословни причини по чл. 112, ал. 1, т. 

1 ЗПУО и при решение на Екипа за ПЛР и за провеждане на допълнително обучение по 

учебни предмети за компенсиране на липсата на взаимодействие на учителя с ученици, 

които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда при условията на чл. 

115а, ал. 4 ЗПУО - 15 лв. за един проведен час (чл.33,ал.16 КТД). 

 

 С Анекс към КТД от 07.12.2020 г. СБУ успя да договори допълнителен платен  

годишен отпуск в размер на 10 (десет) работни дни. Този отпуск се предоставя с цел 

по-ефективно възстановяване на всички работещи в образователните институции, 

преминали през домашно или болнично лечение от COVID-19. Средствата за 

заместване на ползващите допълнителния платен отпуск се осигуряват по Национална 

програма „Без свободен час“. 

 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.  

 

 С Анекс към КТД от 07.12.2020 г. бяха увеличени минималните основни  

работни заплати на педагогическите специалисти както следва: 

1.Педагогически специалисти с ръководни функции: 

а.Директор на училище, детска градина и обслужващо звено - 1 535 лв. 

б.Заместник-директор - 1 420 лв. 

2.Педагогически специалисти: 

а.Учител, ресурсен учител, възпитател, ръководител на направление 

„Информационни и комуникационни технологии“, логопед, психолог,педагогически 

съветник, корепетитор, хореограф, педагог, рехабилитатор на слуха и говора и треньор 

по вид спорт - 1 260 лв. 

б.Старши учител и старши възпитател - 1 300 лв. 

в.Главен учител и главен възпитател - 1 350 лв. 



 

 

 Индивидуалните основни работни заплати на педагогическите специалисти  

бяха увеличени с не по-малко от 15% 

 

 С Анекса към КТД се осигуриха 57,8 млн.лв. за не по-малко от 10%  

увеличения на минималните основни месечни работни заплати на непедагогическия 

персонал както следва:  

1.За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална 

квалификация - не по-малко от 100% от минималната работна заплата; 

2.За длъжностите „помощник-готвач", „помощник-възпитател" и други подобни 

на тях длъжности - не по-малко от 105% от минималната работна заплата; 

3.За длъжностите „готвач", „огняр", „охранител", „помощник-възпитател" и 

подобни на тях длъжности - не по-малко от 110% от минималната работна заплата; 

4.За длъжностите „домакин", „касиер", „технически секретар", „ЗАС" и подобни 

на тях длъжности - не по-малко от 115% от минималната работна заплата. 

5.За длъжностите „счетоводител", „главен счетоводител" и „библиотекар" и 

други подобни на тях длъжности - не по-малко от 125% от минималната работна 

заплата. 

 Договореностите по т. 3, 4, 5 се прилагат за служители със съответната 

професионална квалификация. 

 

 Договорени са също увеличения в някои допълнителни трудови 

възнаграждения: 

  - За по-висока лична квалификация. 

1.За професионална-квалификационна степен не по-малко от: 

а)за V ПКС - 30 лв. 

б)за IV ПКС - 35 лв. 

в)за III ПКС - 50 лв. 

г)за II ПКС - 70 лв. 

д)за I ПКС - 90 лв. 

2.За образователна и научна степен „доктор" или за научна степен „доктор на 

науките", свързана с изпълняваната работа, не по-малко от: 

а)130 лв. - за „доктор";  

б)160 лв. - за „доктор на науките". 

 

 Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа  

(лекторски час) се заплаща, както следва: 

1.За педагогически специалист с виеше образование и образователно-

квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" - не по-малко от 8,50 лв. 

2.За педагогически специалист, притежаващ професионална квалификация 

„учител", но неотговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност - не по-

малко от 7,00 лв. 

    3.За педагогически специалист със средно образование - не по-малко от 6,30 лв. 

 

 За преподаване на учебни предмети на чужд език без учебния предмет „чужд  

език" - не по-малко от 30 лв. месечно. 

 За водене на задължителната документация, както и за консултиране на  

родители, деца и ученици се изплаща допълнително трудово възнаграждение в следния 

размер: 



 

 

1.На класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна и вечерна форма 

на обучение в училищата - не по-малко от 46 лева месечно. 

2.На учителите, членове на синдикатите, в детските градини и подготвителните 

групи в училище, в група за целодневна организация на учебния ден - не по-малко от 22 

лв. месечно. 

3.На педагогическите специалисти, членове на синдиката страни по договора, 

водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучение - 

не по-малко от 60 лв. годишно. 

4.На педагогическите специалисти, ръководители на групи в ЦПЛР - не по- 

малко от 15 лв. месечно. 

5.На педагогически специалисти, членове на страните по договора, които 

извършват дейности по ИКТ и не са ръководители на компютърни кабинети, на които е 

възложено обработката на задължителната електронна документация на 

образователната институция, се изплаща допълнително трудово възнаграждение в 

размер, не по-малко от 30 лв. месечно. 

 

  За първи път с настоящия Отраслов КТД се договори допълнително 

възнаграждение за постигнати резултати от труда и за непедагогическите специалисти. 

Средствата за това ДТВ се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер 

- не по-малко от 2,5% и не повече от 3,5% от годишния размер на средствата за работни 

заплати на непедагогическия персонал. 

  В КТД се договори допълнителното трудово възнаграждение на работещите с 

деца със СОП в детските градини да се изплаща и през летните месеци. 

  Допълнителното трудово възнаграждение за работа с деца със СОП 

задължително се изплаща и на помощник-възпитателите в детските градини в размер на 

15 лв. месечно. 

 

 Синдикатът на българските учители успя да договори от 01.01.2021 г. размерът 

на обезщетението при пенсиониране да бъде 11 брутни работни заплати, които ще 

бъдат изплащани по Национална програма. 

 За първи път в настоящия КТД по настояване на СБУ се включи договореност 

педагогическите специалисти, които са работили през последните 10 години от 

трудовия си стаж и като непедагогически специалисти в една и съща образователна 

институция да получат при пенсионирането си обезщетение в размер на 8,5 брутни 

заплати. 

 Договориха се и по-високи стойности за някои социални плащания- например за 

представително и работно облекло. 

 

Успехът на преговорите и постигане на по-високи договорености по трудовите 

възнаграждения на всички нива е в пряка връзка с възможностите на синдиката 

да влияе при обсъждането и приемането на   Бюджетите на Република България –  

2020 и 2021 г.  

