
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

на добри практики и на основни проблеми 

в диалога и на колективното трудово договаряне по общини 

за дейности, финансирани от общинските бюджети 

  



 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Анализ  е в тясна връзка с действията на основните членове на КНСБ от 

бюджетния сектор и техните териториални структури, както и на Областните и Общински 

координатори на КНСБ, за разширяване на полето и укрепване на колективното трудово договаряне, за 

дейности, финансирани от общинските бюджети - и в тази насока, за  институционализиране на 

тристранния диалог по общини, гарантиране на неговата ефективност,  в т.ч. и по отношение подкрепа 

на колективното трудово договаряне. Във връзка е с усилията ни за разширяване на предметното поле 

от договорености и  повишаване на ефективността на експертните ни структури в процеса на преговори, 

сключване и следене за изпълнение на КТД по общини.   

 

Анализът  е подготвен, съобразно  приета  Методология и инструментариум за разработка на 

Секторни анализи  на социалния диалог и колективното трудово договаряне, от основни членове на 

КНСБ. 

 

В съдържателен план, разработката  е представена в три раздела:  

В Първи раздел е представен обзор на процесите на договаряне - картината на субектите на 

договаряне и на сключените и действащи КТД,  с добри практики и проблеми,  за дейности, 

”образование”, „здравеопазване”, „социални услуги” и „култура”. Обобщени  са основни изводи, препоръки 

и очаквания, насочени към: държавата във връзка с проблемите, произтичащи от правната рамка  и от 

необходимостта за нейното  усъвършенстване; работодателите и техните териториални структури; 

партньорите от общините, в т.ч. и НСОРБ. 

Във Втори раздел e представен  специфичния  експертен и политически поглед на  Синдиката на 

българските учители/СБУ/ и Федерацията на синдикатите в здравеопазването/ФСЗ/ относно диалога 

и колективното трудово договаряне за дейности ”образование” и „здравеопазване”, финансирани от 

общинските бюджети – с добри практики и проблеми, с основни изводи, предложения, препоръки и 

методически насоки. 

В Трети раздел – Методическа част -   Методическо помагало, са представени  методически 

препоръки, свързани с финансирането на делегираните дейности по функции и поведението на 

синдикалните структури в процеса на диалог и договаряне; предизвикателствата, свързани с анализ на  

изпълнение на бюджетите; конкретни технологични стъпки за подготовката на екипите, преди старта 

на преговорите.  

В  Приложения са представени  Модели на КТД за дейности „образование” и „здравеопазване” 

от СБУ и ФСЗ, и др. документи. 

 

Основните  изводи и методически препоръки,  ще се ползват от синдикалните ни структури по 

общини, в процеса на диалог и договаряне – за увеличаване на броя на сключваните КТД и броя на 

общините в които се сключват КТД. В рамките на Проекта  ще бъдат обект на обсъждане с 

партньорите работодатели,  и по време на традиционните срещи на ръководството на КНСБ с 

ръководството на НСОРБ.  

 

 

Добавената стойност на продукта е свързана и с методическите указания за информационното 

осигуряване на процеса на договаряне по общини, създаването на специфична информационна база –данни,   



 

 

във  връзка и с Интерактивен Модел на КТД по общини, на платформата на Електронния синдикат 

на КНСБ. Продуктът ще даде възможност  за надграждане на  Модул  за дистанционно обучение 

„КТД” на електронната платформа.  

Методическото помагало – раздел Трети на разработката, може да се интегрира и като част 

/приложение/ от  Наръчник по КТД, разработен по Дейност 4.3 от Проекта.  

Разработката ще даде и нови аргументи  на КНСБ за предложения до социалните партньори  и 

към МТСП, за развитие на правната рамка в Кодекса на труда, уреждаща колективното трудово 

договаряне по общини.  Конкретни  идеи и  текстове за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в 

частта КТД,  се ползват  от  КНСБ в работни групи, които действат в настоящия момент,  

създадени по наше предложение  със заповед на министъра на труда и социалната политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

А.    ОБЗОР НА СЪСТОЯНИЕТО И ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

НА ДВУСТРАННИЯ И ТРИСТРАНЕН ДИАЛОГ И НА 

КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ ПО ОБЩИНИ 

 

Привличане на гражданите в работата на местното самоуправление е популярно  в  редица 

държави от стара Европа, САЩ и др. В частност, у нас развитието на тристранния и двустранен 

социален диалог и колективното договаряне за дейности, финансирани от общинските бюджети, може да 

се разглежда като вярна стъпка в тази посока.Тяхното разгръщане може да се превърне във важен 

фактор за постигане на по-качествени работни места, за по-добро заплащане и достойни доходи на 

хората на наемния труд по територии – там, където те непосредствено живеят и работят, за работа 

в условията на свобода, сигурност и човешко достойнство.  

 

 

I. Картина на субектите на договаряне и  на сключените и 

действащите КТД  по общини 

 

Очертаването на тенденциите в колективното договаряне по общини ще бъде 

извършено на база достъпната информация от онлайн информационната система и др. 

документи, обсъждани от НС  на Националния институт за помирение и 

арбитраж/НИПА/, както и от наличната база данни на КНСБ и на  основните членове на  

КНСБ. 

 

1.Субекти на колективно трудово договаряне.  

Базата данни на НИПА  за периода 2010-2018 г.  съдържа информация  за общо 

3524 субекта на КТД – отрасли/браншове, предприятия и общини.  Данните показват, 

че за периода от 31.12.2010 г. до 31.12.2018 г. в 29 отрасъла/бранша, 3342 предприятия (в 

т.ч. 191 административни структури) и  в средно 154 общини, са били сключени и са 

действали КТД.  

 

2.Обобщената количествена картина на колективно-преговорната система у нас 

за периода 2011-2019 г. показва тенденция на нарастване на потенциала колективното 

договаряне на равнище община. Според данни на НИПА1 това е единственото 

равнище, в което действащите КТД бележат увеличение, като за периода  то е в 

рамките на около 11 %. За сравнение – в този период действащите КТД на равнище 

предприятие регистрират спад с почти 20 %, а намалението при отрасловите/браншови 

договори е над 9 %.  

 

Традиционно в договарянето на общинско равнище най-голям дял колективни 

трудови договори се сключват в дейностите „Образование“ и „Здравеопазване“, докато 

                                                            
1 НС на НИПА, Доклад за състоянието на базата данни за КТД,поддържана от НИПА, към 20.01.2020 г. 



 

 

значително по-слабо е то в дейности „Култура”, „Социалните услуги” и „Местни 

дейности”.  

 

Трябва да подчертаем, че НИПА първоначално обособява  КТД, сключени на 

общинско равнище, по 5 групи основни дейности–„Образование“, „Здравеопазване“, 

„Социални услуги“, „Култура“ и „Други дейности“. При направения преглед през 2018 г. 

се установява, че една значителна част от постъпилите в НИПА договори на общинско 

равнище не отговарят на изискванията на чл.51в, ал.1 КТ, т.е., нямат за страна 

работодателска структура, а страна по КТД е само кмета на общината.  Поради това, 

с решение на Надзорния съвет на института от м. декември 2018 г., информацията, която 

те съдържат не е включена в базата данни и анализите - съответно данните за предходни 

години и периоди също са ревизирани, като са заличени данните за дейности 

„Здравеопазване“, „Социални услуги“, „Култура“ и „Други дейности“.    

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

години за периода 2011-2019 г., отразени в онлайн достъпната информационна система на 

НИПА,  са единствено в дейност „Образование“2:  

 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

КТД/б

р. 

48 58 62 56 61 56 56 53 58 

 

И в този контекст, по териториален признак в дейност образование, средно за 

периода, най-голям е броят на общинските КТД в област Стара Загора – 7 бр., а сред 

статистическите райони водещ е Южен централен район – 13 бр. В областите София, 

Враца, Добрич, Разград и Силистра  няма регистриран от НИПА КТД на равнище 

община! Субектите – общините, в които са сключвани през периода КТД вече са 86!! 

НИПА не разполага  и  с данни за наетите лица по икономически дейности, спрямо които 

са в сила колективните трудови договори  на общинско равнище!!! 

Можем да направим извода, че поради тези причини, след 2018 г., а и по други 

причини, произтичащи от състоянието на регистрационната система за КТД на ИА ГИТ 

и  динамиката на предоставяните  КТД от ИА ГИТ в НИПА,  на този етап  

информационната система  не е надежден източник на информация  за броя на 

сключваните и действащи  КТД по всички  общински дейности, което да отговаря на 

реалната картина на това равнище на договаряне. Това е  информационен проблем, който 

очаква своето решение, независимо от коментарите и различните мнения  относно 

съответствието или несъответствието на сключени КТД с правната рамка.   

Така, че в настоящия анализ ние  представяме  данни за  бр. на КТД по общини, 

предоставени от  основни  членове на КНСБ, а за предишни периоди и от  РС на КНСБ. 

 

                                                            
2 НИПА,Онлайн база данни/Действащи КТД.  

Връзка: http://www.nipa.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2

%D0%B0%D1%89%D0%B8/cla-principal-data/18-cla-mun-q/ 

http://www.nipa.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8/cla-principal-data/18-cla-mun-q/
http://www.nipa.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8/cla-principal-data/18-cla-mun-q/
http://www.nipa.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8/cla-principal-data/18-cla-mun-q/


 

 

Действащите към м.декември 2019 г. КТД  са 214 бр., в.ч. : 

 

- за дейност „образование” - над 130 бр., т.с. 60.75%, по данни на СБУ  

(През 2017 и 2018 г.  са били   над 120, т.е. броят им се е повишил); 

 

- за дейност „здравеопазване” – 74  бр., т.с. 34.58%,по данни на ФСЗ  

(През 2017 г. -41 бр., 2018г.-64 бр., по данни на РС на КНСБ); 

 

- за дейност „социални услуги – 9 бр.,т.с. 4.21%, по данни на ФНСДУО  

( През 2017 г.– 3 бр., 2018 г.-8 бр., по данни на РС на КНСБ); 

 

- за дейност „култура”– 1 бр.,т.с. 0.47%,  по данни на НСФ ”Култура” 

( През 2017 г.– 3 бр., 2018 г.-9 бр., по данни на РС на КНСБ) 

 

 

 

                II. Добри практики и основни проблеми 

 

 

1. На равнище община структурите на основните членове на КНСБ –  

общинските координационни съвети на СБУ и НУС, териториалните координационните 

съвети на ФСЗ, синдикалните лидери на ФНСДУО и НСФ „Култура“ се договарят 

съобразно условията и спецификата на съответната община и/или институция и в 

сключваните КТД съумяват да договарят по-благоприятни условия за работниците и 

служителите.  

Съществуващата добра комуникация и координация между тях и Областните и 

Общински координатори и експертите в РС на КНСБ, също доведе до провеждане в 

общините на социален диалог на добро равнище, което намира израз и в ускоряване 

процесите на колективното договаряне. 

Добрият двустранен и тристранен социален диалог и партньорство по общини 

преди всичко в системата на образованието, както и перманентните действия на 

организациите по места на СБУ и НУС за поставяне на преден план въпроса за 

повишаване на доходите на работещите, са важна предпоставка за реализираните добри 

резултати по заплащането. 

ФСЗ също поставя в центъра на работата си необходимостта от разгръщане 

процеса на общинското колективно договаряне. С цел постигане на конкретни 

споразумения се организират срещи, дискусии, кръгли маси и др. по проблемите  на 

детското здравеопазване, работещите медицински специалисти и помощен персонал, в 

които с оглед ефективното разпределение на финансовите средства за делегираните 

дейности се разчита на активното участие на представители на министерството на 

здравеопазването, министерство на финансите, общините и др. 

 

2. В съдържателен план, въпреки разнородната картина на постиганите  



 

 

договорености в различните дейности, можем да обобщим, че КТД на ниво община носят 

на синдикалните членове по-високи по размер работни заплати, по-високи допълнителни 

трудови възнаграждения (в т.ч.: за трудов стаж и професионален опит, ПКС и др.), 

допълнителни материални стимули, по-голям размер на обезщетения и отпуски, на 

социални придобивки, което им гарантира повишаване на доходите и по-добър жизнен 

стандарт, възможности за професионално израстване, гарантират им сигурност за 

работните места и по-добри условия на труд.  

Нещо повече, продължението на диалогът на местно ниво, реално доведе до 

договаряне в някои общини на допълнителни финансови средства, осигуряващи по-

високо равнище на заплащане и което напр. за дейност „здравеопазване“ с днешна дата е 

много важно за преодоляване на системното недофинансиране, главно на специалистите 

по здравни грижи. 

 Добри примери в тази посока са общинските КТД в образование на София, 

Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Земен, Разлог, Габрово; общинските КТД в 

здравеопазване на Варна, Благоевград, Плевен, Разлог, Пловдив;общински КТД в 

култура на Варна и Бургас; общински КТД за социални дейности на Варна и др. 

 

 Ще изведем конкретни примери на добри договорености от няколко КТД 

за дейности финансирани от общинските бюджети, сключени през 2019 год. от различен 

тип общини – големи, средни и малки по размер общини. 

 Част от постигнатите договорености в тях са доказателство за синдикалния 

активитет за договаряне на по-добро заплащане, в рамките на  националните кампании на 

КНСБ за по-високи заплати и достойни доходи. С тях се гарантира фактическо 

увеличение на РЗ в системата на предучилищното и училищно образование с 20 % на 

педагогическия и 10 % на непедагогическия персонал. Увеличени са заплатите и на 

медицинските специалисти в редица населени места, като по този начин се съдейства в 

определена степен за преодоляване на хроничното недофинансиране на здравната 

система. Постигнат е и около 10 % ръст на трудовите възнаграждения в сферите на 

културата и на социалните дейности и услуги. 

 

 Първо ще направим акцент върху  добри практики от предметното поле 

на договореното, в контекста на представената богата информация от СБУ в  

раздел втори на Анализа.   

Примери за постигнати през 2019 г. надграждащи договорености в КТД-община в дейност 

„образование“: 

  

Договорености в общински КТД-образование, гр. Варна 2019-2021 г.3 

 

                                                            
3КТД-община Варна-18.03.2019 г. за дейност “образование“, както и други сродни КТД от 11 общини, 

подписани през 2019 г., можете да намерите на интернет страницата на СБУ,  адрес 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=55&lang=bg , рубрика „Нормативни документи – КТД – КТД на 

общинско ниво“. 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=55&lang=bg


 

 

Община Варна утвърждава формулите за разпределение на средствата по ЕРС след обсъждане 

с директорите на училища и детски градини в присъствието на синдикатите. Бюджетът на ниво 

училище и ДГ се разпределя по параграфи след обсъждане със синдикатите. 

Регулярно и при поискване Община Варна и работодателите предоставят писмено на 

синдикатите информация за: 1) изпълнението на бюджета по параграфи, с обяснителни бележки, 2) 

прилагането на Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда, 3) социалните плащания, 4) 

длъжностните щатни разписания, 5) изпълнението на конкретни договорености в КТД. 

