
 

 

 

Дейност 6: Разработване и пилотно тестване на нови механизми, 

социални стандарти и инструменти за въздействие върху 

организацията на труда и качеството на заетостта в предприятията, 

колективното трудово договаряне и социалния диалог 

 

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

 

 

6.2.3 Изготвяне на периодичен анализ на степента на съответствие на 

индикаторите със заложените целеви показатели по приоритетни 

направления 

(Втори периодичен анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Настоящият анализ е втори пореден в рамките на проекта. Съгласно разработената 

и приложена за пръв път през 2020 г. 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; 
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- 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 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%) 

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 
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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%. 
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 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.1 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%. 

                                                           
1  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


 

 

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. 

2. Секторно равнище на колективно договаряне 

2.1. Действащи О/БКТД през 2020 г.  

По база данни на КНСБ2 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)3.   

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 

                                                           
2Класификацията 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.  
3 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. 



 

 

компании с национално значение, които имат териториални структури, със страна 

осем федерации, съюзи и синдикати - основни членове на КНСБ.4 

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. 

- 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.  

                                                           
4 НИПА отразява тези договори , като КТД по предприятие, а при териториалното им  разпределение - като  „Цялата 

страна”. 



 

 

-  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 КТД 

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 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 лица 

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 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.5 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 

                                                           
5 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.    



 

 

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;   

- 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 области и общини   

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 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. 

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

ОбКТД6, 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.;  

                                                           
6 База данни на НИПА  на този етап   не е достатъчен източник на информация  за броя на сключваните и 

действащи  КТД по всички  общински дейности, което да отговаря на реалната картина на това равнище 

на договаряне. По тази причина, за целите на настоящия мониторинг ние представяме  данни за  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. 



 

 

             - 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. 

 

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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 
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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 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. 
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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“7 

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). 

                                                           
7 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 - 

Люксембур

г 

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 

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


 

 

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 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 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. 
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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 
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постоянна критика от ЕК, а основните фактори за тази неблагоприятна 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 

Много по-ниска е поляризацията в доходите на възрастните хора (на 65 и повече 

години), докато при тези до 65 г. възраст тя е още по-висока от общата за страната, 

достигайки през 2017 г. 9 пъти (през 2020 г. – 8.5 пъти). Този факт показва, че силната 

поляризация е в трудоспособна възраст и тя идва от разпределението между труда и 

капитала. Пенсионната система до голяма степен преодолява неравенствата, но 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. 
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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. 

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. 

 

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 
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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 

 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

European Union - 27 countries (from 

2020) 

1

5,1 

1

4,6 

1

4,4 

1

4,1 

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


 

 

European Union - 28 countries (2013-

2020) 

1

6,1 

1

5,7 

1

5,3 : 

Euro area - 19 countries  (from 2015) 

1

6,2 

1

5,7 

1

5,3 

1

4,9 

Belgium 

6

,0 

5

,8 

5

,8 

5

,8 

Bulgaria 

1

4,6 

1

4,3 

1

3,9 

1

4,1 

Czechia 

2

1,5 

2

1,1 

2

0,1 

1

8,9 

Denmark 

1

5,1 

1

4,8 

1

4,6 

1

4,0 

Germany (until 1990 former territory 

of the FRG) 

2

1,1 

2

0,4 

2

0,1 

1

9,2 

Estonia 

2

4,8 

2

4,9 

2

1,8 

2

1,7 

Ireland 

1

4,2 

1

4,4 

1

1,3 : 

Greece : : 

1

0,4 : 

Spain 

1

4,8 

1

3,5 

1

1,9 

1

1,9 

France 

1

5,9 

1

6,3 

1

6,7 

1

6,5 

Croatia 

1

1,6 

1

2,3 

1

1,4 

1

1,5 

Italy 

5

,3 5 

5

,5 

4

,7 

Cyprus 

1

2,3 

1

1,2 

1

0,4 

1

0,1 

Latvia 

1

9,7 

1

9,8 

1

9,6 

2

1,2 



 

 

Lithuania 

1

4,4 

1

5,2 

1

4,0 

1

3,3 

Luxembourg 

3

,9 

2

,6 

1

,4 

1

,3 

Hungary 

1

4,0 

1

5,9 

1

4,2 

1

8,2 

Malta 

1

1,6 

1

3,2 

1

3,0 

1

1,6 

Netherlands 

1

5,6 

1

5,1 

1

4,7 

1

4,6 

Austria 

2

0,8 

2

0,7 

2

0,4 

1

9,9 

Poland 

7

,1 

7

,0 

8

,5 

8

,5 

Portugal 

1

3,9 

1

0,8 

8

,9 

1

0,6 

Romania 

4

,8 

2

,9 

2

,2 

3

,3 

Slovenia 

8

,1 

8

,4 

9

,3 

7

,9 

Slovakia 

1

9,2 

2

0,1 

1

9,8 

1

8,4 

Finland 

1

7,5 

1

7,1 

1

6,9 

1

6,6 

Sweden 

1

3,3 

1

2,5 

1

2,1 

1

1,8 

Iceland 

1

5,8 

1

5,3 

1

3,8 : 