СБУ е убеден, че провеждането на ефективен диалог на различните нива – 

министерство, община, образователна институция - способства за  утвърждаване на 

приоритетното място на образованието в държавната политика, а инвестирането в 

областта на образованието и в подрастващото поколение е гаранция не само за 

успешното преодоляване на кризата, но и за бъдещия просперитет на обществото.  



 

 

Резултат от ефективен тристранен социален диалог са постигнатите параметри 

за финансиране на системата на предучилищното и училищно образование чрез 

Бюджет 2020 и Бюджет 2021.   

Общият размер на разчетените разходи за образованието за 2020 г. е 4,813 

милиарда лева, което е 3,8 процента от БВП, а за 2021 – 5 642 милиарда лева, което е 

4.5% от БВП. 

Синдикатът на българските учители настоява актуализираната средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2022-2026 г. да не се допуска намаление и средствата за 

функция   «Образование» да  се увеличат, достигайки до на 6% от БВП. Това ще 

позволи продължаване на успешната  политика за: 

• повишаване ефективността и качеството на образователния процес и продукт,  

адекватен на социално-икономическите потребности на обществото в условията на 

активна дигитализация на труда; 

• повишаване на социалния статус на българския учител и процеса на  

обезпечаване на образователната система с мотивирани педагогически специалисти;  

• осъвременяването и дигитализирането на материално-техническата и  

дидактическа образователна среда; 

• ефективността на политиката за професионално образование и обучение; 

• увеличаване на обхвата в предучилищното образование и улесняване достъпа 

до  

образование. 

 

В тази връзка, отчитайки непосредствените нужди на работещите в системата на 

средното образование, при подготовката на Бюджет 2022 на Република България, 

Синдикатът настоява за предучилищно и училищно образование да се отпуснат 

допълнително не по-малко от 1055000000 лева  спрямо бюджета за 2021 г., 

разпределени както следва : 

1. За обезпечаване увеличението на основните работни заплати на заетите в 

сектор «Образование» от 01.01.2022 г., включително и увеличаването на минималната 

работна заплата:   

- 424  милиона лева, в това число:  

- 360 милиона за увеличение работните заплати на педагогическите специалисти 

с 13%; 

- 64 милиона за компенсиране увеличението на минималната работна заплата в 

страната от 650 на 720 лева; 

2. За усъвършенстване на механизма за разпределение на делегираните 

бюджети, отчитащ като фактор брой деца/ученици, брой групи/паралелки и социално-

икономическата и териториалната определеност на общината, както и за материална 

издръжка и развитие на образователните институции: 

- 280 милиона лева; 

3. За осигуряване действието на националните програми  в системата на 

предучилищното и училищното образование финансирани от републиканския бюджет :  

- 140 милиона лева; 

4. За осигуряване дейностите по целодневна организация на учебния процес: 

- 70 милиона лева;  

5. За осигуряване на извънкласни и извънучебни дейности: 

- 30 милиона лева; 

5.  За осигуряване транспорта и възстановяване на разходи за наем на   учители: 



 

 

 -  38 милиона лева; 

6. За осигуряване транспорта на учениците: 

- 67 милиона лева.  

7. Увеличение на средствата за допълнително финансиране на защитените 

детски градини и училища от 15 на 30% по чл. 3 и 4 от ПМС №121 на МС от 23.06.2017 

г. (изм. ДВ, бр. 31, 2018 г.): 

- 6 милиона лева.  

Синдикатът на българските учители счита, че с приемане на така представените 

предложения ще се утвърди приоритетното място на образованието в държавната 

политика. Убедени сме, че инвестирането в областта на образованието и в 

подрастващото поколение  е гаранция не само за успешното преодоляване на кризата, 

но и за бъдещия просперитет на държавата. 

 

Договаряне на равнище община 

Синдикатът на българските учители следва принципа си с всеки следващ 

колективен трудов договор на общинско ниво не само да запази договореното, но и да 

го надгражда с по-добри клаузи. Структурите  договарят активно, съобразно 

спецификата на съответната община или образователна институция – договарят се по-

благоприятни условия, свързани със заплащането на труда, най-вече при 

допълнителните трудови възнаграждения и ДТВ за придобит трудов стаж и стаж и 

професионален опит. В областните градове СБУ има подписани колективни трудови 

договори на ниво община с по-добри договорености от Отрасловия колективен трудов 

договор. Общински колективни трудови договори са сключени и в по-малките населени 

места. Добри примери в тази посока са общинските КТД на София, Пловдив,Варна, 

Бургас, Благоевград, Петрич, Стара Загора, Плевен, Земен, Разлог, Габрово и др., което 

е видно от предоставеното приложение. 

 

1.Приложение : Примери за добри практики за договорени по-голям размер на 

допълнителните трудови възнаграждения  с Общинските КТД. 

 Допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация  

1.1.За професионална-квалификационна степен не по-малко от: 

ПКС КТД  

2020 

ОбщКТД 

София 

ОбщКТД 

Благоевград 

ОбщКТД 

Варна 

ОбщКТД 

Бургас 

ОбщКТД 

Русе 

ОбщКТД 

Ст. 

Загора 

V 30 

лв 

  35 лв. 35 лв. 35 лв.  

IV 35 

лв 

  45 лв. 45 лв. 40 лв. 50 лв. 

III 50 

лв. 

60 лв. 55 лв. 60 лв. 65 лв. 60 лв. 80 лв. 

ІІ 70 

лв. 

80 лв. 75 лв. 80 лв. 85 лв. 80 лв. 100 лв. 

І 90 

лв. 

105 лв. 95 лв 100 лв. 105 лв. 100 лв 120 лв. 

1.2. за образователна и научна степен „доктор” или за научна степен „доктор на 

науките”, свързана с изпълняваната работа 

за образователна и КТД ОбщКТД ОбщКТД 



 

 

 

 

 

 

 Допълнително  трудово възнаграждение за работа с деца и ученици със  

специални образователни потребности (СОП)  

 КТД 

2020 г. 

ОбщКТД 

Бургас 

ОбщКТД 

Благоевград 

ОбщКТД 

Ст.Загора 

педагогически 

специалисти 
30 лв. 35 лв. 40 лв.  

помощник-

възпитателите 

в ДГ 

15 лв.   20 лв. 