 Всички документи, касаещи образованието, които се внасят в Общински съвет – Варна, се 

публикуват на сайта на общината предварително за разглеждане в съответните комисии. Взетите от 

Общинския съвет решения се публикуват след изтичане на срока на обжалване. 

 Педагозите, придобили право за заемане на длъжността„старши учител“ и „старши 

възпитател“ преди влизането в сила на ЗПУО и Наредба 12/2016 г., при промяна на работното 

място се назначават на съответната длъжност, за което директорът извършва промяна в 

длъжностното разписание на персонала. 

 При осъществяване приема в ДГ с предимство се ползва дете, което не е прието след трето 

класиране с редовно подадени документи и има поне 1 родител/настойник, баба/дядо, които работи в 

системата на предучилищно и училищно образование на територията на община Варна и има най-

малко 2 години стаж в системата преди заявеното предимство. 

 

В табличен вид, в сравнителен план, по-долу са представени постигнати  по-добри 

договорености в КТД-община за дейност „образование“ ,гр. Варна в сферата на заплащането, 

заетостта, отпуски и др. Послание с позитивен знак е стремежът на договарящите се 

страни – Съюз на работодателите в системата на народната просвета за община Варна и 

Сдружение на директорите в средното образование в община Варна, Община Варна и 

местните поделения на синдикатите - във всеки един следващ цикъл от колективни 

преговори да се съхраняват действащите клаузи и да се споразумяват за нови клаузи и 

клаузи с по-високи размери и стойности от Отрасловия КТД.  

 

№ Договорености Отраслов КТД 

11.06.2018 г. 

КТД-община 

18.03.2019 г. 

 ……………   

Раздел „Трудови възнаграждения и обезщетения“ 

1. Минимални основни месечни РЗ за непедагогически персонал на 

длъжностите: 

- счетоводител и гл. счетоводител  

- помощник-възпитател 

    - домакин, касиер, техн. секретар, ЗАС и др.п. 

    - готвач. 

 

 

125 % от МРЗ 

105 % 

115 % 

110 % 

 

 

130% от МРЗ 

120 % 

120 % 

120 % 

2. Лекторски часове: 

- учител с в.о. – магистър или бакалавър 

    - учител с в.о. „професионален бакалавър по..“ 

- учител със средно образование  

не по-малко от: 

7.20 лв./ч. 

6.20 лв. 

5.40 лв. 

не по-малко от: 

7.50 лв. 

6.50 лв. 

6.00 лв. 



 

 

3. Допълнително трудово възнаграждение за придобита 

квалификация по дефектология. 

- 25 лв. 

4. За преподаване на учебни предмети на чужд език без предмета 

„чужд език“. 

 

30 лв. 

 

50 лв. 

5. За допълнителна работа (като лекторски часове) 

-проверка на писмена работа от конкурсен изпит 

-изпит на ученик от задочно, кореспондентско, индивидуално 

или самостоятелно обучение: 

          -председател на комисия 

          -член на комисия. 

 

0.3 ч. 

 

 

0.3 ч. 

0.2 ч. 

 

0.5 ч. 

 

 

0.5 ч. 

0.4 ч. 

6. За водене на задължителна документация, консул-тиране на 

родители, деца и ученици на учителите в ДГ и 

подготвителните групи в училище. 

 

 

18 лв. 

 

 

20 лв. 

7. За положен нощен труд на възпитатели и помощник-

възпитатели в общежитията. 

 

- 

 

1.20 лв./ч. 

8. 

 

Работодателите разкриват работни места за психолог, 

педагогически съветник или социален педагог (работник) в 

училищата, както следва: 

    - минимум 1 щатна бройка при над 

    -  минимум 2 щатни бройки при над  

 

 

 

400 ученици 

900  

 

 

 

350 

800 

9. За наставничество на учители 60 лв. 65 лв. 

10.      - При пенсиониране, както и при раждане и/или 

осиновяване на дете до 5г. община Варна изплаща 

допълнително обезщетение при доказано членство в 

съответната синдикална/работодателска орг-ция. 

 

 

-  

 

 

1 МРЗ за 

 страната 

Раздел „Работно време, почивки и отпуски“ 

11. ПГО 

   - удължен ПГО за педагогически персонал 

   - допълнителен ПГО за непедагогически персонал 

   -служители със загубена работоспособност над 50% 

   - 25.05. и 1.11. се считат за допълнителен ПГО. За ДГ:  

+ 1 ден ПГО за работа на 25.05. 

    - заплащане за работа на 1.11. 

 

- по чл. 168 КТ за 2/3 и повече деца над 18 г. възраст 

 

56 работни дни 

28 

34 

 

- 

като на официа-лен 

празник 

2/4 

 

57работни дни 

30 

36 

 

да 

извънреден труд 

на  офиц. празник. 

2/5 

Други договорености 

12. Община Варна осигурява след решение на ОбС средства за 

транспорт на непедагогическия персонал от ДГ 

- да 

 

 

Ще обогатим  с повече конкретна информация по заплащането на труда и 

данните, представени от Федерацията на синдикатите от здравеопазването, в 

раздел втори на Анализа.  



 

 

 

Примери за постигнати през 2019 г. надграждащи договорености в КТД-община в дейност 

„здравеопазване“: 

 

В раздел „Заплащане на труда“ е договорено: общините Бургас и Искър постигат 

най-високо по размер основно възнаграждение за медицинските специа-листи в ДУЗ от 920-960 лв., 

община Божурище – 900 лв.; увеличение на ОРЗ -в община Разлог от 26 %; в община Казанлък от15 

%;в община Плевен и в община Габрово - 12 %, където е договорено изплащане на ДМС в размер на 200 

лв.; в община В. Преслав – 16.5 % и за ДЯ – 28 %; на ДЯ в община Каспичан–42 %, в община 

Шумен–12 %,в община Тунджа–15 %, където на медицинските специалисти по здравни грижи е 

договорено допълнително възнаграждение за придобиване на квалификационна степен – първи 

сертификат 20 лв., а за втори и последващ 40 лв. и превозът на здравните специалисти е за сметка на 

общината. 

     

 

 

 

*** 

 

В сравнение с дейностите „образование“ и „здравеопазване“, на другия полюс като присъствие 

стои общинското договаряне в дейностите „култура“ и „социални дейности“. За тази ситуация 

допринасят по-ниската синдикална плътност, както  и актуалните приоритети в действията на 

основните членове на КНСБ – ФНСДУО и НСФ ”Култура”, насочени  към преговори и договаряне 

предимно на  ниво  социална или културна институция, на основание чл.51а от Кодекса на 

труда(Колективен трудов договор в предприятие). 

Общински КТД се подписват и действат в малко общини: 

 

- В дейност  „култура: – общините Варна, Бургас, в община Несебър той е част  

от общ КТД за общинските дейности култура, социални дейности и администрация, 

аналогична е и ситуацията в община Карнобат; 

-  В дейност „социални  услуги” действащи ОбКТД по информация  

на регионалните структури, има в общините Бургас, Варна, Ловеч, Ст. Загора, Силистра и 

др.  

 

 

Примери за постигнати надграждащи договорености в КТД-община в дейност „култура“: 

 

Общински колективен трудов договор в сферата на културата – Варна -

26.07.2018г. – 26.07.2020 г.: 

Община Варна, работодателите и синдикатите в сектор култура в началото на всяка година 

анализират потребностите от мерки за повишаване на квалификацията и преквалификацията на 

служителите. След съгласуване със синдикатите Община Варна изготвя Програма за повишаването и 



 

 

ежегодно до края на м.март. В Програмата се предвиждат и средства за защита на докторски 

дисертации, хабилитации, специализации, компютърни и езикови курсове, участие в специализирани 

конференции и семинари, закупуване на специализирана литература, абонамент и т.н. Средствата за 

реализация на Програмата се осъществяват от Община Варна. 

Не по-късно от 7 дни преди началото на преговорите по договаряне размерите на РЗ, Община 

Варна и работодателите предоставят на синдикатите икономическата информация, която има връзка 

и отношение с възможностите за актуализация на възнагражденията. 

Община Варна и работодателите осигуряват допълнителни възнаграждения – по 1 МРЗ за 

страната за Деня на народните будители и за Коледа. 

Размер на допълнителното възнаграждение за „доктор“ 100 лв. и за „доктор на науките“ – 150 

лв.; по висок размер на обезщетения при прекратяване на ТПО; при пенсиониране (като общината 

осигурява още 1 допълнително обезщетение в размер на 1 МРЗ за страната за синдикални членове в 

последните 2 години) по чл. 331 и др. 

 

 

 

Примери за постигнати надграждащи договорености в КТД-община в „социални 

дейности“: 

 

Общински колективен трудов договор социални дейности – Варна – 

01.07.2018 г. – 01.07.2020 г.: 

Община Варна при финансова възможност, осигурява ежегодно до 10000 лв. за финансово 

обезпечаване провеждането на национална конференция за популяризиране на иновативни социални услуги 

и до 20000 лв. за поддържаща и надграждаща квалификация и супервизия на всички работещи в 

системата на социалните дейности. Обученията се организират след проучване на потребностите и след 

съгласуване с представителите на синдикатите.  

Размер на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит - 1.5 %. 

Община Варна застрахова работниците и служителите в социалните заведения. 

Броят на определените места за трудоустрояване не може да бъде по-малко от 10 % и др. 

 

Представените  примери на постигнати  по-добри договорености в КТД-община за 

синдикалните членове - работещи в бюджетния сектор по територии, правят образа на 

синдиката по-привлекателен и го превръщат в значителна степен в определящ фактор за 

синдикално членство. 

 

3.  Съществуващото сътрудничество между структурите на КНСБ по места, тяхната 

настойчивост и активност, доведе и до създаване на добри контакти и работно 

взаимодействие с редица кметове на общини, кметски екипи, общински 

съветници, общинските администрации и др. Целта на регулярните контакти е 

установяване на повече взаимно доверие, което да разкриват нови пътеки за преговаряне и 

постигане на договорености, които да повишават жизнения стандарт на хората, които се 

трудят на съответната територия. 

 



 

 

4. Разгръщането на процеса  на колективно договаряне на равнище община е 

съпроводен  както от обективни, така и субективни трудности: 

 Фундаменталният въпрос за това, кои са договарящите страни на масата на  

преговорите и към момента остава без разрешение. Липсата на изградени структури на 

национално представителните организации на работодателите по места, както и правно 

неуредената роля на кмета на общината, спъващо от години развитието на преговорния 

процес, ще изследваме по-късно4; 

 От гледна точка на технологията на договаряне, съществена трудност за  

синдикатите се явява набирането на необходимата актуална и дълбоко специфична 

финансово-икономическа и друга информация, необходима за тяхната подготовка и 

участие в преговорите. Практиката показва непознаване от голяма част от синдикалния 

актив и непълноценно боравене с най-важни и значими документи, приемани както на 

централно, така и на местно равнище, с които се определят стандарти с натурални и 

стойностни показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез 

бюджетите на общините: закон за държавния бюджет, постановления и решения на 

МС,общински бюджет за съответната година по функции и отчет за изпълнението му и 

т.н. Все още експертният синдикален актив не владее добре принципите на изготвяне на 

общинския бюджет, в недостатъчна степен е усвоено текущото следене на изпълнението 

на бюджета и на разходването на финансите по пера. Затова не е изключение и липсата в 

синдикалните организации на навременна информация за наличие на превишение на 

разходите в неприоритетни за синдикатите дейности и звена, създават ли се 

диспропорции в приоритетни такива и др. 

В тази насока, за преодоляване на съществуващите дефицити, Централата на КНСБ 

предприе целенасочени и ефективни  мерки за обучение и консултации на 

териториалните структури на КНСБ – Областните и Общински координатори и 

експертния състав на РС на КНСБ, както и експертни екипи на основни членове на КНСБ 

от бюджетната сфера, т.ч. и чрез платформата за дистанционно обучение.5  

 Не са изолирани случаи на антисиндикално поведение от страна на  

някои работодатели, като отказ от преговори под предлог за недостатъчно финансиране; 

оказване на сериозен натиск за свиване обхвата на КТД, например не са изключение 

случаите, когато раздел „трудови възнаграждения” се договаря с нежелание; често липсва 

разбиране формите на ДМС и др. по-важни проблеми да се обсъждат предварително със 

синдикалните ръководства; налице са и нарушения на Отраслови КТД от някои 

работодатели,  които  предоставят договорености в по-голям размер  спрямо нечленуващи 

в синдикална организация работници и служители, страна по договора6.  

 От финансова гледна точка, системното недофинансиране на някои  

                                                            
4 Виж. ч.III. Правна регламентация и проблеми, произтичащи от правната рамка. 
5 Дистанционно обучение: „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските 

бюджети“ . 
6 Виж и  IV Годишен доклад на КНСБ за нарушаване  на права, свързани с правото на труд, Част I, 

Раздел  II, Нарушения, свързани с правото на колективно трудово договаряне, Приложение 7. Връзка: 

https://drive.google.com/file/d/1hIlrWFLchh49_8uiPcTH_wvIVE9s-L9A/view  
 

https://drive.google.com/file/d/1hIlrWFLchh49_8uiPcTH_wvIVE9s-L9A/view


 

 

общински дейности,  особено тези в ДУЗ, е сериозно предизвикателство пред 

колективното договаряне. Възможностите за продължение на диалога на местно ниво, 

реално може да доведе до договаряне на допълнителен финансов ресурс, с който да се 

осигури по-високо равнище на възнагражденията на работещите специалисти в тези 

недофинансирани сфери. 

 

 

5.Състоянието на двустранния и тристранен диалог по общини.  

 

 Ние отдаваме важно значение на възможностите  на институционализирания 

тристранен диалог в общините, за подкрепа на колективното договаряне. 

        Основна структури за социален диалог по места са Общинските  съветите за 

тристранно сътрудничество /Об.СТС/. Практиката, която имаме е разнообразна.Там, 

където те съществуват и действат активно са основно средство за координиране на 

интереси, поставяне на проблеми и формиране на съгласие, предхождащо самият процес 

на колективно договаряне. При липсата на достатъчна регламентация на задължението на 

работодателите за предоставяне на информация, те са и основен информационен канал за 

целите на колективното договаряне. Нещо повече, обсъждането в общинските съвети за 

сътрудничество на проектобюджетите на общините  би създало  възможности за 

постигане на съгласие по  определени параметри,  което се отразява и на количеството и 

качеството на сключените КТД за дейности финансирани от общинските бюджети. 

В същото време са налице задълбочаващи се  проблеми  по отношение 

институционализирането на тристранния диалог в някои общини или в ефективността от 

работата на изградените Об.СТС - на места продължават да бъдат „кухи“, без съдържание 

органи.  

 

Обобщените данни  показват, че има изградени само 23 Об.СТС, в т.ч. 16 в 

областни градове, като в почти една трета от тях на практика не се осъществява 

дейности. Проявени са  за сега неуспешни инициативи за изграждане на Об.СТС от РС на 

КНСБ Благоевград, Варна, Монтана, Разград, Шумен, и за възстановяване на работата на 

създадени тристранни съвети - в Габрово, Сливен и в други, по-малки общини. За част от 

общините очакванията на регионалните ни структури са положителни, но е необходима и 

промяна на нагласите в тази посока и на кметовете, както и съдействие от страна на  

НСОРБ. Като цяло, рядкост са изричните откази от страна на кметовете за изграждане на 

Об.СТС, в повечето случаи просто не предприемат действия по тяхното изграждане, след 

проявена инициатива от синдикалните ни структури. Причините за това като цяло не 

трябва да се търсят  само в  кметовете. Понякога има неразбиране от  страните по диалога, 

включително и от синдикатите.  