Norway 

1

4,5 

1

3,7 

1

3,2 : 

Switzerland 

1

7 

1

7 

1

8,3 : 



 

 

United Kingdom 

2

0,7 

2

0,8 

1

9,8 : 

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 
2

016 

2

017 

2

018 

20

19 

Общо 1

3,8 

1

3,8 

1

3,6 

13

,7 

Добивна промишленост 1

5,0 

1

4,5 

1

2,2 

13

,9 

Преработваща промишленост 2

3,6 

2

2,9 

2

2,4 

22

,7 

Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 

1

1,2 

1

2,9 

1

1,4 

8,

2 

Доставяне на води; Канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 

1

4,2 

9

,9 

7

,8 

5,

6 

Строителство -

12,6 

-

13,3 

-

14,5 

-

11,5 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1

3,9 

1

2,9 

1

2,6 

12

,8 

Транспорт, складиране и пощи  8

,3 

1

0,3 

1

0,1 

11

,0 

Хотелиерство и ресторантьорство 9

,2 

8

,5 

6

,8 

7,

8 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 

1

9,5 

2

1,7 

2

1,7 

22

,4 

Финансови и застрахователни дейности 2

2,3 

2

4,2 

2

5,9 

29

,5 

Операции с недвижими имоти 3

,4 

-

2,4 

-

11,1 

-

7,5 

Професионални дейности и научни изследвания 4 8 1 16



 

 

,8 ,6 2,1 ,5 

Административни и спомагателни дейности -

27,9 

-

29,2 

-

33,2 

-

29,8 

Държавно управление 6

,3 

8

,8 

8

,3 

8,

4 

Образование 1

4,6 

1

3,1 

1

2,0 

9,

3 

Хуманно здравеопазване и социална работа 3

1,6 

3

0,1 

2

9,9 

29

,5 

Култура, спорт и развлечения 1

7,8 

2

0,2 

2

3,5 

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 

20

16 

2

017 

201

8 2019 

по-малко от 25 г. 

8,

0 

8,

0 8,0 8,2 

от 25 до 34 г 

15

,3 

1

5,5 

15,

8 16,0 



 

 

от 35 до 44 г 

19

,8 

1

9,3 

18,

8 18,9 

от 45 до 54 г 

17

,3 

1

6,8 

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 201

8 

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 

състояни

е/полож

За 

наблюде

ние/без 

Критич

на 

ситуаци



 

 

ителна 

тенденц

ия 

промяна я/негат

ивна 

тенденц

ия 

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 

компенсация на 1 

нает (дефлатор на 

БВП), 2015 = 100.0 

Постоянен ръст от 

минимум 3 п.п. през 

последните 5 години и 

ниво над 2015 г. 

 

За наблюдение:  

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 

Повишаване на броя 

О/БКТД. Сключване 

За наблюдение:  

Тенденция на застой в 

  

Х 

 



 

 

отраслово/браншово 

равнище  

на О/БКТД в нови 

сектори 

две последователни 

години. 

Критична ситуация:  

Спад в две 

последователни 

години. 

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 60% 

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 

7Субиндикатор за    Х  



 

 

.2 тенденция 

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 

  

1

0. 

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 

 

1

1. 

Средна работна 

заплата (СРЗ), СПС, 

Достигане на средно 

ниво около 60%, СПС, 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

 

 

 

Х 

 



 

 

избрани държави = 

100 

спрямо наблюдаваните 

държави 

 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Спад в две 

последователни 

години 

Приоритетно направление 4 „Борба с явлението работещи бедни посредством ускорено 

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

1

2. 

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 

 

1

3. 

Квинтилно 

съотношение 

S80/S20 

макс. 5 пъти 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

показателите в две 

последователни 

години 

   

Х 

1

4. 

Относителен дял на 

„Нископлатени 

работници” 

макс. 15% 

 

За наблюдение: 

Тенденция на застой в 

две последователни 

години 

Критична ситуация: 

Влошаване на 

показателите в две 

  

Х 

 



 

 

последователни 

години 

1

5. 

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)” 

1

6. 

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% 

  

 

 

1

6.1 

Субиндикатор за 

ниво 

   Х  

1

6.2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

1

7. 

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% 

   

1

7.1 

Субиндикатор за 

ниво 

   Х  

1

7.2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

1Разлика в 0 с толеранс +/- 1 За наблюдение:    



 

 

8. заплащането по пол 

(GPG) във 

възрастовата група 

35-44 г. 

 Стойности от 2 до 20% 

Критична ситуация: 

Стойности над 20% 

1

8.1 

Субиндикатор за 

ниво 

   Х  

1

8.2 

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

1

9. 

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. 

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 

1

9.1 

Субиндикатор за 

ниво 

   Х  

1

9.2  

Субиндикатор за 

тенденция 

   Х  

2

0. 

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 

2

0.1 

Субиндикатор за 

ниво 

    Х 

2

0.2 

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 60% 

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. 

 

 