 

 Допълнително  трудово възнаграждение за наставничество на учители  

 КТД - 2020 ОбщКТД 

Варна 

наставничество 

на учители  

 

60 лв. 

месечно 

от 65 лева до 

75 лева 

месечно 

 

 Допълнително трудово възнаграждение за преподаване на учебни предмети 

на  

чужд език без учебния предмет „чужд език“  

 

 

 

 Допълнително  трудово възнаграждение за учебен час над минималната  

норма задължителна преподавателска работа (лекторски час) на педагогическия 

персонал 

лекторски час КТД - 2020 ОбщКТД 

София 

ОбщКТД 

Бургас 

учител с висше 

образование и 

образователно-

квалификационна степен 

„магистър“ или 

„бакалавър“ 

8,50 лв. 9 лв. 9 лв. 

учител притежаващ 

професионална 

квалификация „учител“, 

но не отговарящ на 

7,00 лв. 8 лв. 8 лв. 

научна степен 2020 г. София Варна 

„доктор” 130 лв. 140 лв. 140 лв. 

„доктор на 

науките” 
160 лв. 170 лв. 170 лв. 

 КТД 

2020 

 

ОбщКТД 

Благоевград  

КТД 

Варна   

 

КТД 

Бургас 

 

за преподаване 

на учебни 

предмети на 

чужд език  

30 лв. 35 лв. 70 лв. 40 лв. 



 

 

изискването за заемане 

на конкретната длъжност 

учител със средно 

образование 

6,30 лв. 7 лв. 7 лв. 

 

 Допълнително  трудово възнаграждение за водене на задължителната  

документация, за консултиране на родители, деца и ученици 

 КТД-

2020 

ОбщКТД 

София 

ОбщКТД 

Благоев-

град 

ОбщКТД 

Варна   

 

ОбщКТД 

 Русе 

 

ОбщКТД 

Ст. Загора 

на класните 

ръководители в 

училищата 

46 лв. 48 50 50 48 50 

на учителите в ДГ 

и ПГ в училище, 

група за ЦДО 

22 лв. 24 25  24 25 

на учители, 

водещи 

документацията на 

ученици в задочна 

или самостоятелна 

форма на  

обучение 

60 лв. 75  75   

педагогическите 

специалисти в 

ЦПЛР 

15 лв. 20  20 20  

учителите, които 

извършват 

дейности по ИКТ и 

не са 

ръководители на 

компютърни 

кабинети, на които 

е възложено 

обработката на 

задължителната 

електронна 

документация 

30 лв. 35  35   

 

• Осигуряване на социални дейности 

средствата за  КТД 

2020 

ОбщКТД 

Бургас 

ОбщКТД 

Варна 

ОбщКТД 

Русе 

ОбщКТД 

Ст.Загора 

представително 

облекло   

 

430 лв. една 

МРЗ 

450 лв. 450 лв. 500 лв. 

работно облекло 

 
300 лв. Не по-

малко от 

75 на сто 

на 

административен 

персонал – 380 

 

320 лв. 

350 лв. 



 

 

от МРЗ лева;  

- на помощен 

персонал – не по-

малко от 300 лева 

 

Федерация на синдикатите от здравеопазването -КНСБ 

През м. октомври 2020 г. беше внесен в Министерството на здравеопазването 

проект за нов Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, от Федерация на 

синдикатите в здравеопазването-КНСБ и МФ „Подкрепа“. 

Предвид пандемичната обстановка през месеците ноември и декември, 

превръщането на много от отделенията в болниците в COVID отделения,  както и 

неясноти в приходите на извънболнична и болнична помощ, взехме решение с МФ 

„Подкрепа“ да подпишем КТД в отрасъл „Здравеопазване“ за срок от 1 година с 

договореното в ОКТД 2018г. 

Актуално състояние и обхват на колективното трудово договаряне по 

места:  

През 2020 г. във Федерация на синдикатите в здравеопазването има 319 

Синдикални организации обединяващи 15 359 синдикални члена, като за 198 

Синдикални организации се прилага КТД,  спрямо 11 210 с. чл., в т.ч.: 83 бр. КТД в 

здравни заведения,  като 4 от тях са „смесени” – за болници в общини и ДУЗ;  96 КТД в 

общини за Детско и училищно здравеопазване. 

На 23.12.2020 г. се сключи Колективен трудов договор отрасъл 

„Здравеопазване“, който продължи да действа с договорения минимален размер на 

началните основни месечни заплати, групирани в 4 групи здравни и лечебни заведения, 

УДЗ и специализирани институции.22 

 

Резултати от договарянето на работните заплати 

 Въпреки, че остана действащия ОКТД, бяха постигнати увеличения в условията 

на пандемия от COVID – 19 на основните възнаграждения на голяма част от 

работещите в отрасъл „Здравеопазване“. 

Благодарение на КНСБ и ФСЗ бяха отпуснати от Министерството на финансите 

допълнително 12 млн. лв. за дофинансиране на дейностите в училища и детско 

здравеопазване. По този начин се осигуриха средства за достигане на договорените в 

КТД минимални начални работни заплати.23 

 Бяха осигурени по 1000,00лв. нето на персонала в COVID отделенията; 

 Бяха увеличени средно с 30% основните заплати  на работещите в РЗИ, НЦЗПБ 

и други структури на МЗ и НЗОК, имащи пряко отношение към контрола в 

условията на пандемията от COVID – 19; 

 Бяха осигурени ваучери за почивка на работещите на „първа линия“ медици; 

 Бяха осигурени допълнителни възнаграждения месечно по 600,00лв. за лекари, 

360,00лв. за професионалисти по здравни грижи и 180,00лв. за обслужващ 

персонал и работещи в риск за здравето с COVID – 19; 

                                                           
 
23 Виж т.4  „Резултатите от колективното договаряне на  работните заплати  в делегираните от 

държавата дейности на общинско равнище през 2020 г. и началото на 2021г.,Функция”Здравеопазване” 

-  Обобщени данни подготвени  по информация, представена от РС на КНСБ. 



 

 

 Навсякъде бяха осигурени лични предпазни средства и дезинфектанти; 

 При доказване на заразени с COVID – 19  на работното място се договори 

признаване на професионално заболяване. 