 

При наличие на добър диалог с кмета, особено в малките общини, понякога се 

счита, че още една формализирана структура по-скоро е излишна. Тя бива заменена при 

необходимост от форми на сътрудничество, каквито са по-подходящи за съответната 

община. Например в Раднево вече не функционира съвет Об.СТС, но е изграден такъв 



 

 

специално за образованието – примерът е приложим и за други общини. Оказва се, че  

специализирани съвети за сътрудничество само за сферата на образованието са изградени 

в повече общини  отколкото Об.СТС по чл. 3б от КТ. Това се дължи на наличието на 

представители на работодателските организации по места, но и на активността от страна 

на СБУ. В други случаи, поради липсата на  местни поделения на национално 

представителните работодателски структури, се обезсмисля изграждане на такъв орган. 

Такава е ситуацията в Чирпан и в много други общини.  

 

В някои общини, където не функционират Об.СТС, отношенията са уредени чрез 

ефективни двустранни споразумения между РС на КНСБ и община (Добрич). Подобни са 

и споразуменията, които се подписват с кандидати  за кметове на общини, в които се 

поемат и конкретни ангажименти за активизиране на диалога и на колективното трудово 

договаряне. 

 Тук трябва да се отбележи, че дейността на тристранните съвети за сътрудничество 

не се изчерпва само с общинските дейности и договаряне. Те дават възможност за диалог с 

работодатели от частния сектор и могат да стимулират договарянето на ниво предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Правна регламентация  и проблеми, произтичащи  

от правната рамка 

 

Колективното договаряне на ниво  общини се провежда съгласно чл. 51в от КТ7.  

Какво можем да изведем от тази разпоредба?  

 

1.На първо място обхвата на колективното договаряне по общини. То е за 

дейности „финансирани от общинските бюджети“. Кои дейности се включват като 

финансирани от общинските бюджети?   

 

         След стартирането на процеса на финансова децентрализация през 2003 г., 

дейностите по организирането и предоставянето на публични услуги, финансирани през 

                                                            
7 Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) (1) Колективни трудови договори по 

общини за дейности, финансирани от общинския бюджет, се сключват между представителните 

организации на работниците, служителите и на работодателите. 

(2) Местните поделения на представителните организации на работниците и служителите представят 

общи проекти за колективни трудови договори на местните поделения на представителните организации 

на работодателите. 



 

 

бюджетите на общините бяха разделени на делегирани от държавата дейности 8 и 

местни дейности9, като те са разпределени по функции.  

  Финансирането на делегираните от държавата дейности във функциите: „Общи 

държавни служби", „Отбрана и сигурност", „Образование", „Здравеопазване", „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" и 

„Икономически дейности и услуги" се извършва на базата на стандарти. Като по решение 

на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират 

допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на 

общините. Докато местните дейности се финансират директно от общинския бюджет.   

  И двата вида дейности попадат в приложното поле на колективното 

договаряне по чл. 51в., тъй като и делегираните и местните дейности са част общинския 

бюджет10 и се финансират посредством него.  

  

       

Необходимо е да се изясни и въпросът за колективното договаряне в 

специализираните звена, чрез  които общината извършва стопанска дейност.  

Съгласно Закон за общинската собственост общината може да осъществява 

стопанска дейност чрез общински предприятия, търговски дружества с общинско участие 

или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите: 

  

Общинско предприятие 

        Съгласно Чл. 52.(1) ЗОС Общинското предприятие е специализирано звено на 

общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 

бюджет. Общинските предприятия по смисъла на ЗОС не са юридически лица, нямат 

юридическа самостоятелност и не са търговци по смисъла на ТЗ. Директорът на 

общинско предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни средства, като то 

може да осъществява дейност само за: 

                                                            
8  ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ § 1 т.11. "Делегирани от държавата дейности" са дейностите 

по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението следва да има осигурен равностоен 

достъп в съответствие с действащото законодателство и които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет чрез бюджетите на общините. 
9ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ § 1 т  20. "Местни дейности" са дейностите по предоставяне 

на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на закон и/или решение на 

общинския съвет и които не се финансират като делегирани от държавата дейности. 
10 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ Чл. 45. (1) Общинският бюджет включва: 2. разходи за 

делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната 

бюджетна класификация, за: 

а) персонал; 

б) издръжка; 

в) лихви; 

г) помощи и обезщетения за домакинства; 

д) текущи субсидии; 

е) капиталови разходи; 

 



 

 

 1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, 

както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението; 

2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, 

необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, 

които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет. 

 

       Практиката по места показва, че по-скоро в общинските предприятия се 

договаря  на ниво предприятие със съответните директори, извън общинското 

договаряне,  въпреки че този тип форми на икономическа дейност на общината нямат 

самостоятелна правосубектност и се създават за изпълнение на местни дейности.  А някои 

местни дейности като Чистота и Общински пазари и тържища биват преобразувани в 

общински предприятия и в самите правилници за дейността им са посочени като местни 

дейности по смисъла на § 1 т  20 от ЗПФ.  Договарянето по чл. 51а  КТ в тези предприятия 

има своите предимства, защото се водят преговори единствено с директора и се прилага 

много по-разгърната правна уредба на договарянето на ниво предприятие. 

 

Търговско дружество  

       Търговското дружество по смисъла на Търговския закон е обединяване на две или 

повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. Търговските дружества 

са юридически лица. 

       Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в 

капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е 

изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет. Участието може да е с 

парична или с непарична вноска (чл.52 ал.1 ЗОС) 

        Търговското дружество е самостоятелна юридическо лице, търговец според правно-

организационната си форма (чл. 1, ал. 2 от ТЗ.) Търговския закон определя едноличните 

дружествата с общинско имущество като търговци-публични предприятия. Съгласно чл. 

61 от ТЗ общинското предприятие може да бъде еднолично дружество с ограничена 

отговорност или еднолично акционерно дружество. Общинските предприятия могат да 

образуват и други търговски дружества или обединения на търговски дружества. 

Образуването и преобразуването на общинските предприятия като еднолични дружества с 

ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества се извършва с решение на 

общинския съвет (чл. 62, ал. 2 от ТЗ). 

 

        Търговските дружества действат като самостоятелно юридическо лице, като 

самостоятелен работодател макар и частично или изцяло собственост на общината. Не се 

покриват от колективното трудово договаряне на ниво община. Колективен трудов 

договор в тях може да се сключи само по реда на договаряне в предприятие (чл.51а 

от КТ). Пример за това е сключеният колективен договор в търговското дружество със 

100% общинска собственост-Столичен електротранспорт ЕАД гр. София. 

 

Гражданско дружество 



 

 

        Участието на общината в гражданско дружество или както е по закон договорът за 

дружество е рядко срещана хипотеза. То представлява форма за сдружаване на лицата за 

осъществяване на стопанска дейност. Правната уредба на договора за дружество се 

съдържа в чл. 357- чл. 364 от ЗЗД. Съгласно чл. 357 от ЗЗД, с договора за дружество две 

или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща 

стопанска цел. С договорът за дружество не се създава самостоятелен правен субект. Той 

не е юридическо лице и не подлежи на регистрация в търговския регистър. Няма 

минимални изисквания за капитал, членски състав и други, каквито съществуват  за 

търговските дружества. Няма персонализация на това дружество, отговорността е за всеки 

от съдружниците, който е договарял с трети, външни лица, но помежду си съдружниците 

разпределят тази отговорност по равно. Освен ако са уговорили друго. Гражданското 

дружество не може да поема права и задължения. Те възникват за самите съдружници. 

Приема се като правен субект основно за данъчни цели. Гражданското дружество не 

отговоря на условията за работодател в § 1 т. 1 от КТ. В този смисъл договарянето в 

такъв тип дружество е безпредметно и дружествата по ЗЗД не са обект на 

договаряне. 

 

2.Страни по колективен трудов договор, за дейности финансирани от 

общинските бюджети. 

         Друг момент, който предизвиква сериозни проблеми в договарянето е определянето 

на субектите на договарянето.  

Според ал. 2 на чл. 51в страни в процеса на договаряне са местните поделения на 

представителните организации на работниците и служители и работодателите. Съгласно 

Кодекса на труда кметът на общината не е страна по колективното договаряне за дейности 

финансирани от общинския бюджет. Местните поделения на представителните 

синдикални организации за съответната дейност, за която се договаря е необходимо да 

изготвят общ проект на КТД, който предоставят на  местните поделения на 

представителните организации на работодателите. Ако има структури на  повече от една 

представителна синдикална организации то всички трябва да участват при изготвянето на 

проекта за КТД и впоследствие при самото договаряне. 

        От разпоредбите на чл. 51 в следва, че  в една община могат да се сключат повече от 

един колективен договор. Всеки за съответната дейност. Няма ограничение и един договор 

да се сключи за няколко или дори за всички дейности финансирани от общинския 

бюджет. 

В практиката основен проблем е конституирането на преговарящи от страна 

на работодателите.  

Структури на представителните работодателски организации доколкото ги 

има, съществуват основно в областните градове, но не и в по-малките общински центрове.  

Това блокира договарянето, защото не във всяка община има такива структури, когато за 

целите на договарянето работодателите следва да се конституират като страна. На места 

изход от ситуацията се търси в упълномощаване на регионални стопански представители 



 

 

от областните градове за представители в преговорите в по-малките общини, но тази 

палиативна мярка с времето не успя да се развие и приложи по-масово.  

С по-голямо, но отново не с пълно покритие са само  Съюз на работодателите в 

системата на народната просвета в България/БТПП/ и Сдружение на директорите в 

средното образование в Република България/БСК/.  Това се отразява и във факта, че по 

изготвен анализ от НИПА, от 152 КТД, действащи на общинско равнище към 30.09.2018 

г., 96, или 63.2% нямат за страна по договора работодателска организация, като 

останалите 56 КТД, които имат за страна работодателска организация, са единствено и 

само в образованието. За да се осъществи изобщо договаряне на ниво община се 

сключват споразумения със страна кметът на общината. И това са преобладаващият брой 

договори извън дейност образование.  

 

Липсва регламентация на специалната роля на кмета при договарянето. 

Наложилият се в практиката работещ механизъм кметът на общината да подписва КТД 

като страна, до момента не е намерил уредба в закона. Ясно е, обаче, че кметът не е 

работодател на персонала от общинските дейности – това негово качество е валидно 

единствено само срещу общинска администрация - и затова изход трябва да се търси в 

промяна на нормата. 

На практика само благодарение на кметовете по места в момента се осъществява 

договаряне и за дейности извън  образование - здравеопазване, култура, социални услуги и 

други дейности. Този тип договаряне разчита само на разбирателство с кмета и не е 

гарантирано нормативно.  

Отново по данни на НИПА, от 152 действащи на общинско равнище към 

30.09.2018 г. само 3 или 2% не са подписани от кмета на общината, като тези КТД са 

само и единствено в дейност „Култура”. Както се вижда кметът подписва дори договорите 

за дейност „Образование“, където са налице работодателски структури, като страна по 

договора. Това показва особената му роля като пряк разпоредител на бюджета и 

своеобразен гарант на постигнатите договорености . 

 

При стриктното спазване на буквата на закона, изводът, който се налага е, че на 

общинско равнище има сключени КТД  само и единствено в дейност „Образование”. 

Останалите – в другите дейности,  не са КТД, а особен вид споразумения!... ” 

Не е ясно и каква  е правно обвързващата сила на този колективен договор, 

при положение, че в повечето случаи се сключва само от кмета.  Организациите на 

работниците и служителите нямат правни механизми чрез които да гарантират 

изпълнение на сключен договор от страна на работодателя/кмета. Има немалко подобни 

случаи през годините, при които се разчита само и единствено на добрата воля на кмета.   

Създава се абсурдна ситуация на това равнище на колективно трудово договаряне, 

която показва, че там, където има воля договарянето се осъществява, въпреки 

нормативната празнота, а  законодателят би могъл просто да насърчи този процес, 

поставяйки го в някакви законови рамки.  

Анализът на НИПА е направен към 30.09.2018 г., но тенденцията е устойчива и 

проблемите с конституирането на страните в договарянето на това равнище според 



 

 

нормата на КТ (в по-широк план и според стандартите на МОТ за КТД), отново поставя 

въпроса за преосмисляне и промяна на правната рамка на колективното трудово 

договаряне на това равнище. Ние очакваме и позиция по този въпрос и от НСОРБ, като 

същевременно, в контекста на подписания между нас Меморандум11, сме направили 

предложение за подготовка  на съвместно обосновани предложения за усъвършенстване  

на правната рамка на КТД по общини. 

 

От посочените проблеми, свързани  със конституирането на страните по КТД 

произтича и липсата на достатъчно пълна и достоверна информация за  реалния брой 

сключени КТД за дейности финансирани от общинските бюджети. При положение, че 

огромната част от споразуменията не отговарят на формалните изисквания на чл. 51в,  те 

често не биват отчитани като реални КТД. А органът призван да събира и обобщава 

информацията за договарянето на различните нива НИПА отказва да преброява договори, 

които не отговарят на нормативните изисквания.  

 

3.Друг проблем е свързан с липсата на достатъчна регламентация  

/процедури/ на процеса по преговори на това равнище.  

 

3.1.Трябва да се изготви общ проект от представителните организации на 

работниците и служителите, но какво става, ако представителните синдикални 

организации не стигнат до съгласие да предложат общ проект? Няма правен механизъм, 

аналогичен на този в ал. 3 на чл. 51 а12, който да дава решение в случаи на липса на 

съгласие между синдикалните организациите на работниците и служителите да предложат 

общ проект на КТД. Тази нормативна празнота още веднъж ограничава възможностите за 

колективно договаряне за дейности финансирани от общинския бюджет, разчитайки само 

на компромис между синдикатите - ако такъв липсва, няма и договаряне.   

3.2.Не е предвидена нормативно и възможност за присъединяване към 

сключен общински КТД. Но практиката показва, че такава необходимост съществува и 

страните договарят ред за присъединяване на работещи, които не членуват в синдикална 

организация страна по договора. Такава клауза съществува в КТД за дейност 

Здравеопазване за община Бургас.13  

                                                            
11 Приложение 5 
12Чл.51а, ал.3 от КТ: „Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект, 

работодателят сключва колективен трудов договор със синдикалната организация,чийто проект е бил 

приет от общото събрание на работниците и служителите( събрание на пълномощниците) с 

мнозинство повече от половината от неговите членове.” 
13 Чл.61. Работници и служители, не членуващи в синдикалните организации, страна по настоящия КТД, 

могат да се присъединят към него при следните условия по смисъла на чл.57, ал.2 от КТ: 

 • Подаване на писмено заявление до работодателя и синдикалните организации, – страна по настоящото 

споразумение;  

• За самоизключил се синдикален член Синдикатите се задължават своевременно да уведомят 

работодателя за настъпилото самоизключване;  

• Новоназначени работници и служители могат да се присъединят към настоящия КТД по описания ред 

или след постъпване в някоя от синдикалните организации, страна по КТД, съгласно нейния Устав и след 

подписване на индивидуалния трудов договор. 