 

Проблеми и искания на ФСЗ:  
 Ниски трудови възнаграждения на работещите в общински болници, неправилно 

разпределение на бюджета, липса на специалисти; 

 Все още договореностите в КТД и раздел „Работна заплата и допълнителни 

възнаграждения“ не се спазват в някои по-малки общини;  

 Съществува диспропорция  в заплащането както между отделните специалисти, 

така и между  отделни категории  персонал;  

 Ниските нива на възнагражденията на професионалистите по здравни грижи 

доведоха до тяхното отсъствие в лечебните заведения - липсват 30000 

специалисти. Но, което е по-страшно - няма интерес за придобиване на 

професиите медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор, лекарски асистент. 

Към настоящия момент средната възраст на персоналът в сектора е над 55 

години. 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ 

 
1. По отношение на Мониторинга на социалните показатели от Европейския 

семестър КНСБ отбелязва като положителен факт обвързването на двата процеса 

(Европейския семестър и прилагането на ЕССП), чрез което се цели 

макроикономическата и финансова стабилност на държавите членки да се 

трансформира във възходяща конвергенция на условията на труд и живот на 

европейските граждани.  

- България показва почти непроменени позиции спрямо предходната 

година, като по 4 от водещите показатели сме сред страните с най-лоши резултати: 

Квинтилно съотношение на доходите S80/S20; Лица, изложени на риск от бедност или 

социално изключване; Въздействие на социалните трансфери (различни от пенсии) за 

намаляване на бедността; Индивидуално равнище на цифровите умения. 

- По други 4 показателя (равнище на нетната заплата; формална грижа за деца; 

младежи извън заетост, образование и обучение; рано напускащи училище) 

отбелязваме по-лошо от средното за ЕС равнище, т.е. по 8 от 14-те показателя сме в 

негативната зона – „критично състояние“ или „за наблюдение“.  

2. Анализът за степента на съответствие на индикаторите със заложените целеви 

показатели по приоритетни направления показва, че от общо 28 индикатора и 

субиндикатора – 22 са „за наблюдение“, 4 са маркирани като „критична 

ситуация“ и само 2 отразяват добро състояние или положителна тенденция.  

- През последните 10 години България бележи сравнително високи нива на 

номинален (8-11%) и реален (7-9%) ръст на СРЗ, не само поради отрицателните и 

ниски равнища на инфлация, но също влияние  оказват „горещият“ пазар на труда и 

структурните промени в заетостта, вкл. по време на Корона-кризата.  

- Поради ограничения брой сключени браншови колективни трудови договори и 

неизползването на механизма за разпростиране, колективното договаряне на 



 

 

заплатите има критично ниски нива на покритие и целта от 70% остава трудно 

достижима.  

- През последните 2 години България ускори темпа си на наваксване по 

индикатора „БВП на глава от населението в СПС“, като отбеляза последователни 

ръстове от по 2 п.п., достигайки 55%, но по отношение на другите 2 индикатора 

(компенсация на наемния труд и равнище на работните заплати в СПС) има 

изоставане от около 10 п.п.  

- Борбата с бедността и неравенствата е неефективна, поради което всички 

индикатори по това направление са в „критична ситуация“ и „за наблюдение“. Реформи 

в областта на данъчното облагане и системата на социално подпомагане биха дали 

много положителен резултат в борбата с бедността, неравенствата и социалното 

изключване.  

- Разликата в заплащането по пол бележи тенденция на подобрение 

(намаляване), но като цяло нивата остават все още високи.  Регионалните различия в 

заплащането на труда остават съществени, а критично големи остават разликите в 

заплащането на труда между икономическите дейности.   

3. Тенденцията за намаление на КТД по предприятие отново се проявява - 

очертава се спад със 157 броя в сравнение с 2019 г. Важно е да се отбележи обаче, че 

въпреки спада на броя КТД, се наблюдава увеличение на относителния дял на наетите,  

покрити с КТД по предприятие – за 2020 г. е 15.4% дял от наетите  на национално 

ниво, т.е. ръст  с 1.5%. Налице е и спад при действащите КТД-община с 55 броя в 

сравнение с 2019 г.,  който е преодолян още през първото тримесечие на 2021 г.  

Запазва се  броят на О/БКТД  на секторно равнище от предишните две 

години, като положителна тенденция е: 

-  подписаното за първи път Национално Споразумение по работните заплати  

за Отрасъл”Висше образование”, между Националния браншов синдикат  „Висше 

образоване и наука“ към КНСБ, Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“, 

Министерството на образованието и науката и Съветът на ректорите на висшите 

училища; 

- подновеното от браншовите партньори от леката промишленост ФНСОЛП-

КНСБ и БАПИОТ-КРИБ Рамково колективно Споразумение за текстил и облекло. 

Споразумението става основа и за започналите през м.май на 2021 г. преговори за 

сключване на БКТД, с участието  на ФНСОЛП-КНСБ  и КТ”Подкрепа, БАПИОТ-КРИБ 

и БАТОК-АИКБ – реален рестарт на браншовото договаряне в сектора, след повече от 

10 г.; 

- запазва се тенденцията от последните две години за покритието на наетите 

лица с О/БКТД - за 2020 г. е  средно 23.6 %. В някои сектори по А 21 КИД2008, като 

цяло  и в отделни икономически дейности от тях, покритието с О/БКТД е значително  

по-високо от средното за страната,  а в други се доближава, достига и надминава 70% 

покритие, напр.: сектор Добивна промишленост - 67.8%; сектор Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия - 56.2%; сектор Доставяне на води; 

канализационни услуги, управление на отпадъци (в ИД 36 и 37 - около 76.7%); сектор 

Образование – 65.2% (в ИД 85.1, 85.2 и 85.3 – 83%); сектор Култура, спорт и в ИД 90 и 

91 – около 58%. 



 

 

4. Около 30%, или 668 484 наети лица е общото покритие с КТД, действащи 

на различни равнища – отраслово/браншово, по предприятие и  по общини, 

установено по разработена методика и експертна оценка на КНСБ. В тази насока се 

запазва тенденцията от предишните две години. Това е тенденция на застой - 

предизвикателство пред синдикалната система. Важно е отново да припомним , че 

изследвания на НСИ доказват, че за наетите, обхванати от КТД, средната брутна 

заплата е с 12% повече от заплатата на лицата, които не са обхванати. Допълнително 

към това трябва да добавим и фактът, че получените социални придобивки са предимно 

в икономически дейности, в които обхватът на колективното трудово договаряне е по-

значителен. 

5. Усилията на КНСБ за повишаване относителния дял на покрити наети с КТД 

са свързани с предприети действия за промяна на правната рамка на КТД в КТ в 

две основни посоки: приемане на улеснени процедури за разпростиране на О/БКТД, 

съгласно чл.51б, ал.4 от КТ; установяване на справедливи механизми за 

присъединяване към КТД, съгласно  чл. 57, ал.2 от КТ. През 2020г. тези усилия 

намериха израз в успешна  промяна на правната рамка в Кодекса на труда - беше 

прието предложения на КНСБ  за въвеждане на специфично условие за 

присъединяване, директно указано в закона, което изрично допуска договаряне на 

парична присъединителна вноска, с въвеждане на нова ал. 3 на чл.57 от КТ. Другият 

проблем  не получи напълно задоволително за нас разрешение, чрез новата редакция на 

ал.4 на чл.51б на КТ, но все пак е очаквано от нас, от 10 г. изменение.  

6. Въпреки кризата, успешно реализираме кампания на КНСБ за 

увеличаване на доходите, като резултатите се доближават до поставената за 2020 г. 

цел – „В   съответствие с цялостната оценка на социално-икономическата ситуация, 

синдикалната визия за 2021-2022 г. е: мининум запазване на постигнатото в ръста 

на доходите за 2019 г. и в началото на 2020 г., както и при по-благоприятни 

условия отстояването на 6% ръст на заплатите в частния сектор, който да служи 

като ориентир в колективното договаряне на браншово и фирмено равнище, при 

съобразяване с конкретните финансово-икономически условия и възможности на 

отделните предприятия.”  

6.1. Обобщената картина за 2020 г. и началото на 2021 г. показва: 

            - Средната работна заплата през 2020 г. нарасна номинално с 9.4%, а в реално 

изражение – 7.6%. Процесът има своите положителни специфики както в бюджетния, 

така и в реалния сектор. Безспорно е обаче взаимното им влияние и то на практика 

показва как си взаимодействат регулативните и пазарните механизми в реална 

икономическа среда.  

 -  През 2020 г. и началото на 2021 г., по данни на основните членове на КНСБ, 

при договарянето в частния сектор, в по-голяма част от дейностите и предприятията 

са запазени постигнатите равнища на работни заплати от 2019 г. и началото на 

2020 г., като в редица предприятия е постигнат ръст от 6 и повече от 6%. 

- В повечето предприятия увеличението на трудовите възнаграждения не 

надхвърля 10%. Само в отделни фирми  от лека промишленост, добивната 

промишленост и транспорта договореното увеличение е до 13-15%. В едно 

предприятие от леката промишленост е 19%. За  2021 г. видимо договореното 

увеличение на заплащането като цяло е по-ниско. 



 

 

- За 2020 г. средното нарастване на възнаграждението в предприятията, за които 

са предоставени данни, е в порядъка около 7-8%, като  най-разпространеното 

нарастване, в случаите, когато увеличението е договорено в проценти, отново е от 10%. 

Най-ниският процент е 1,7%, но само в едно конкретно предприятие. Долната граница 

в повечето предприятия е 4-5%.  

- Трябва отново да се отбележи, значението на МРЗ за страната за определяне 

на заплатите. В цяла икономическа дейност (Шивашка промишленост) и в отделни 

предприятия от другите дейности увеличението на заплащането е обвързано само и 

единствено с повишаването на минималната заплата на национално ниво. 

- В началото на 2021 г. също се осъществява активно договаряне на работни 

заплати, въпреки кризата - особено в отделни сектори като транспорт, в който почти 

всички предприятия вече са договорили ръст в заплащането, в добивната 

промишленост с някои изключения, като средният процент на нарастване е 6-7%., по 

отделните предприятия вариращ между 3% и 15%.  

6.2. През 2020 г. в 484 КТД на ниво предприятие - 31.76% от общо 

действащите 1524 КТД, са договорени размери на минимална работна заплата по-

големи от МРЗ за страната, прилагани спрямо 108 801наети - 31.7% от общия брой 

(343 551) наети в обхвата на КТД на ниво предприятие. В сравнение с 2019 г. се запазва 

общият брой на КТД, в които се договаря МРЗ, по-висока от тази за страната. Увеличен 

е броят на наетите лица, за които е договорена МРЗ  (с  16 365 наети) или с 2.6%. 

6.3. Средно договорената стойност на МРЗ във всички КТД за 2020 г. е 

945.68 лв., или представена като коефициент - тя е 1,55 спрямо МРЗ за страната. 

Това е ръст спрямо 2019 г. с 6%, докато и през трите години (2017-2019) се отчита 

ежегодно увеличение с 10%. Медианната стойност остава на нивото от 2019 г., 

както и най-разпространената като размер МРЗ (модата) – 920 лв., което води до 

сериозен спад на коефициента спрямо МРЗ за страната – 1,51. Това показва задържане 

на масовото ниво на заплащане, въпреки увеличението на МРЗ на национално ниво. 

6.4. Партньорите на браншово/отраслово ниво запазват постигнати 

договорености по работните заплати в О/БКТД в  по-голяма част от секторите с 

традиции и устойчив двустранен социален диалог: горско стопанство; аграрни науки; 

добивна промишленост; целулоза и хартия; пивопроизводство; пътно строителство;  

транспорт; здравеопазване. В други сектори е налице задържане на постигнатото в 

предишния период  поради ефектите на кризата и не само - в сектора на енергетиката и 

ВиК сектора – видно и от представените анализи. В сектора на металообработването, 

след добрите постижения  за 2020 г. в сравнение с предишния период, се очертава 

тенденция на криза и невъзможност да се договаря за 2021 г. Налице е и надграждане в 

договореностите  за 2020 г. и 2021 г., в сравнение с предишни периода: сектора на 

образованието – средно и висше;  строителство; металургията; сценичните изкуства - 

театър, музика и танци. Въпреки  наложилото се запазване на равнища на 

договорености в новия ОКТД, бяха постигнати увеличения в условията на пандемия от 

COVID–19 на основните възнаграждения на голяма част от работещите в отрасъл 

„Здравеопазване“. 

7. Валиден е все още и изводът ни от предишния годишен доклад, че 

устойчивият процес на децентрализация на КТД, за съжаление не води до 

нарастване на броя на споразуменията по заплатите на равнище предприятие.  