 

 

3.3.Сериозно препятствие пред ефективното договаряне, с което се сблъскват 

синдикалните организации по места  представлява и неуреденият въпрос с 

предоставянето на информация за нуждите на колективното договаряне.  Кой и как 

ще предоставя информация. От кого и по какъв начин ще се иска необходимата 

информация. Как да се задължи страната представляваща работодател да предостави 

нужната информация.  Засега няма правна рамка по тези въпроси.  

Често задълженията, произтичащи от общата норма по чл. 52 от КТ  не се 

разбират от страна на работодателите и не се спазват. Като се има предвид, че и самото 

договаряне в повечето случаи не отговаря на законовите изисквания, е трудно да може да 

се наложи изпълнението на задължението за предоставяне на  информация на кмета. 

Всичко това се регулира за конкретната ситуация, благодарение на добрата воля на 

страните и вече има натрупана доста практика по отделните общини.  

3.4.Също така законът не регламентира как биха се осъществявали преговори за 

договор обхващащ няколко дейности и определено затруднява такава възможност. А 

единен договор за няколко общински дейности улеснява в голяма степен договарянето и 

го превръща в единен координиран процес, при който всички интереси могат да бъдат 

сложени на една маса и балансирани.  В случая практиката изпреварва нормата и такива 

договори се сключват без да се изпълняват формалните изисквания на закона. 

3.5. Налице са и проблеми в изясняване обхватът и приложимостта на  

сключените КТД. Липсва   достоверна статистическа информация за покритието  на 

работници и служители  в  дейностите, финансирани от общинските бюджет. 

 

 

 

IV. Основни изводи, предложения и препоръки 

1.Към Държавата и нейните институции 

 

1.1.Преосмисляне и осъвременявана на правната рамка в Кодекса на труда,  

уреждаща колективното трудово договаряне по общини, в контекста на предложението ни 

за  ратификация на Конвенция 154 на МОТ/1981/ за насърчаване на колективното 

трудово договаряне.  

 Преди представянето конкретните предложения за нормативни промени трябва да  

уточним, че целта не е просто запълване на празнините в правната уредба на договарянето 

за дейности, финансирани от общинските бюджети. Предложенията ни са израз на 

желанието ни за прилагане  на цялостен, диференциран  подход, насочен към 

създаване на специална правна рамка за колективното договаряне в дейности и при 

работодатели с финансиране от централен или местни бюджети, отчитайки техните 

особености и специфични проблеми. В такава насока са и предложенията на КНСБ, 

представяни през годините. Целта е не просто да се регулира сключването на колективен 

трудов договор, а да се насърчава  процесът на колективното договаряне на всички 

нива, в т.ч.  и по общини,  в духа на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на 



 

 

колективното договаряне, която КНСБ предложи на МТСП за ратификация от 

РБългария14.   

В тази насока  предлагаме: 

      1.1.1.Конституиране на ролята на кмета като особена страна по преговорите 

на това равнище.  

 

Това предложение отразява ролята му като първостепенен изпълнител на 

бюджетни средства, който упражнява контрол върху процесите по планирането, 

съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от 

по-ниска степен (чл. 7 ал. 5, чл.11 ЗПФ, чл. 44 ал.1 т.5 ЗМСМА). А и както беше показано 

досега – и поради същественото  значение на кмета за развитието на социалния диалог в 

общината, като основа на колективното договаряне.   

Трябва да имаме предвид и спецификата на представителите на работодателските 

организации за общинските дейности. Това са на практика директори на учреждения, 

наемни служители, разпоредители от по-ниска степен с общински бюджет - бюджет, за 

разходването на който носи отговорност кмета на общината. Всичко това определя 

спецификата на това ниво на колективното договаряне - специфика, формирала се с 

години практика, различна от договарянето в частния сектор. 

         Такова решение ще отговори на съществуващата практика и би улеснило процеса  

на договаряне. То би направило възможни преговорите и там, където представителни 

работодателски организации липсват.  

        Конституирането на кмета като особена страна за нуждите на колективното 

договаряне ще улесни и логистично процеса на договаряне.  Ще се регулира искането за  

предоставянето на информация. Също така ще бъде много по-лесно сключването единни 

колективни договори, за повече от една дейности. 

 Предложението се подкрепя и от СБУ и ФСЗ-КНСБ. 

 

В тази насока имаме и конкретно законодателно предложение, подкрепено и от 

СБУ15:   

Наименованието на чл. 51в да се измени  така: Колективни трудови договори на 

общинско равнище” 

                                                            
14 Виж. КНСБ.Авторски екип. Анализ на Конвенция 154/1981 г. за насърчаване на колективното трудово 

договаряне.КНСБ.2020 г., връзка: http://ktd.dostoentrud.org/index.php  

(Материалът е предоставен за обсъждане в Експертна работна група, сформирана със 

заповед  № РД01-344/16.05.2018 г. и заповед   № РД01-802/18.12.2019 г. на Министъра на труда и 

социалната политика със следните задачи: Да извърши оценка на необходимостта и ползите от 

ратификация на Конвенция 154 на Международната организация на труда; Да обсъди и предложи 

промени в Кодекса на труда, насочени към усъвършенстване на социалния диалог и колективното 

трудово договаряне.) 

 
15 Предложението ни е част от  координирани съвместно с КТ”Подкрепа” Предложения до МТСП, 

внесени за обсъждане в Работна група, сформирана със заповед  № РД01-344/16.05.2018 г. и заповед   № 

РД01-802/18.12.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика.  

http://ktd.dostoentrud.org/index.php


 

 

   Ал. (1) на Чл.51 в  се изменя така: ” Колективен трудов договора на равнище община за 

дейности, финансирани от или чрез (при делегираните от държавата дейности) от общинските 

бюджети, се сключва между представителните организации на работниците и служителите, 

представителните организации на работодателите и кмета на общината. 

 

1.1.2. Направени са и други конкретни предложения от СБУ за изменение на  

Кодекса на труда, свързани с колективното договаряне в по-широк план, но  отразяващи се 

благоприятно и в договарянето на ниво община: 

 Промяна на чл. 54, ал. 2 КТ, като максималния срок на действие на  

сключен КТД да бъде три години; 

 В чл. 52 КТ да се въведе задължение за работодателя освен за  

преговаряне и за действително подписване на КТД. Да се измени и заглавието на чл. 52 

като се запише „Задължение за преговаряне, предоставяне на информация и сключване на 

КТД“; 

 В чл. 52 да се създаде нова алинея, с която да се въведе краен срок за  

приключване на преговорите и подписване на КТД – до 6 месеца; 

 Запазване на съществуващия текст чл. 57, ал. 2 КТ без да се разширява  

текста по отношение възможностите на присъединяване към КТД на лица, които не 

членуват в синдикална организация.  

 

1.1.3. Да се прецизират нормативните изисквания и процедура за сключване   

на колективни договори за дейности, финансирани от общинските бюджети, по подобие 

на правилата за договаряне на ниво предприятие, като за целта се: 

-    Утвърди приложимостта на изискванията на чл. 52 за осигуряването на 

информация, задълженията за преговаряне и сроковете за започване на преговори, спрямо 

колективното договаряне на общинско ниво. 16 

В духа на Конвенция 154 е необходимо, чрез закона,  да се  предприемат мерки и  

поощрят страните да изготвят  процедурен правилник, регулиращ процеса на договаряне 

съобразно особеностите на общинското договаряне по места; 

-    Въвеждане на правен механизъм за присъединяване към КТД за дейности  

финансирани от общинските бюджети, по ред и условия, договорени между страните, в 

т.ч. и след договаряне на парична присъединителна вноска; 

- Приемане на санкционни текстове, които да гарантират изпълнението на  

сключен КТД; 

                                                            
16 Трябва да се има предвид, че и сегашната разпоредба на чл. 52 ал.1, т.2б е приложима и за 

договарянето на ниво община, въпреки честите откази и трудности при набирането на информация. Така, 

че при липса на по-ясен нормативен регламент за това равнище на договаряне, е необходимо  проява на 

твърдост от страна на  синдикалните ръководства,  да отстояват правото си и да  изискват: 1/ информация 

от работодателите, второстепенни разпоредители с бюджет във функциите „Образование”, „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Местни 

дейности”, позовавайки се на чл.52, ал.1, т.2б КТ.; 2/ за дейностите, в които първостепенен  разпоредител 

с бюджет е кметът  на общината, а работодатели са директорите на детски градини, детски ясли и млечни 

кухни, социалните услуги и местните дейности, от синдикалните ръководства по пътя на партньорството 

да бъде изисквана необходимата информация и да бъде предоставяна от кмета на общината. 



 

 

-    Въвеждане на цикличност в процеса на колективно договаряне -  на  

тригодишен срок за действие на договора, с годишна актуализация спрямо промяната в 

параметрите на съответния бюджет; 

- Въвеждане на процедурен ред, по аналогия  на този, уреден  за колективното  

трудово договаряне в предприятие - чл.51а, ал.3, за сключване на КТД, когато местните 

поделения на представителните синдикални организации не могат да стигнат до съгласие 

и да представят общ проект на КТД, на местните поделения на представителните 

работодателски организации или на кмета на общината. 

 

1.2. МТСП в  сътрудничество  със социалните партньори да създаде условия,  в   

НИПА да бъдат  разработени  инструментариум и методология за динамично 

наблюдение на покритието на наетите лица   с КТД по общини. 

Стъпка в тази посока би могло да бъде промяна чл.53 в КТ, според който в КТД  

страните вписват данни, които да дават информация за приложимостта  и покритието на 

работниците и служителите: 

 Ал.1 на чл.53 се изменя така: 

Чл.53(1) Колективния трудов договор съдържа данни за страните , сключва се в писмена 

форма в три екземпляра – по един за всяка от страните и един за съответната инспекция по труда, и се 

подписва от представителите на страните. 

Създава се нова ал.3 на чл.57, със следния текст: 

(3) Броят на лицата по ал.1 се записва в заключителните разпоредби на колективния трудов 

договор. Записва се и: броят на наетите в предприятието;  броят на утвърдената численост за 

конкретната  дейност, финансирана от общинския бюджет.  

 

1.3. Специфичните Наредби за детско здравеопазване е необходимо да  

бъдат осъвременявани периодично от МЗ, взимайки предвид предложенията на 

работещите в тези здравни заведения и след консултации със национално 

представителните синдикални организации в здравеопазването. 

 

2.Към партньорите от работодателските организации и техните 

териториални представителства 

 

  Необходимо е засилване на представителността на работодателските 

организации по места и активното им включване в процеса на договаряне по 

общини.  

     Необходимо е да се утвърди принципа, че работодателят/групата работодатели, са 

длъжни да преговарят. Утвърждаване на задължението на представителните организации 

на работодателите да договарят за дейности финансирани от общинските бюджети, като 

липсата на местни организации не би трябвало да ги освобождава от това задължение. 

Считаме, че национално представителните работодателски организации е 

необходимо да намерят решение за своето териториално представителство за целите на  

колективното трудово договаряне по общини. Трябва да се обмислят и решения в тази 

насока и чрез промени в Кодекса на труда, за : 



 

 

-    идентифициране  по-точно на договарящите страни за дейности финансирани  

от общинските бюджети; 

  -  съдействие за  институционализирането и за по-голям обхват на  

работодателските структури на ниво община. Това може да стане с промяна в 

изискванията за представителност по чл. 35 т.3 КТ,  за покритие по общини. Подобна 

възможност може да се изведе от разпоредбите и на Конвенция 154 и свързаната с нея 

Препоръка 163;  

- създаване на възможности за упълномощаване на представители между самите  

работодателски организации за целите на договарянето. 17 

 

3.Кметовете на общини и Общинските съвети, в т.ч. и към 

Националното сдружение на общините в РБългария /НСОРБ/.18 

 

 3.1. Институционализиране  на тристранното сътрудничество в общините, с 

оглед устойчив и резултатен социален диалог. 

Предприемане на съвместни действия за изграждане на общинските съвети  

за тристранно сътрудничество/Об.СТС/, където не са изградени, в соответствие на 

чл.3б от Кодекса на труда и в контекста на сключения Меморандум за сътрудничество 

между КНСБ и Национално сдружение на общините в България/НСОРБ/19.  

 

Об.СТС  да се превърнат в  ефективно работещи органи, за  осъществяване на 

консултации и сътрудничество  между общините и местните поделения на 

представителните организации на работниците  и  на  работодателите. Основни проблеми 

за обсъждане в Об.СТС да бъдат въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с 

тях отношения, на осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище 

на работещите  на територията и в т.насока: 

-  конкретни проблеми, свързани с образованието, здравеопазването,   културата,  

социални дейности; въпроси, свързани с бюджетната политика;  

-индустриалната политика - състояние, проблеми, преструктуриране,  

концесиониране, приватизация   на общинската икономиката и услуги, както  и   

социалните последици от това;  

-  доходи, жизнено равнище, социално подпомагане; здравословни и безопасни 

условия на труд и екология; 

- състояние и проблеми на колективното трудово договаряне  за дейностите,  

финансирани от общинския бюджет и в общинските търговски дружества и общински 

предприятия; 

                                                            
17 На практика във всяка община, в която може да се договаря за съответната дейност има 

директори/ръководители на съответни бюджетни организации, които могат да/или членуват в съответна 

работодателска организация. 
18 Част от направените предложения са били обект вече на обсъждане на традиционни годишни срещи  на 

ръководствата на КНСБ и на НСОРБ, както и са част от подписани Рамкови споразумения между РС на 

КНСБ общински кметове /кандидат кметове/, Рамкови споразумения на социалните партньори по 

общини. 
19 Приложение 5 



 

 

- колективни трудови спорове, стачки и други форми на граждански  протест;  

общи инициативи за недопускане нарушаване на трудовото и  социалното 

законодателство в предприятията на територията на общината; 

 -   други проблеми по договореност на страните. 

 

При необходимост, да се актуализират правилата за работа на  изградените 

Об.СТС20, като се включат нови свери на сътрудничество, вкл. и на ангажименти за 

развитие и укрепване на колективното трудово договаряне. Проявата на гъвкавост  и  

инициативи за формиране на съвети за сътрудничество по отделни дейности, по примера 

на синдикатите в образованието, би решило възникнали проблеми при липса на 

поделения на национално представителни работодателски организации. 

 

3.2. Очакваме НСОРБ да подготви и препоръки към своите членове за:  

-  търсене на адекватни възможности за съобразяване с КТД, сключени в 

отрасли/браншове от бюджетната сфера, при преговорите за КТД по общини. 

Необходими са усилия за по-ефективна динамична координация на двете равнища на 

колективно договаряне; 

- разширяване на колективното договаряне  и сключване на  КТД в сфери, в  

които слабо е застъпено – култура, социални дейности. Очертава се устойчива негативна 

тенденция в тази насока;  

-  разширяване договарянето на  един/общ/КТД21 за повече от една или всички  

дейности, финансирани от общинските бюджети – съобразно спецификата на отделните 

общини и там, където това е целесъобразно и възможно. Има тенденция за намаляване на 

техния брои в последните години, а това ограничава възможностите на общини с по-

ограничени ресурси за тяхното по-справедливо разпределение;   

- стимулиране на преговори с акцент върху  повишаване на работните заплати,  

обучение, квалификация и преквалификация, работно облекло, транспортни разходи и 

др.  

 

3.3. Очакваме  консултации и подготовка на съвместни  Предложения на КНСБ и 

НСОРБ, за усъвършенстване на  правната рамка в Кодекса на труда, уреждаща 

договарянето по общини.  

 

3.4. Необходимо е подобряване  формите на представителство и партньорство 

и насърчаване на ефективни форми за обмен и споделяне на експертиза:  

Този процес изисква непрекъснато стимулиране и обновяване на усилията ни, и 

съдействие от НСОРБ, поради редица причини, с конкретна регионална специфика и 

обусловеност. Затова,  в рамките на ежегодно провежданата бюджетна процедура, с оглед 

                                                            
20  В Приложение 6 е представен  Проект на КНСБ на Правилник за дейността на общинските 

съвети за тристранно сътрудничество в България. 
21 Виж. Меморандум за сътрудничество между КНСБ и НСОРБ.  

 



 

 

подобряване и усъвършенстване на системата на делегираните в общината дейности, 

очакваме: 

- параметрите на общинските проектобюджети да бъдат обект на обсъждане на 

заседание на Об.СТС; 

 -представители на местната администрация и на съответните постоянни комисии в 

ОбС да провеждат консултации или да търсят други подходящи общи действия със 

синдикални дейци, за формулиране на общи предложения, свързани с  определяне на 

стойностите (размерите) на ЕРС; общи действия и настойчивост на двете страни пред 

централните органи при доказана нужда от корекция на конкретни показатели и 

стандарти; 

- очакваме своевременно привличане (включване) на синдикални експерти в някои 

от постоянните комисии в ОбС и/или в администрацията на общините при обсъждане на 

актуални и значими за общината или региона трудови и социални проблеми; 

-  предварителни консултации и обмен на необходимата информация между 

синдикалните структури и първостепенните и второстепенните разпоредители с 

бюджетни средства, във връзка с преговори и сключване на колективни трудови договори 

за дейностите, финансирани от общинските  бюджети ; 

- провеждане на двустранни консултации  за обмен на информация между страните с 

цел обсъждане на проблемите и очакваните резултати по въпроси на изпълнение на 

бюджета по дейности и тримесечия, по възнагражденията на работниците и служителите, 

условия на труд и други;  

- при наличие на преходни остатъци, преизпълнение на планираните приходи от 

местни данъци и такси – провеждане на срещи и обсъждания със социалните партньори 

за възможности част от средствата да се насочват и към увеличаване на ФРЗ, с цел 

повишаване на трудовите възнаграждения или други допълнителни плащания на 

работниците и служителите, изплащане на социални придобивки като работно облекло, 

транспортни разходи и др.п.; 

 - конкретни споразумения по проблеми от взаимен интерес; съвместни проекти с 

национално и европейско финансиране за решаването на важни социално-икономически 

проблеми на общината и града. 

                                                                       *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. СПЕЦИФИЧЕН  ЕКСПЕРТЕН  И  ПОЛИТИЧЕСКИ 

ПОГЛЕД НА ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КНСБ 

 

 

 

   Синдикат на българските учители 

 

Колективното трудово договаряне 

за дейност „Образование”, финансирана от общинските бюджети 



 

 

 

 

I.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

Синдикатът на българските учители (СБУ) от близо три десетилетия ефективно работи за 

развитието и усъвършенстването на социалния диалог в България и има забележителни постижения, 

както на национално, така и на общинско ниво.  

СБУ постоянно акцентира, върху факта, че за да бъдат постигнати още по-добри резултати в 

социалния диалог в сферата на образованието е необходимо всички социални партньори да работят 

заедно. За тази цел на общинско равнище е необходимо да има по-голяма ангажираност на общинските 

власти и работодателските организации в процеса на преговори и сключване на общински колективни 

трудови договори.  

 

 

1. Потенциалът на структурите ни за диалог и договаряне 

 

Актуалните проблеми в сферата на образованието на общинско ниво се разглеждат 

в Общинските съвети за тристранно сътрудничество. Това е органът за 

осъществяване на консултации и сътрудничество на общинско ниво при уреждането на 

въпросите на трудовите, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото 

равнище, които са специфични за системата на предучилищното и училищно 

образование на общинско ниво. Това са  специфични органи за диалог и сътрудничество, 

в сферата на образованието, изградени по инициатива на СБУ, съгласно  чл.3б от Кодекса 

на труда. 

Общински съвети за тристранно сътрудничество са изградени в по-големите 

общини, както и в част от по-малките. 

Общинските съвети за тристранно сътрудничество се състоят от представители на 

съответната общинска администрация, на представителните организации на работниците 

и служителите - Синдикат на българските учители към КНСБ, Синдикат “Образование” 

към КТ “Подкрепа” и Независим учителски синдикат към КНСБ и на работодателите - 

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България/БТПП/ и 

Сдружение на директорите в средното образование в Република България/БСК/, както и 

Българската асоциация на частните училища/АИКБ/. 

Общинският съвет за тристранно сътрудничество изработва и обсъжда становища, 

дава мнения по въпросите, отнасящи се до: политики за развитието на предучилищното 

и училищно образование на местно равнище, здравословните и безопасни условия на 

труд; професионалната квалификация и преквалификация, социалните последици от 

преструктурирането на мрежата на детските градини, училищата и ЦПРЛ; състоянието 

на материалната база на образователните институции и др. Общинският съвет за 

тристранно сътрудничество изработва и обсъжда становища и по проектите за решения 

на Общинския съвет, касаещи предучилищното и училищното образование в 

съответната община. 



 

 

Съветите се състоят от постоянни членове - по двама представители на съответната 

общинска администрация и на представителните организации на работниците и 

служителите и на работодателите. Представителите на общинските администрации се 

определят от съответния кмет на община. Обикновено общината се представлява в 

Общинския съвет за тристранно сътрудничество от заместник-кмет по образованието или 

директор на дирекция „Образование“. Всеки учителски синдикат и всяка от 

работодателските организации се представляват от по двама представители, определени от 

техните ръководства съгласно уставите им.  

Председателят на общинския съвет за тристранно сътрудничество се определя от 

съответния кмет на община след консултации с представителните организации на 

работниците и служителите и на работодателите в съответните съвети за тристранно 

сътрудничество. 

При необходимост, по решение на Общинския съвет за тристранно 

сътрудничество се създават на паритетни начала експертни работни групи.  

Заседанията се свикват от председателя на съвета, като той определя и дневния ред. 

При необходимост, по искане на представителите на всяка от организациите на 

работниците и служителите и на работодателите се свиква заседание на съвета. В този 

случай съответният член на съвета, поискал свикването, предлага и дневния ред на 

заседанието. 

Заседанията на съветите се провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват 

не по-малко от две трети от постоянните членове, между които представители и на трите 

участващи в него страни. 

Решенията на съвета се приемат с общо съгласие на присъстващите постоянни 

членове на съвета, а при тяхно отсъствие - на лицата, които ги заместват. 

За въпросите, разглеждани на заседанието на съвета, приетите решения и 

изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от всички присъстващи 

членове на съвета. Копие от подписания протокол за всяко заседание на съвета се изпраща 

на всички членове на съвета. Копие от протокола заедно с писмените становища, ако има 

такива, се предоставят на кмета на общината. 

Общинските координационни съвети на СБУ, регулярно изискват справка от 

общинската администрация за разглежданите материали в общинския съвет за 

тристранно сътрудничество и изпълнение на взетите решения.  

По настояване на СБУ, в общинските колективни трудови договори се включва 

договореност, че на всеки шест месеца на заседание на общинския съвет за тристранно 

сътрудничество страните по Колективния трудов договор отчитат изпълнението му. 

Извън тези случаи всяка от страните може да поиска провеждане на заседание на 

общинския съвет за тристранно сътрудничество относно неизпълнение на договорености 

в Колективния трудов договор. 

 



 

 

Колективен трудов договор на общинско равнище за институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование се сключва между кмета на 

общината, представителните организации на работодателите - Съюз на работодателите в 

системата на народната просвета в България и Сдружение на директорите в средното 

образование в Република България и представителните организации на работниците и 

служителите - Синдикат на българските учители към КНСБ, Синдикат “Образование” 

към КТ “Подкрепа” и Независим учителски синдикат към КНСБ. 

Синдикатът на българските учители има изградени структури на общинско ниво 

и чрез тях провежда политиките по места. Общинските координационни съвети на СБУ 

са инициатори и участват активно в социалния диалог на общинско равнище. 

Общинските координационни съвети на СБУ участват във всеки един от етапите 

на колективно трудово договаряне - не само в процеса на подготовка, преговори и 

сключване, но и при изпълнението и контрола. 

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, отнасящи се до трудовата заетост, професионалното 

развитие, квалификацията, трудовите възнаграждения, работното време и отпуски, 

условията на труд и на синдикална дейност и др. 

В колективните трудови договори подписани на равнище община се 

договарят и други, специфични за съответната община договорености. По този начин се 

отразяват регионалните или местни особености.  

Предмет на договаряне в общинските колективни трудови договори за системата 

на предучилищното и училищното образование са: 

 трудова заетост, професионално развитие и квалификация; 

 трудови възнаграждения и обезщетения; 

 работно време, почивки и отпуски; 

 осигуряване на социални дейности; 

 условия за синдикална дейност и за работа на съветите за тристранно 

сътрудничество; 

 условия на труд; 

 

Договореностите в общинския колективен трудов договор са минимални, имат 

задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на синдикалните 

организации, и за работодателите, членове на организациите на работодателите – страни по договора в 

общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на 

територията на съответното община. 

В областните градове СБУ има подписани колективни трудови договори на ниво 

община с по-добри договорености от Отрасловия колективен трудов договор. 

Общински колективни трудови договори са сключени и в по-малките населени места.  

 



 

 

Действащите към м.декември 2019 г. общински КТД и споразумения по 

данни на СБУ са над 130. През 2017 и 2018 г. броят на действащите общински КТД 

са над 120, т.е. броят им се е повишил.  

В относителния дял на сключваните на общинско ниво колективни трудови 

договори най-голям продължава да бъде делът на колективните трудови договори за 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование.  

СБУ продължава да работи за повишаването броя на сключваните 

колективни трудови договори на общинско ниво  и полага усилия за сключване на 

общински КТД и в останалите общини, в които няма сключени КТД. 

 

2. Добри практики от предметното поле на договореното  в 

областните градове 

 

На ниво община се договарят по-благоприятни клаузи от тези в Отрасловия КТД, 

като например: 

2.1.По-голям размер на платения годишен отпуск: 

 Удължен платен годишен отпуск на педагогическите специалисти 

 Съгласно Наредба за работното време, почивките и отпуските педагогическите 

специалисти имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни, а с 

Отрасловия КТД са договорени 56 работни дни. По-големи размери са договорени в 

общинските КТД: 

– 58 работни дни - ОбщКТД – Благоевград, Русе, Ловеч и др. 

 – 57 работни дни - ОбщКТД – Пловдив, Варна, Бургас (за детските градини) и др. 

 

 Основен платен годишен отпуск на непедагогическия персонал 

Минималният размер на основния платен годишен отпуск по КТ за 

непедагогическия персонал е 20 работни дни, а с Отрасловия КТД са договорени 28 

работни дни. В ОбщКТД са договорени: 

- 32 работни дни – ОбщКТД - Благоевград, Перник, Ст.Загора и др.; 

- 30 работни дни - ОбщКТД - Пловдив, Варна, Бургас (а за детските градини – 31 

работни дни), Русе, Ловеч и др.; 

   - 29 работни дни - ОбщКТД – София (а на помощник- възпитателите в яслените и 

градински групи в детските градини-33 работни дни)  и др.; 

 

 Отпуск за работници и служители от непедагогическия персонал със загубена работоспособност 

50 и над 50 на сто 

Минималният размер на основния платен годишен отпуск по КТ за работниците и 

служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто е 26 работни дни, а с 

Отрасловия КТД е договорен 34 работни дни. В Общинските КТД са договорени: 

  -   Общ КТД -Перник - 38 работни дни; 

-   ОбщКТД - Варна; Благоевград –  36 работни дни; 



 

 

-   Столичен КТД, ОбщКТД - Стара Загора - 35 работни дни; 

- В ОбщКТД на Плевен са договорени за педагогическите специалисти с намалена 

работоспособност 50% и над 50% - 62 работни дни; за непедагогически специалисти от 

детските градини с намалена работоспособност 50% и над 50% - 39 работни дни. 

 

 Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения  по чл. 157, ал. 1, т. 

1-3 КТ: 

В КТ е предвиден отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други 

задължения - при встъпване в брак - 2 работни дни; при кръводаряване - за деня на 

прегледа и кръводаряването, както и 1 ден след него; при смърт на родител, дете, съпруг, 

брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 2 работни 

дни. През време на този отпуск на работника или служителя се изплаща възнаграждение, 

според предвиденото в колективния трудов договор или по споразумение между 

работника или служителя и работодателя. В Отрасловия КТД е предвидено през време на 

този отпуск да се изплаща възнаграждение от работодателя по реда на чл. 177 от Кодекса 

на труда. 

В КТД на община Пловдив е договорен отпуск по 4 работни дни при брак; 

кръводаряване и смърт. Добри договорености са постигнати и в: 

- ОбщКТД -Шумен при кръводаряване - за деня на прегледа и кръводаряването, 

както и не по-малко от 3 дни след него; при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и 

родител на другия съпруг или други роднини по права линия - 3 работни дни. 

- ОбщКТД – Търговище при встъпване в брак - 3 работни дни; при смърт на 

родител, дете, съпруг, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права 

линия — 3 работни дни и т.н. 

 

 Платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ 

В КТ се предвижда платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ за 

работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст - 2 работни дни, а ако 

има три или повече живи деца - 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. 

Отпускът може да се ползва само ако е уговорен в колективен трудов договор, поради 

което такъв беше договорен с Отрасловия КТД. 

В отделните общински КТД са договорени различни възможности за ползване на 

платения отпуск по чл. 168 КТ, в зависимост от броя на децата, като например: 

- работничките и служителките с две живи деца до 18 годишна възраст имат право на 

4 работни дни допълнителен отпуск, тези с 3 или повече живи деца до 18-годишна възраст 

- на 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, а тези с едно живо дете до 12 

годишна възраст имат право на един работен ден допълнителен платен годишен отпуск. 