 

 

Това е  проблем, управлението на който е сериозно изпитание за синдикалната система 

в усилията за постигане на устойчив ръст на трудовите възнаграждения. Причината за 

това се корени не само в настоящата криза. Има сектори, в който секторните ни анализи 

на диалога и колективното договаряне, разработени пред 2020 г., показват, че 

независимо от договореностите на браншово равнище, на равнище предприятие 

работните заплати не се договарят, или периметърът от фирми е твърде ограничен.  

Като цяло не малък брой предприятия са обвързани единствено от  договорености в 

О/БКТД, които обикновено, с  изключения в секторите, посочени в анализа, не се 

съдържат конкретни параметри на ръст на работните заплати, а това крие рискове за 

наемния труд. Не е малък и броят на предприятията с изградени синдикални 

организации, без сключени КТД, поради разногласия или антисиндикални действия на 

работодателите и невъзможност години наред да се постигне споразумение по 

работните заплати, напр. дружества в енергетиката и др. 

8. В своите анализи основни членове на КНСБ с тревога акцентират върху 

сериозни икономически трудности, пред които са изправени предприятията през 

2020 г. и до този момент, произтичащи от епидемията от Сovid-19. Това сериозно се 

отразява и в постигнатото при договаряне на работните заплати, както на 

отраслово/браншово ниво, така и по предприятия в редица сектори.  

- Преговорите по сключване на новия О/Б/КТД и КТД по дружества в 

добивната промишленост са провеждани дистанционно - процесът по договарянето 

е по-труден и по-продължителен, поради липсата на директен контакт за доизясняване 

и съгласуване между страните. Кризата постави на изпитание амбициите на синдикални 

ръководства на различни равнища за по-висок ръст на работните заплати при 

договарянето, напр. в металургията. В някои от предприятията от сектора на 

електрониката и информатиката дори има проблем с поддържането на вече 

договорените заплати. В тази тежка ситуация е налице и съпротива от партньорската 

работодателска организация за сключване  на ОКТД. В сектора на машиностроенето 

поредни години НСФ”Метал Електро” и усилията на синдикалните  активисти по 

предприятия са насочени преди всичко към запазване на работните места, а не толкова 

към договаряне на работната заплата. В този сектор продължават разногласията между 

партньорите и все още не е подписан БКТД за 2021 г. 

- Пандемията се отрази изключително неблагоприятно на заплащането и 

колективното трудово договаряне в дружествата от всички браншове на леката 

промишленост. Според синдикалистите – „въпреки всички постигнати договорености 

по работните заплати  към настоящия момент, не може да се предвиди дали ще се 

наложи, постигнатото да претърпи промени в негативен план, от задълбочаване на 

кризата и тежката ситуация, в следствие на COVID-19“.  

- В пивоварния бранш временно са спрени договорени социални плащания, а в 

името на защита на работните места и постигане съгласие с браншовия партньор, 

СБХН приема компромиса на временна „децентрализация” в договарянето, като  целия 

спектър по договорености по работните заплати е „изваден” от БКТД и „поставен” в 

„Препоръчителен протокол” на браншовите партньори  за договаряне от партньорите 

на равнище предприятия – поделения на МНК. 

- Ковид кризата се отрази изключително негативно върху заплащането на 

труда в сектора на енергетиката - през 2020 г. синдикалистите не могат да се 

„похвалят” с положителни резултати относно увеличение на работните заплати, 



 

 

свързани с договаряне (има дружества, в които няколко години има отказ от 

договаряне). Настъпването на пандемията допълнително се отрази в отрицателна 

посока на процесите в системата на ВиК. Сключените през 2020 г. два Браншови 

колективни трудови договора не съдържат ръст на работните заплати именно и поради 

допълнително влошеното от Корона-кризата финансово състояние на голяма част от 

ВиК дружествата. 

  - Основните усилия на СТСБ в сектора на транспорта са насочени към 

съхраняване на работните места и запазване на нивата на трудовите възнаграждения. 

Общата оценка  на синдиката е, че като цяло преобладават отрицателните финансови 

резултати, като се очаква запазване на тази тенденция и през първите месеци на 

настоящата година. Това от своя страна, намалява възможностите за увеличаване на 

работните заплати на база икономически ресурс. В тази обстановка договарянето на по-

високи работни заплати може да се окаже проблематично, и силно зависещо от етапа на 

възстановяване на транспортните сектори. Въпреки всичко,  остават умерени 

оптимисти, тъй като ситуацията е динамична и са възможни позитивни промени, които 

към момента да не могат да се прогнозират. 

- По-оптимистична  картина очертават синдикалистите в сектора на 

строителството - има индикации, че процесът на строителството няма да бъде нарушен 

в бъдеще в значителна степен от пандемията с COVID-19, а това очертава и по-добри 

перспективи пред партньорите и по отношение договарянето на работните заплати. 

9. Кризата Covid-19 оказа негативно въздействие и върху диалога и 

договаряне заплащането на труда по общини за дейности, финансирани от 

общинските бюджети. Това постави на изпитание партньорите и предизвиква нужда от 

още по-голяма гъвкавост при участието ни в процеса на  обсъждането, приемането и 

изпълнението на общинските бюджети .  

9.1. Бяха осъществени ефективни координирани действията между 

Централа, основните членове на КНСБ от сектор бюджет и регионалните структури на 

КНСБ в процеса на договаряне по общини за дейности, финансирани от общинските 

бюджети, която се концентрира изключително върху възможностите за договаряне на 

увеличен размер на трудовите възнаграждения. Трябва да отбележим, че РС оказват 

експертна помощ при анализ на бюджета, обработват информация по ЕРС и 

разпределение на средствата по параграфи на бюджета, участват  в преговорния процес.  

- С ОбКТД във функция „Образование” са договорени по-високи размери на 

допълнителното трудово възнаграждение, в сравнение с тези в ОКТД. Анализираните 

данни показват увеличения на основните заплати в образователните институции: в 

детски градини за педагогическия персонал увеличението в 2020 г.е от 17 до 17.6% и от 

15 до 18,7% след 01.01.2021г., като в  над 65% от тях увеличението е от 15% за 

педагогическия персонал; в детските градини за непедагогическия персонал 

увеличението през 2020 г. е от 10 до 12.72% и от 5 до 17% след 01.01.2021г., като над 

70% са увеличени с 10%; в неспециализирани училища, професионални гимназии, 

специални училища, ЦПЛР, ЦСОП и др. за педагогическия персонал през 2020 г. 