Със същите права се ползват бащите, които сами отглеждат децата си - ОбщКТД на 

Пловдив и др.; 

- на работничка или служителка се предоставят: с едно живо дете до 18 години - два 

работни дни, с две живи деца до 18 годишна възраст - 3 работни дни, а с 3 и повече живи 

деца до 18 годишна възраст - 5 работни дни платен отпуск за всяка календарна година - 

ОбщКТД – Търговище и др.; 



 

 

- за работничка или служителка, с три и повече деца до 18-годишна възраст – 5 

работни дни платен отпуск за всяка календарна година – ОбщКТД на Варна и др.; 

- работничка или служителка, с две живи деца до 18 годишна възраст ползва 3 

работни дни, а с три и повече живи деца до 18-годишна възраст - 5 работни дни платен 

отпуск за всяка календарна година - ОбщКТД на София, Перник, Шумен, Ловеч, Плевен и 

др.; 

- работниците и служителите - самотни родители, с едно дете до 18-годишна възраст 

ползват 2 дни допълнителен платен годишен отпуск (ОбщКТД – Пловдив, Плевен). 

 Допълнителен платен отпуск – на 25 май за работещите в образователните институции – 

ОбщКТД - Перник; Варна; Пловдив, Стара Загора и т.н. 

25 май не фигурира в определените в Кодекса на труда официални празници, той се 

обявява от МОН за неучебен ден. Работещите в образователните институции 

традиционно участват в отбелязването на 24 май - деня на българската просвета и култура 

и на славянската писменост, поради което в общинските колективни трудови договори се 

договаря допълнителен отпуск на 25 май. 

 

 Отпуск за синдикална дейност  

В чл. 159 от КТ е предвиден платен отпуск за осъществяване на синдикална 

дейност за нещатните членове на централни, отраслови и териториални ръководства на 

синдикалните организации, както и нещатните председатели на синдикалните ръководства 

в предприятията в размери, установени в колективния трудов договор, но не по-малко от 

25 часа за една календарна година. 

В Отрасловия КТД е договорен платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер, както следва: 

за председател и секретар на организацията в образователна институция – 64 часа; за 

председател и секретар в общинско ръководство – 104 часа; за председател и секретар в 

регионално ръководство – 128 часа; за нещатни членове на национално ръководство, 

национални професионални секции и националните контролни и помощни органи – 160 

часа.  

По-голям размер на отпуска за синдикална дейност за председател и секретар на 

организация в образователната институция, в размер на 80 часа, е договорен в ОбщКТД – 

Търговище, Шумен, а в ОбщКТД – Варна този отпуск е 72 часа. 

В Отрасловия КТД е постигната договореност, че за осъществяване на задачи с 

обществено значение по чл. 161, ал. 1 КТ – участие в мероприятия на синдикатите, 

организирани от ръководствата им, синдикалните членове ползват платен служебен 

отпуск в размер на 40 часа за една календарна година. С ОбщКТД – Търговище е 

постигната договореност синдикалните членове да ползват платен служебен отпуск в 

размер на 45 часа. 

 

2.2.Трудови възнаграждения 

 

Механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическите 

специалисти, с изключение на директорите, както и на непедагогическия персонал се 



 

 

договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за 

работната заплата на всяка от институциите. Минималните стойности на основните 

работни заплати на педагогическите специалисти се договарят на национално ниво (в 

Отраслов КТД и Анексите към него), и доколкото бюджетите  на образователните 

институции се определят от държавните единни разходни стандарти, то на общинско 

ниво трудно могат да се договарят различни стойности. 

Началните индивидуални месечни работни заплати за работниците и 

служителите от непедагогическия персонал са обвързани с минималната работна заплата 

за страната. За работниците и служителите със съответната квалификация по-високи 

стойности са договорени с Отрасловия КТД. С общински КТД може да бъде и по-висок 

размер на началните основни месечни заплати на непедагогически персонал по 

длъжности (например – ОбщКТД – Варна). 

Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал, с изключение на директорите на институциите, както и 

механизмите за определяне на техния размер се договарят в колективен трудов договор 

и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата. 

Освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в брутната работна заплата на 

персонала в държавните и общинските институции се включват и допълнителните 

трудови възнаграждения, регламентирани в Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда: за изпълнение на учебни часове по учебни предмети 

над минималната норма преподавателска работа (ако те не са отчетени при определяне на 

основната работна заплата);  за ПКС (ако не е включена като елемент в основната работна 

заплата); за преподаване на учебни предмети на чужд език (с изключение на учебния 

предмет "чужд език");  на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и 

водене на училищната документация на съответната паралелка, както и на учител в детска 

градина - за водене на задължителната документация на съответната група и за 

консултиране на родители; за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските 

градини и персонала в столовете и кухните на училищата;  за постигнати резултати от 

труда през учебната година; за проверка на изпитни материали от външно оценяване и 

олимпиади; за изпитване на един ученик в задочна, индивидуална, комбинирана, 

дистанционна и самостоятелна форма на обучение и за провеждане на приравнителни 

изпити; за провеждане на държавен изпит по теория и практика за придобиване на степен 

на професионална квалификация по професията/специалността;  за наставничество и др. 

На отраслово ниво с Колективния трудов договор за системата на предучилищното 

и училищно образование са договорени минималните размери на тези допълнителни 

трудови възнаграждения, а на общинско ниво се договарят и по-високи стойности.  

По-голям размер на допълнителните трудови възнаграждения 

 Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и  

професионален опит: 



 

 

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и 

професионален опит, определен с ПМС № 147 от 2007 г., е 0,6 на сто, за всяка година 

придобит трудов стаж и професионален опит. С Отрасловия КТД е договорено размерът 

на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален 

опит да бъде не по-малко от 1 на сто от основното месечно трудово възнаграждение. 

С Общинските КТД е договорен по-голям размер: - 1,2 % - ОбщКТД - Стара 

Загора, Нова Загора; - 1,1 % - ОбщКТД – Плевен, Русе и др. 

 

 Допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична  

квалификация - ОбщКТД – София, Бургас, Пловдив, Русе, Търговище и др. 

В Отрасловия КТД са договорени за V ПКС не по-малко от  30 лв;   

за IV ПКС – 35 лв; за III ПКС – 50 лв; за II ПКС – 70 лв; за I ПКС – 90 лв. 

 

 Допълнителни трудови възнаграждения - за работа с деца и  

ученици със СОП на педагогическите специалисти от образователните институции – 

ОбщКТД - Бургас - не по-малко от 40 лева месечно,  ОбщКТД - Стара Загора - не по-

малко от 35 лева месечно и др. 

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за  

работа с деца и ученици със СОП на педагогически специалисти, договорен с Отрасловия 

КТД  е 30 лв.  

 

 Допълнителни трудови възнаграждения - на учители, които извършват  

дейности по ИКТ и не са ръководители на компютърни кабинети, на които е възложено 

обработката на задължителната електронна документация на образователната институция - 

35 лв. месечно - ОбщКТД – Търговище. 

Минималният размер на това допълнително трудово възнаграждение, договорен  

с Отрасловия КТД  е 30 лв. 

 

2.3.По-голям размер на обезщетения  

 По чл. 222, ал. 1 КТ- брутното трудово възнаграждение за срок от 3 месеца –  

ОбщКТД - София, Бургас, Плевен, Варна и др.  

В чл. 222, ал. 1 КТ са регламентирани случаите, в които при прекратяване на 

трудовия договор работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. 

Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което 

е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С Отрасловия КТД е договорено 

обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ – брутното трудово възнаграждение за срок 

от два месеца. 

 По чл. 331, ал. 2 КТ - ОбщКТД на София - не по-малко от шесткратния  

размер на последното получено трудово възнаграждение;  

В чл. 331 КТ е предвидена възможност за прекратяване на  

трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение. Ако 

работникът или служителят приеме предложението работодателят му дължи обезщетение 



 

 

в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно 

брутно трудово възнаграждение. 

 

2.4.Други плащания 

 

 ОбщКТД на Бургас- договорено е, че допълнително при пенсиониране, за  

принос в развитието на образованието в Община Бургас, кметът на общината награждава 

педагози с педагогически стаж над 20 г. Размерът на наградата е съобразен с финансовите 

възможности на Община Бургас, но не по-малък от 200 лв. 

 ОбщКТД на Варна – При пенсиониране на работник,  

служител или работодател, както и при раждане и/или осиновяване на дете до 5 годишна 

възраст, Община Варна осигурява изплащането на допълнително обезщетение. 

Обезщетението е в размер на една минимална работна заплата за страната, при 

представяне на удостоверение от съответната/ите синдикална/и и/или работодателска/и 

организация/и, страни по договора, с което доказва членствени правоотношения през 

последните 2 години. 

 

2.5.Социални плащания  

 Конкретната стойност на представителното облекло, съгласно  

Наредба № 14 от 2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование се определя съобразно 

размерите, договорени в колективен трудов договор.  

С Отрасловия КТД е договорено, че средства за представително облекло на 

педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и 

главния счетоводител, са в размер не по-малък от 430 лв. С Отрасловия КТД е договорено, 

че на работниците и служителите се осигурява безплатно работно облекло в съответствие 

с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, в размер не по-малък от 300 

лв.  

 По-голям размер на средства за представително облекло са  

договорени в: ОбщКТД – Бургас - не по-малко от една минимална работна заплата за 

страната; ОбщКТД -  Стара Загора, Пловдив, Търговище - не по-малко от 450 лева; 

ОбщКТД – Русе - не по-малко от 440 лв. 

 По-голям размер на средствата за работно облекло на  

непедагогическия персонал са договорени в: ОбщКТД – Бургас не по-малко от 75 на сто 

от минималната работна заплата за страната; ОбщКТД - Стара Загора - не по-малко от 

320 лв.; ОбщКТД – Варна - на административния персонал – не по-малко от 350 лева, а на 

помощния персонал – не по-малко от 300 лева; ОбщКТД – Плевен, Търговище в размер 

не по-малък от 320 лв.; ОбщКТД – Русе, Пловдив - не по-малко от 310 лв. и др. 

 

 В общински КТД (например София, Пловдив и др.) е постигната  



 

 

договореност за финансиране от работодателя на разходите за медицинските 

изследвания при ежегодното подновяване на здравните книжки на работниците и 

служителите. 

 В посочените общински КТД са договорени и по-добри условия  

при осигуряване на средства за корекция на зрението при работата му с видеодисплей, 

същите се предоставят на служителите, ненавършили 40 години - един път на две години. 

 

 

3. Примери за добри практики и договорености в общински 

КТД на по-малки общини 

 

3.1.Общински КТД – Трън 

По-големи размери на платения отпуск: 

 основен платен годишен отпуск на непедагогическия персонал - 32 работни дни; 

 основен платен годишен отпуск за работници и служители от непедагогическия 

персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто - 38 работни дни; 

 25 май се счита за допълнителен платен годишен отпуск, в детските градини за 

положилите труд на 25 май, към основния платен отпуск се добавя един работен ден. 

 платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ - работничка или служителка, с 

две деца до 18-годишна възраст, има право на 3 работни дни, а с 3 и повече деца до 

18-годишна възраст – на 5 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. 

В Общинския КТД-Трън са договорени и по-голям размер на средства  

за представително облекло – не по-малко от 490  лева и на средствата за работно облекло 

на непедагогическия персонал не по-малко от 350 лева, както и по-високи размери на 

допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация. 

 

3.2.Общински КТД – Земен 

По-големи размери на платения годишен отпуск: 

 основен платен годишен отпуск на непедагогическия персонал - 32 работни дни; 

 основния платен годишен отпуск по чл. 319 КТ се определя на 38 работни дни; 

 25 май за работещите в детската градина и училището се счита за допълнителен 

платен годишен отпуск по смисъла на чл. 156 а КТ; 

 платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ - работничка или служителка, с 

две деца до 18-годишна възраст, има право на 3 работни дни, а с 3 и повече деца до 

18-годишна възраст – на 5 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. 

В Общинския КТД-Земен са договорени и по-високи размери на допълнителните 

трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация. 

 

3.3.ОбщКТД – Кресна 

По-големи размери на платения годишен отпуск: 

 основен платен годишен отпуск за непедагогическия персонал - 30 работни дни. 

 удължен платен годишен отпуск за педагогическите специалисти - 57 работни дни. 



 

 

 

3.4.ОбщКТД – Тунджа 

Размерът на основния платен годишен отпуск за длъжностите – счетоводител, ЗАС 

и финансов контрольор е 30 работни дни. 

 

3.5.Общински КТД – Разлог 

По-големи размери на платения годишен отпуск: 

 основен платен годишен отпуск за непедагогическия персонал - 29 работни дни. 

 удължен платен годишен отпуск за педагогическите специалисти - 57 работни дни. 

По-голям размер на средствата за представително облекло – не по-малко от 450  лева и 

средствата за работно облекло на непедагогическия персонал - не по-малко от 320 лева. 

 

3.6.Общински КТД – Радомир 

По-големи размери на платения годишен отпуск: 

 основен платен годишен отпуск на непедагогическия персонал - 32 работни дни; 

 основен платен годишен отпуск по чл. 319 КТ - за работници и служители от 

непедагогическия персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто - 38 

работни дни, а служителите (педагогически специалисти) с намалена 

работоспособност с 50 и над 50 на сто - 6 дни допълнителен платен годишен отпуск. 

 25 май за работещите в образователните институции се счита за допълнителен платен 

годишен отпуск по смисъла на чл. 156 а КТ; 

 платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ - работничка или служителка, с 

две деца до 18-годишна възраст, има право на 3 работни дни, а с 3 и повече деца до 

18-годишна възраст – на 5 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. 

В Общинския КТД-Радомир са договорени и по-голям размер на средства за 

представително облекло – не по-малко от 450  лева и на средствата за работно облекло на 

непедагогическия персонал не по-малко от 330 лева, както и по-високи размери на 

допълнителните трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация. 

3.7.ОбщКТД - Дряново 

Общината награждава педагози за принос в развитието на образованието в Община 

Дряново - с педагогически стаж над 30 г. на територията на Общината и използвани права 

за пенсиониране. Наградата е съобразена с финансовите възможности на Общината и се 

връчва на тържественото заседание на Общинския съвет за празниците на града. 

 

3.8.ОбщКТД -  Петрич 

По-големи размери на платения годишен отпуск: 

 основен платен годишен отпуск за непедагогическия персонал - 31 работни дни; 

 удължен платен годишен отпуск за педагогическите кадри, включително педагозите в 

яслените групи на детските градини - 57 работни дни; 

 основен платен годишен отпуск за работници и служители от непедагогическия 

персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто -не по-малко от 37 

работни дни; 



 

 

 отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения  по чл. 157, ал. 

1, т. 1-3 КТ: 

- встъпване в брак — не по-малко от 3 работни дни; 

- кръводаряване — за деня на прегледа и кръводаряването, както и 2 дни след 

него; 

- смърт на близък роднина (родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на 

другия съпруг или други роднини по права линия) - 3 работни дни. 

 платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ-работничка или служителка - с 

едно живо дете до 18-годишна възраст има право на 1 работен ден, с две живи деца до 

18-годишна възраст - на 3 работни дни, с 3 и повече живи деца до 18-годишна възраст 

— 5 работни дни. Право на този отпуск има работник или служител, който вместо 

майката се грижи за отглеждането на детето. 

 за осъществяване на синдикална дейност в 1 календарна година се ползва платен 

отпуск по чл. 159, ал. 1 от КТ в размер, както следва: 

- 72 часа за председател и секретар на организацията в 

образователната  

институция; 

- 112 часа за председател и секретар в общинско ръководство; 

- 136 часа за председател и секретар в регионално ръководство; 

- 168 часа за нещатни членове на национално ръководство и национални 

професионални секции. 

 

За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ — 

участие в масови мероприятия на Синдиката и националното му ръководство, 

синдикалните членове ползват платен служебен отпуск в размер на 48 часа за една 

календарна година. 

 

4. Динамика на постигнатото в сравнителен план 

Надграждането и затвърждаването на добрите практики е видимо и при 

проследяването няколко последователни цикъла на общинско колективно трудово 

договаряне, като например: 

 4.1.Столичен КТД 

В Столична община е установена традиция при сключването на общински трудови 

договори и няма прекъсване. Последните три КТД са сключени, както следва – на 

01.07.2014 г., 04.07.2016 г. и на 27.06.2018 г. 

С всеки от общинските колективни трудови договори Синдикатът на българските 

учители се стреми да награжда над договореностите в Отрасловия КТД. 

 

В Столичния КТД от 2018 г. бяха предвидени и редица ангажименти на  

Столична община като например: 



 

 

- заедно със социалните партньори се обсъжда и приема Стратегия за столичното 

образование и план за изпълнението й, който се отчита ежегодно и при поискване; 

- обсъжда със социалните партньори и приема програма за осигуряване на 

материално-техническа база, съобразена с нуждите на високоефективен учебно-

възпитателен процес; 

- предлага за утвърждаване на Столичния общински съвет извършването на 

промени в училищната мрежа след обсъждане със социалните партньори и при 

отчитане на следните показатели - разпоредбите на действащите нормативни 

актове; брой деца и ученици; брой на необхванати и отпаднали ученици в 

задължителна училищна възраст и намиране на възможности за тяхното 

обхващане и задържане в училищата; създадените в общината условия за 

целодневна организация на учебния процес; потребностите от нови професии и 

специалности в средното образование, съобразени с общинската стратегия на 

столичното образование; 

- при промяна в мрежата от образователни институции, предоставя на социалните 

партньори предварителни разчети за броя на оставащите без работа и 

възможностите за тяхната допълнителна квалификация или преквалификация; 

-  информира страните по договора за внасяните от нея за обсъждане в Столичния 

общински съвет  въпроси, касаещи образованието, и за взетите решения; 

- разработва формулите за разпределение на средствата по единните разходни 

стандарти съвместно с работодателите и синдикатите и др. 

 

Много важен е поетия от Столична община чрез Общинския КТД от 27.06.2018 г. 

допълнителен ангажимент, а именно: съвместно със социалните партньори да разработват 

мерки за намаляване и предотвратяване на агресията и насилието в образователните 

институции. 

За полагане на грижи за квалификацията на директорите и учителите с Общинския 

КТД е договорен и по-голям размер на годишните средства за квалификация на 

педагогическите специалисти. Същият е не по-малко от 1,3 на сто от годишните средства 

за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на 

педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително обсъдени със 

социалните партньори, приети на педагогически съвет и утвърдени от директора. В 

Общинския КТД е заложен и конкретен ангажимент на Столична община, а именно да 

осъществява контрол за разходване на средствата за квалификация и да информира 

социалните партньори. 

По традиция в КТД със Столична община се договарят много по-добри 

клаузи от тези в Отрасловия КТД, като например: 

 По-голям размер на платения годишен отпуск: 

 С Общ КТД от 2018 г. е договорен основен платен годишен отпуск на 

непедагогическия персонал - 29 работни дни.  



 

 

През 2014 г. беше договорен основен платен годишен отпуск на помощник- 

възпитателите в яслените и градински групи в детските градини - 32 работни дни, а с 

ОбщКТД от 2018 г. – 33 работни дни. 

 С ОбщКТД от 2018 г. е договорен за работници и служители от непедагогическия 

персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто да имат право на основен 

платен годишен отпуск в размер на - не по-малко от 35 работни дни; 

 С ОбщКТД от 2018 г. е договорен платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 

КТ – работничка или служителка с две живи деца до 18годишна възраст ползва 3 

работни дни, а с три и повече живи деца до 18-годишна възраст - 5 работни дни 

платен отпуск за всяка календарна година. 

 

 По-голям размер на допълнителните трудови възнаграждения: 

С общински колективни трудови договори са договаряни по-високи размери на 

допълнителните трудови възнаграждения, в сравнение с Отрасловия КТД, като например: 

за по-висока лична квалификация; за наставничество на учители, за преподаване учебни 

предмети на чужд език, без учебния предмет "чужд език"; за участие в екипи за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; за водене на задължителната 

документация, за консултиране на родители, деца и ученици; допълнително 

възнаграждение при вътрешно заместване при условията на чл. 259 от КТ и т.н. 

 С ОбщКТД от 2018 г. е договорен по-голям размер на някои  

обезщетения по     чл. 222, ал. 1 КТ за оставане без работа - 3 месеца; и по чл. 331, ал. 2 КТ 

при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено 

обезщетение - не по-малко от 6 брутни работни заплати. 

 

 И в трите общински КТД са постигнати договорености, работодателят да осигурява 

средствата за: 

 периодични медицински прегледи и изследвания за здравните книжки на работещите 

в детските заведения; 

 корекция на зрението на работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани 

от специалист по очни болести съгласно изискванията на Наредба № 7 от 15 август 

2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с видеодисплеи, както следва: за служителите, 

ненавършили 40 години - един път на две години; а за служителите, навършили 40 

години — ежегодно. 

 

4.2.Общински КТД - Варна 

На територията на община Варна е установена традиция при сключването на 

общински колективни трудови договори и няма прекъсване.  Последните три КТД са 

сключени, както следва – на 05.02.2015 г., 18.04.2017 г. и на 18.03.2019 г. 



 

 

С всеки от общинските колективни трудови договори Синдикатът на българските 

учители се стреми да награжда над договореностите в Отрасловия КТД. 

В ОбщКТД – Варна са налице много добри социални придобивки. Такъв пример е 

допълнителното обезщетение при пенсиониране. При пенсиониране на работник, 

служител или работодател, както и при раждане и/или осиновяване на дете до 5 годишна 

възраст, за ползващите се от клаузите на общински КТД Община Варна осигурява 

изплащането на допълнително обезщетение. Обезщетението е в размер на една 

минимална работна заплата за страната, при представяне на удостоверение от 

съответната/ите синдикална/и и/или работодателска/и организация/и, страни по 

договора, с което доказва членствени правоотношения през последните 2 години. 

В общинското КТД е включена и договореност, съгласно която в случай на трайни 

заболявания; тежки операции; смърт на дете, съпруг(а) или родител, по предложение на 

синдикатите, работодателят отпуска средства на работниците и служителите с решение на 

Общото събрание. 

 

Във Варненския КТД от 2019 г. бяха предвидени и редица ангажименти на  

община Варна, като например: 

- съвместно със социалните партньори се обсъждат и приемат актуализация при 

необходимост на Стратегия за развитие на образованието на територията на 

община Варна, както и план за изпълнението й, който се отчита ежегодно и при 

поискване ; 

- съвместно със социалните партньори системно и целенасочено отстоява 

авторитета и достойнството на учителската професия, като разработват и прилагат 

политики за недопускане на насилие и агресия спрямо педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал в образователните институции;  

- представя на синдикатите и работодателите в  14 – дневен срок от поискването 

информация за отчет за извършените разходи по бюджета за изтеклата финансова 

година за функция „Образование”; новоприети указания, писма, наредби, 

нормативни документи, отнасящи се до трудовите и осигурителни отношения в 

системата на образованието;  промени в мрежата на образователните институции; 

промени в собствеността и ползването на сградния фонд на образователните 

институции;  

- утвърждава формулите за разпределение на средствата по единните разходни 

стандарти след обсъждане с директорите на училища и детски градини в 

присъствието на синдикатите, страна по договора. Бюджетът на ниво училище и 

детска градина се разпределя по параграфи след обсъждане със синдикатите; 

- задължително обсъжда със синдикатите и работодателите всички въпроси 

свързани с необходимостта и възможностите за оптимизиране на образователните 

институции; 

- предприема действия по откриване, закриване, преобразуване и други форми на 

промени в мрежата от образователни институции само  след предварително 

обсъждане със социалните партньори и при отчитане на следните показатели: 



 

 

разпоредбите на действащите нормативни актове; брой деца и ученици; 

регионални демографски тенденции; брой на необхванати и отпаднали ученици в 

задължителна училищна възраст и възможностите за тяхното обхващане и 

задържане в образователните институции; наличните условия за целодневна 

организация на учебния процес;  

- разработва Програма за квалификацията на педагогическите специалисти с цел 

правилното разпределение и разходване на средствата за квалификация и 

осъществява контрол за разходване на средствата и информира социалните 

партньори за резултатите; 

 

И в трите общински КТД е договорен: 

 По-голям размер на платения годишен отпуск в сравнение с  

Отрасловия КТД, както следва: 

С КТД от 2015 г. е договорен основен платен годишен отпуск на работници и 

служители от непедагогическия персонал със загубена работоспособност 50 и над 50 на 

сто -  36 работни дни. 

С КТД от 2017 г. е договорен основен платен годишен отпуск на непедагогическия 

персонал - 29 работни дни , а с КТД – 2019 г. - 30 работни дни. 

С КТД от 2019 г. е договорен удължен платен годишен отпуск на педагогическите 

специалисти - 57 работни дни 

С КТД от 2019 г. е договорен и допълнителен платен годишен отпуск по чл.156, т.2 

от Кодекса на труда за непедагогическия персонал в размер не по-малко от 9 работни дни.  

И в трите общински КТД е договорен платен отпуск за две и повече живи деца по 

чл. 168 КТ - за работничка или служителка, с три и повече деца до 18-годишна възраст – 5 

работни дни платен отпуск за всяка календарна година, както и допълнителен платен 

отпуск – на 25 май за работещите в образователните институции. В детските градини за 

положен труд на 25 май, към основния платен отпуск се добавя един работен ден. 

 По -голям размер на трудови възнаграждения: 

И в трите общински КТД е договорен по-висок размер на началните основни 

месечни заплати на непедагогически персонал по длъжности. 

И в трите общински КТД са договорени по-високи размери на ДТВ, в сравнение с 

Отрасловия КТД, като например допълнителните трудови възнаграждения за по-висока 

лична квалификация, за водене на документацията на съответната паралелка на класните 

ръководители за консултиране на родители и ученици, за заплащане на учебния час над 

минималната задължителна норма за преподавателска работа (лекторски час) на 

педагогическия персонал и т.н.  

 Договорен е и по-голям размер на средствата за работно облекло. 

 Още в ОбщКТД от 2015 г. е договорен по-голям размер на  



 

 

обезщетението по чл. 222, ал. 2 КТ - в размер на брутното трудово възнаграждение на 

работника или служителя за 3 месеца за лица, чиито трудови правоотношения се 

прекратяват поради болест; 

В общинския КТД от 2019 г. е договорен по-голям размер на обезщетението по чл. 

222, ал. 1 КТ - за времето, през което работникът или служителят е останал без работа , но 

за не повече от 3 (три) месеца.  

 

4.3.Общински КТД - Пловдив 

На територията на община Пловдив е установена традиция при сключването на 

общински трудови договори и няма прекъсване. Последните три КТД са сключени,  както 

следва: на 01.09.2015г., 01.09.2017 г. и 02.09.2019г. 

С всеки от общинските колективни трудови договори Синдикатът на българските 

учители се стреми да награжда над договореностите в Отрасловия КТД. 

В общинския КТД - Пловдив от 2019 г. бяха предвидени и редица 

ангажименти на община Пловдив, като например: 

- съвместно с организациите на Работодателите и Синдикатите, страни по 

общинския КТД да разработва формула за разпределение на средствата 

получени по ЕРС за образователните институции, прилагащи системата на 

делегираните бюджети по дейности. 

- да предоставя на Синдикатите и организациите на Работодателите страни по 

договора в 10-дневен срок поисканата информация за състояние и промени в 

мрежата от образователни институции; текуща информация за общинската 

образователна система; преходни остатъци на образователните институции за 

финансовата година; трудови възнаграждения и социални плащания за 

образователните институции; изпълнението на конкретни договорености в 

КТД. 

- при налагащи се структурни промени в мрежата на общинските образователни 

институции, общината преди стартиране на процедурата по оптимизация се 

задължава да уведоми и обсъди със Синдикатите и организациите на 

Работодателите: промяната и датата на извършването; причините за промяната; 

възможните правни, икономически и социални последици; предвидените мерки 

по отношение на работещите; приложение на чл. 123 от КТ  

 

 И в трите общински КТД е договорен по-голям размер на  

платения годишен отпуск, както следва: 

 удължен платен годишен отпуск на педагогическите специалисти -  57 работни 

дни;  

 основен платен годишен отпуск на непедагогическия персонал - 30 работни дни;  

 отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения  по чл. 157, 

ал. 1, т. 1-3 КТ - в случаите на брак; кръводаряване и смърт по 4 работни дни – 

КТД на община Пловдив; 



 

 

 платен отпуск за две и повече живи деца по чл. 168 КТ - работничките и 

служителките с две живи деца до 18 годишна възраст имат право на 4 работни 

дни допълнителен отпуск, тези с 3 или повече живи деца до 18-годишна възраст - 

на 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск. Със същите права се 

ползват бащите, които сами отглеждат децата си. 

С ОбщКТД – 2019 г. се договори и допълнителен платен годишен отпуск за 

работничките и служителките с едно живо дете до 12 годишна възраст в размер 

на един работен ден; 

 работниците и служителите - самотни родители, с едно дете до 18-годишна 

възраст ползват 2 дни допълнителен платен годишен отпуск (ОбщКТД – 

Пловдив). 

 

И в трите общински КТД е включена договореност, целяща улесняване 

завръщането на работа на работнички и служителки, ползвали отпуски по майчинство, а 

именно: общината и работодателите не възпрепятстват ползването на платен отпуск по 

чл. 155 от КТ непосредствено след ползването на отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда. 

В Общинския КТД от 2017 г. е включена договореност, че педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал ангажирани с инициативи за честване за 24 

май, ползват един ден допълнителен платен годишен отпуск на 25 май. 

 И в трите общински КТД са договорени по-високи размери на  

ДТВ, в сравнение с Отрасловия КТД, като например за по-висока лична квалификация, за 

водене на документацията на съответната паралелка на класните ръководители за 

консултиране на родители и ученици, за заплащане на учебния час над минималната 

задължителна норма за преподавателска работа (лекторски час) на педагогическия 

персонал и т.н.  

 Договарян е и по-голям размер на средствата за  

представително и работно облекло. 