увеличението е от 17 до 20.72% и от 15 до 20,6% след 01.01.2021г.; в 

неспециализираните училища, професионални гимназии, специални училища, ЦПЛР, 

ЦСОП и др. за непедагогическия персонал от 8 до 12.72% и от 9% до 14,6%, считано от 

01.01.2021г. 



 

 

- В резултат на усилията на КНСБ, ФСЗ, РС на КНСБ и териториалните 

структури на ФСЗ в над 95% от общините основните заплати  на медицинските 

специалисти са в диапазон от 900 до 1330 лв. от 01.01.2021г. Само  в 12 общини, в 

които има структури на КНСБ, към 31.03.2021г. основните работни заплати на 

медицинските специалисти са в диапазон 780 – 895 лв.  

- Областните координатори и експертите на РС оказват методическа помощ на 

председателите на СО във функция „Социално  осигуряване, подпомагане и грижи”.  

Данните показват, че увеличението в рамките на годината е над 20%, като в Ст. Загора 

увеличението на основните заплати на специалистите е 30%. В някои общини 

средствата от увеличение на ЕРС от 01.08.2020 г. бяха разпределяни като допълнително 

материално стимулиране. Към началото на 2021г. обаче продължаваме да отчитаме 

ниски възнаграждения. 

- В делегираните от държавата дейности в областта на културата през 2020 г.  е 

договорено  увеличение с 10–13%., но ОРЗ на специалистите продължават да са ниски;       

през 2021г. - от 8 до15% и СРЗ на специалистите  са от 850 до 1500 лв. В местните 

дейности  през 2020 г. договореното увеличение е с 10%, но поради трудностите, пред 

които бяха изправени общинските бюджети, за немалко общински администрации 

възникна въпросът за поддържане на тяхното съществуване; през 2021г. увеличението 

на заплатите в културните институти на много места е от 5% до 10%, в други общини е 

планирано увеличение от 01.07.2021г. Основните заплати на специалистите в местните 

културни институти са ниски и са в границите от 728 до 900 лв.   

9.2. Заплащането на труда в бюджетните сектори и пречупването му през 

делегираните бюджети и колективното договаряне на общинско ниво разкрива 

някои проблеми, идентифицирани от натрупания опит на КНСБ и Регионалните 

съвети на Конфедерацията през последните 4 години. Най-същественият от тях е, че 

колективно договорени заплати за конкретни професии и позиции понякога не могат да 

бъдат финансово осигурени през делегираните бюджети. КНСБ сигнализира за редица 

допускани слабости в координацията на процеса, като предложи и възможности за 

неговото облекчаване и подобрение: 

 Предоставяне на синдикалните ръководства на подробна и по-добре 

структурирана информация за икономическото и финансово състояние по функции 

„Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” и за местните дейности. 

 Промяна в нормативната уредба, даваща възможност за разпределение на 

преходните остатъци по дейности, както за разходи за персонала, така и за разходи за 

дейността, в това число и за инвестиционни разходи. 

 Участие на федерациите и синдикатите в подготовката на проектите на 

натурални и стойностни показатели за делегираните държавни дейности, даващо 

възможност за консултации при подготовката и определяне стойността на ЕРС, т.е. 

средствата, които ще се предоставят в съответната година от държавния бюджет за 

делегираните държавни дейности,  които имат изключително значение за увеличение 

на работните заплати на персонала и информация за намеренията на правителството по 

политиката на доходите на заетите в бюджетната сфера.  



 

 

10. И през 2020 г. не бе постигнато съгласие между социалните партньори за 

сключване на  Национално споразумение за процедура по договаряне и определяне на 

размера на МРЗ за страната и за процедура за договаряне на МРЗ по икономически 

дейности и квалификационни групи, въпреки нашето конструктивно поведение и 

разумни предложения. Това продължи да влияе негативно върху целия процес на 

договаряне на работни заплати на всички нива.  

На 17.06.2020 г. беше постигнато съгласие в рамките на  подписаното 

Национално тристранно споразумение за възобновяване на преговорите по приемане 

на прозрачен механизъм за договаряне на МРЗ за страната и надграждане с процедура 

за последващо договаряне на минимални заплати по икономически дейности, 

стартиране на бипартитните преговори по МРЗ през 2020 г. и прилагане през 2021г. За 

съжаление тази договореност все още не е изпълнена, като преговорите по този въпрос 

се провалиха. Очевидно трябва да се изчака приемането на Директивата за адекватни 

МРЗ в ЕС, което най-вероятно ще се случи по време на Френското председателство 

(първата половина на 2022 г.), а това означава, че със сигурност МРЗ за 2022 г. ще бъде 

определена по сега съществуващата процедура на консултиране. 

 

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ 
 

1. В контекста на сключеното на 17.06.2020 г. Национално тристранно 

споразумение, както и на обсъждания проект за Директива на ЕС, КНСБ ще продължи с  

конкретни инициативи натиска си за ратификация на Конвенция 154 на МОТ за 

насърчаване на колективното трудово договаряне, в т.ч. с искания за: 

- създаване на адекватна правна рамка за колективно трудово договаряне в 

Кодекса на труда и конкретно за договаряне на работните заплати; 

- предприемане на мерки от страна на държавата, в сътрудничество и след 

консултации със социалните партньори, за насърчаване на процеса на колективно 

договаряне, с акцент върху секторното договаряне, повишаване обхвата на наетите 

с КТД, с ориентир постигане в средносрочен 5-годишен план минимум 70% покритие 

с КТД във всички сектори на икономиката;  

- осъществяване на постоянен мониторинг на колективното договаряне чрез 

развитие на базата данни и Информационната система за КТД и КТС на НИПА, и 

разработване на ефективна методика за наблюдение на покритието на наетите лица с 

КТД на всички равнища – по предприятия, по общини, по отрасли/браншове и за 

страната като цяло. 

2. Организиране и провеждане на координиран процес за договаряне на 

работните заплати, с активно участие на синдикалните структури на всички нива на 

договаряне, като съпротива на налаганата тенденция към децентрализация на  

колективните преговори. В тази насока КНСБ ще предприе конкретни действия за:  

- подкрепа на договарянето на работните заплати в предприятия от 

критични сектори; предприемане на конкретни действия за подкрепа на основните 

синдикални организации при разрешаване на разногласията между партньорите в 

предприятията, приоритетно при договаряне по работните заплати, както и за 

противопоставяне срещу антисиндикално поведение; ще се обмислят възможностите, 



 

 

при необходимост в отделни сектори, да се разработи  механизъм за защита и подкрепа  

на синдикалния председател в предприятие при процедура за преговори, чрез 

„професионален преговарящ” - експерт/и на основния член на КНСБ; 

- ефективно управление на процеса на присъединяване към КТД 

предприятие и за прилагане на нова стратегия на синдиката за разпростиране на 

О/БКТД, в контекста на променената правната рамка от 2020 г., с цел разширяване 

покритието на наетите с КТД, в т.ч. съдържащи клаузи за договорени работни заплати; 

           - целево медийно популяризиране на всички добри примери за договаряне на 

работни заплати на фирми и работодатели (на регионално и национално ниво), както и 

на сайта на КНСБ и в социалните мрежи;  

- развитие на Информационната система по договаряне на работните заплати на 

платформата на Електронния Синдикат на КНСБ, с интерактивни формати на  

статистически данни, секторни анализи, добър чужд опит,  прогнози и препоръки за 

ръст при договаряне на работните заплати по сектори; 

3. Ще задълбочим процеса на координиране на синдикалните действия на 

основните членове на КНСБ в бюджетната сфера, с оглед повишаване 

ефективността на партньорството с териториални, браншови и национални 

организации и в тази връзка предвиждаме: 

 - в контекста на подписаното на 17.06.2020 г. Национално тристранно 

споразумение, предприемане на конкретни действия в партньорство, за осигуряване на 

ежегоден ръст на заплащането на труда в бюджетния сектор, договаряне на 

минималните нива на нарастване и диференциране на заплатите след атестация на 

служителите; 

- задълбочаване на партньорството с НСОРБ и провеждане на консултативни 

срещи за обсъждане на възможностите за взаимна подкрепа на общи позиции и 

становища по отношение на политиките и договарянето на работните заплати по 

отделни функции и дейности, финансирани чрез общинските бюджети;                                                  

- предприемане на действия за стимулиране на процеса за предоставяне на 

информация и включване на социалните партньори в обсъждането на  въпросите на 

работните заплати, изплащани от общинските бюджети, чрез активизиране на работата 

на Общинските съвети за тристранно сътрудничество. 

4. КНСБ  ще продължи действията  за осъществяване на „Мониторинг на 

КТД-РЗ скорборд” за целите на Европейския семестър, ЕССП и Партньорството по 

колективно договаряне и конвергенция на заплатите. В тази насока периодични ще 

бъдат изготвени анализи на степента на съответствие на индикаторите със заложените 

целеви показатели по определените приоритетни направления. Непрекъснато ще се  

развива методологията и инструментариума за провеждане на мониторинга.  

5. В съответствие с цялостната оценка на социално-икономическата ситуация и 

Меморандума на КНСБ от март 2021 г24., синдикалната визия за 2021-2022 г. 

съдържа следното:  

                                                           
24 Меморандум на КНСБ за социално-икономическо развитие на България 2021г.-2025 г. 



 

 

5.1. Ще предприемем координирани действия за ежегодно увеличение на 

възнагражденията на работниците и служителите (минимум 10%), които работят в 

системите на бюджетното финансиране (образование, здравеопазване, държавен 

сектор, култура, МВР, селско стопанство и т.н.); за агенциите, работещи на терен, да 

се осигури предимствен ръст от минимум 15% годишно, който постепенно да 

компенсира ниските нива на заплащане на труда в тях.  

5.2. Ще настояваме за ускорен ръст на заплатите (средногодишно с 12.5%), 

като предимствено нараства МРЗ (средногодишно със 17.5%). Това ще ни осигури: 

- Постигането на съотношение минимална – средна РЗ от 50% към 2025 г. 

- Поне половината от наетите работници и служители да получават „заплата за 

издръжка“ към 2022-2023 г. 

- МРЗ да достигне „заплатата за издръжка“ към 2025-2026 г. 

5.3. За постигането на тези цели КНСБ отдава изключително важно значение на 

проекта на Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС. Ще 

продължи активното ни участие  при формулиране  и защита на синдикална позиция 

при обсъждане на Проекта. Ще се търси подкрепата на синдикалната позиция от 

правителството и от българските представители в ЕП при обсъждане и приемане на 

окончателния вариант на Директивата. Този правно обвързващ инструмент ще осигури 

провеждането на нова политика по минималните доходи в държавите членки, а 

специално за България той ще стимулира и преговорите по изработването на прозрачен 

механизъм за определяне на МРЗ за страната, както и за механизъм и процедури за 

договаряне на МРЗ по икономически дейности и квалификационни групи;  

5.3. Чрез последователни стъпки и ежегодно увеличение на заплатите достигане 

през 2022 г. на средна работна заплата за страната 1729 лв., за 2023 г. - 1945 лв,  

при равнище на минималната заплата от 764 лв., за 2022 г. и 897 лв. за 2023 г., които 

да ни доближат до постигането на приоритетната ни средносрочна цел – работна 

заплата и компенсация на 1 нает в България = 60% от средноевропейските нива в СПС.  

5.4. Ще предприемем  конкретни стъпки за  разработване на синдикални 

позиции, за възможности за използване в колективното договаряне и прилагане в 

политиката по заплащане на труда в България на „заплата за издръжка” – с 

прогнозно развитие от 1271 лв. за 2022 г. и 1301 лв. за 2023 г.  

5.5. Разработване на допълнителни модели на „заплата за издръжка” на база 

типове семейства, отраслови и териториални специфики, надграждащи минималната 

работна заплата за страната и осигуряващи издръжка в рамките на семейството, както и 

на агрегирана Национална Заплата за Издръжка. Провеждане на целева кампания за 

популяризиране на идеята и добрите практики и стартиране на пилотни проекти с 

привличането на съмишленици, от работодателските среди, представители на местните 

власти и специалисти от неправителствения сектор. 

5.6. Ще настояваме държавата да подкрепа усилията ни да възстановим 

ежегодното бипартитно договаряне на препоръчителен индекс на нарастване на 

работните заплати в частния сектор, и по възможност за диференциация на 

препоръчителни индекси по отрасли и браншове, в зависимост от икономическата 

конюнктура в тях и по настояване на браншовите социални партньори. Както и да 



 

 

продължи процеса за усъвършенстване на правните регулации, касаещи 

разпростирането на сключени браншови КТД, с оглед по-широкото използване на този 

механизъм в практиката. 

 

 

 

 