 И в трите общински КТД  е постигната договореност,  

работодателят да финансира разходите за медицинските изследвания при ежегодното 

подновяване на здравните книжки на работниците и служителите, страни по договора. 

 

 

5. Основни изводи, проблеми  и препоръки за в бъдеще 

Като основен извод от посоченото можем да кажем, че предпоставка за достигнатите 

резултати на общинско ниво за системата на предучилищното и училищно образование, са 

целенасочените действия на Синдиката на българските учители по въпросите на трудовите, 

осигурителните, социалните отношения, на жизненото равнище и доходите на работещите в 

системата.  

Като недостатъци при колективното трудово договаряне на ниво община можем 

да посочим: 

-  неотчитането на специфичните особености на общината; 

-  преповтарянето на клаузи от отрасловия КТД;  



 

 

-  липса на умения и знания у отделни синдикални лидери за водене на конструктивен и 

ползотворен диалог. 

 

В общинските колективни трудови договори се включват текстове, които се 

припокриват с повелителните разпоредби на закона, което е провокирано от 

множество възникнали казуси. С цел да бъдат намалени тези случаи, в КТД се 

преповтарят някои основни текстове на закона. 

Такъв пример е включването в КТД на текст, напомнящ задължението на 

работодателя да предостави на работника преди постъпването му на работа екземпляр от 

сключения трудов договор, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ, заверено ТД на 

НАП, да му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която да му връчи при 

сключване на трудовия договор срещу подпис. 

Често възниква въпросът дали това е необходимо, ако един работодател неспазва 

закона, той би ли се съобразил с клаузи на КТД, която го повтаря. Практиката показва, че 

подобни казуси възникват и поради недостатъчно познаване на нормативни документи 

от страна на работодателите, и в много случаи именно напомнянето чрез текст в  

колективен трудов договор ги предотвратява. 

Такъв пример са и включените текстове по отношение на процедурата по 

разрешаване и отлагането на ползването на платения годишен отпуск. Тя е разписана в 

КТ и НРВПО, но в КТД са припомнени някои права и задължения, както на 

работодателя, така и на работника или служителя, неспазването на които предизвиква 

спорове. 

В други случаи работодателите са наясно с извършваното нарушение – например 

те знаят, че законът допуска сключването на срочен трудов договор само в точно 

определени случаи, но търсят сключването на такъв договор въпреки ограниченията му, 

или при наличие на педагогически специалисти с непълна норма преподавателска 

работа в образователната институция, се  назначават външни лица за подобна длъжност. 

Поради тази причина в КТД се включва текст, чрез който се изисква стриктно спазване 

на разпоредбите на КТ при сключване на срочни трудови договори или спазването на 

Наредба № 4 от 2017 г. за нормирането и заплащането на труда при формирането на 

задължителната норма преподавателска работа. 

На общинско ниво са налице добри практики в информационното 

осигуряване и при сключваните колективни трудови договори. В общинските 

колективни трудови договори се предвижда, не само  че страните по КТД се задължават да 

запознаят работниците и служителите в образователните институции с общинския КТД и 

последващите промени, но и да създадат необходимата организация и механизми за 

изпълнение на постигнатите договорености. 

                                     

 *** 



 

 

С цел укрепване и развитие на колективното трудово договаряне по общини, 

Синдикатът на българските учители непрекъснато се стреми да наложи позитивен тон и 

конструктивизъм в партнирането си с различните институции и организации.  

В тази насока са и конкретните ни очаквания и предложения  към:  

 

 Държавата и нейните институции,  относно необходими  

промени в правната рамка.  

Предлагаме следните изменение и допълнение на Кодекса на труда: 

1. Промяна на чл. 54, ал. 2 КТ, като максималния срок на действие на сключен КТД 

да бъде три години; 

2. В чл. 52 КТ да се въведе задължение за работодателя освен за преговаряне и за 

действително подписване на КТД; 

3. Да се измени и заглавието на чл. 52 като се запише „Задължение за преговаряне, 

предоставяне на информация и сключване на КТД“; 

4. В чл. 52 да се създаде нова алинея, с която да се въведе краен срок за приключване 

на преговорите и подписване на КТД – до 6 месеца; 

5. Запазване на съществуващия текст чл. 57, ал. 2 КТ без да се разширява текста по 

отношение възможностите на присъединяване към КТД на лица, които не членуват 

в синдикална организация.  

Очакваме извършването и на необходими промени в други нормативни документи, 

специфични за системата на образованието, за което липсва  конструктивен диалог  

до този момент. 

 Партньорите от работодателските структури и техните териториални  

представителства 

Като проблеми, по които отсъства конструктивния диалог можем да отбележим: 

- Нежелание от страна на работодателските организации механизмът за формиране 

на работните заплати на директорите да бъде част от Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за 

нормиране и заплащане на труда.  

Работните заплати на директорите на образователните институции са разписани в 

отделен документ - Правила за определяне на работните заплати на директорите на 

общинските и държавните училища, на ЦСОП, РЦПППО, ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от 

ЗПУО, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на ДЛЦ и на НДД;  

- Нежелание от страна на работодателските организации да приемат текстове с 

императивен характер относно разпределението на икономиите, което довежда до 

формирането на големи бюджетни излишъци. 

- Нарушаване на клаузи от Отрасловия колективен трудов договор от някои 

работодатели, които предоставят договорения по- голям размер платен годишен отпуск и 

на несиндикални членове. 

 

 Кметовете на общини и Общинските съвети,  в т.ч. и Националното  

сдружение на общините в РБългария 



 

 

За да се постигнат добри резултати в колективното трудово договаряне на 

общинско равнище е необходимо да има по-голяма ангажираност на общинските 

власти и работодателските организации в процеса на преговори и сключване на 

общински колективни трудови договори. Сключването на КТД не бива да се приема като 

допълнително натоварване за тях, а като механизъм за развитие и усъвършенстване на системата за 

предучилищното и училищното образование на общинско равнище. 

 

 

 

II.  МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ 

Досегашен опит  и  приоритети за в бъдеще 

 

 

Опитът на СБУ показва, че постигането на добри резултати в процеса на колективното 

трудово договаряне изисква сериозна подготовка на синдикалните лидери. В тази връзка Синдикатът 

последователно и целенасочено на национално и общинско равнище провежда обучения на своя актив 

както по проблемите на социалното партньорство и колективното трудово договаряне, така и по 

трудовоправни и социалноикономически въпроси.  

 

СБУ провежда ежегодно поредица от обучения, с цел повишаване 

компетенциите на синдикалните активисти по отношение водене на добър социален 

диалог.  

В началото на всяка календарната година СБУ провежда Семинарно обучение на 

тема – „Съставяне и приемане на бюджета на системата за предучилищното и 

училищното образование” за съответната година.  

В обучението като лектори се канят представители на МОН, МФ и НСОРБ. В тези 

обучения участват освен областните координатори на СБУ, председатели на ОбщКС на 

СБУ, участват и експерти по образованието в общините, икономисти и финансисти, 

работещи в системата на образованието, представители на регионалните управления на 

МОН, директори на образователни институции и др. На тези съвместни обучения се 

поставят въпроси, обсъждат се проблеми и се уеднаквяват позициите по въпросите, 

касаещи бюджета на системата за предучилищното и училищното образование, 

съставянето на формулите за разпределение на средствата по ЕРС, разработване на 

бюджетната бланка по приходите и разходите и др. 

 

В началото на всяка учебна година в периода - септември - ноември Синдикатът 

на българските учители провежда в цялата страна традиционните си есенни 

съвещания. На тях се поставя акцент върху: промените в нормативните актове, приетите 

нови нормативни документи, разяснява се съдържанието на постигнатите договорености с 

Отрасловия колективен трудов договор, Анексите към него и приложимостта им в 



 

 

дейността на синдикалните структури на СБУ, както на общинско ниво, така и на ниво 

образователна институция, като се обсъждат и възможностите за включване на по-добри 

параметри в общинските КТД. 

 

СБУ провежда и допълнителни обучения на синдикалните активисти и 

редовите синдикални членове,  по предварителна заявка от председателите на 

общинските координационни съвети, извън традиционните обучения. 

 Специално внимание се отделя и на обученията на екипите за водене на 

преговори и сключване на колективни трудови договори и споразумения. 

Освен информацията представена по време на обученията, на синдикалния актив се 

предоставят и разяснителни материали чрез вестник „Учителско дело", Бюлетина на 

СБУ и на сайта на Синдиката. 

Обученията на новоизбрания синдикален актив на  са приоритет в работата 

на СБУ, както по организационни въпроси, така и по  трудовоправни и 

социалноикономически въпроси. 

 

За утвърждаване на добри модели на водене на социален диалог и тристранното 

сътрудничество, с оглед защитата на трудовите и социалните права на синдикалните 

членове, СБУ консултира синдикалните ръководства на общинско ниво в процеса 

на подготовка на проекта на колективен трудов договор.22 На сайта на СБУ в 

специална секция се качват сключените общински КТД23. Това дава възможност на 

синдикалния актив, както да се запознаят с тях, така и да заимстват добри практики. 

 

Синдикатът на българските учители насърчава добрия социален диалог, 

както на общинско, така и на ниво образователна институция, като  ежегодно провежда 

редица национални конкурси: „Синдикалист на годината”; „Най-добър социален 

партньор – кмет”; „Най-добър социален партньор – директор”, „Най-добър социален 

партньор -началник на РУО“ и т.н. 

 

                                                    *** 

 

 

 

 

 

                                                            
22 В Приложение 1. СБУ представя  Модел на КТД, за дейност „Образование”, финансирана от 

общинските бюджети.  
23 Връзка: http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=55&lang=bg  
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Федерация на синдикатите в здравеопазването 

 

Колективното трудово договаряне 

 за дейност „Здравеопазване”, финансирана от общинските бюджети 

 

 

I.АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

1.Въведение 

Социалният диалог е  ефективен инструмент за защита на правата на 

работещите в здравеопазването и за повишаване качеството на здравните услуги.  

Върху развитието, обхвата и ефективността на социалния диалог важно място заема 

конкретната социално –икономическа и политическа ситуация в страната. Необходимо е 

да  е налице  готовност и политическата воля на всички страни  -  правителство, 

работодатели и синдикати, за да се води ефективен диалог.  

В условията на трудна и противоречива реформа в здравеопазването, колективното 

трудово договаряне и сключените КТД, стават ефективен и надежден  инструмент за 

защита на правата и интересите на работещите в здравеопазването. 

В годините усилията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ 

/ФСЗ-КНСБ/ са насочени към сключване на Отраслови КТД, Отрасъл „Здравеопазване”, 

като традиционно предметното поле на договаряне включва;  трудовите възнаграждения,  

допълнителни трудови възнаграждения, доплащанията; регулиране на работното 

време,почивките и  отпуските; широкия спектър от условията на труд, с цел регулиране на 



 

 

трудовите отношения и избягването на сериозни конфликти в отделните звена на 

системата. Сключените ОКТД са добра основа за преговори и надграждане на 

договореностите на другите равнища на договаряне – в лечебните и здравните заведения и 

по общини за дейност ”Здравеопазване”, финансирана от общинските бюджети. 

Синдикалната ни стратегия предполага прилагането на системни  съгласувани 

действия на  федералните ни синдикални структури на  национално ниво, отраслово-

браншово  ниво, на  общинско и ниво  и ниво лечебни и здравни заведения.  По този 

начин по-успешно се осигуряват общовалидни минимални стандарти, чиито параметри 

могат да бъдат подобрявани при договарянето на по-ниските нива, съобразно конкретните 

възможности и специфичност на лечебните и здравни заведения и конкретните общини.   

Важна за нас е и полагаме усилия за укрепването  на добрата координация и 

взаимодействие с териториалните структури на КНСБ – Регионалните съвети и 

Областните координатори,  Общинските синдикални съвети и Общинските 

координатори. Ефективни са и контактите ни и е налице добро работно взаимодействие и 

с Централата на КНСБ, на  експертно и на политическо равнище. 

Общинската здравна политика  е част от социалната политика на държавата. Тя е 

вид здравна политика със специфични регионални цели и приоритети, свързани с начина 

на живот, здравна култура и нивото на здравеопазването в общините. 

Участници  и партньори в процесите на здравеопазването са медицинските 

професионалисти  и гражданите. 

   

2.Поглед към реалната картина  

Утвърдени добри практики и проблеми в процеса на договаряне по общини 

 

2.1. Процесът  и Партньорите   

В края на м.декември 2019 г. действащите КТД за дейност „Здравеопазване”, 

финансирана от общинските бюджети са 74.  

В последните 10 г. традиционно се сключват   средно 75 КТД от обединени  

синдикални организации на работещите в детските заведения.  Има общини в които не е 

възможно  да се сключват КТД, поради малкия брой деца, а оттам и малобройния работещ 

медицински персонал.  

Възможността да се увеличат субектите на колективно трудово договаряне по 

общини  и броят на сключените КТД за дейност „Здравеопазване”,  е в пряка връзка от 

активността на страните, конституирани на това равнище на колективно трудово 

договаряне. От наличието и активността на  местните синдикални структури на ФСЗ, както 

и от другата страна -  изградени  и мотивирани за преговори структури на работодателите. 

Да, но!... ... ...   

В страната ФСЗ-КНСБ има изградени синдикални структури на детско и 

училищно  здравеопазване почти във всеки град. По региони ФСЗ има изградени 



 

 

териториални координационни съвети/ТКС/. В тези съвети членуват всички организации 

към ФСЗ вкл. и тези на детските заведения. Има градове /София, Плевен, Добрич и др./, 

където синдикалните организации към отделните ясли, детски  градини, училища са 

обединени и така с едно ръководство участват в структурата на ТКС.  

През последните години създадохме синдикални организации от работещите в 

Детски ясли, в Училищни здравни кабинети, в яслени групи, в детски кухни и др., които 

са на територията на дадена голяма община. По този начин се обхващат медицинските 

специалисти и помощен персонал,  работещи поединично по селата. Например,  в 

гр.Тервел, община Добрич -   тази синдикална организация сключва КТД с кмета на 

община Тервел.  

За съжаление, все още няма изградени структури  - местни поделения на 

национално представителните организации  на  работодателите, които да са страна в 

договарянето,  за дейност „Здравеопазване” по общини. Единствен партньор е 

общината – кмета на общината! 

Общината и кмета не са обикновен партньор, те имат авторитета на институция - 

местна власт и възможности да застанат зад мащабни инициативи, каквито са 

интервенциите на общественото здраве. Целта и задачите са постигането на баланс между 

множество интереси и осигуряването на обществена подкрепа в посока решаване на 

здравните проблеми. 

Дейността на детските градини, в областта на здравните грижи за деца, е 

регламентирана с : 

НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини на 

Министерство на здравеопазването. Отговорностите в Наредбата са уредени в пет 

раздела.24, и 

Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за  устройството и дейността на детските 

ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.25  

 

Детските заведения са регистрирани със Закона за здравето. Общината се явява 

работодател на тези заведения и разпоредител на делегирания бюджет.  

В детските заведения – детски ясли, детски градини, училищни здравни кабинети, 

детски кухни и др. , които са собственост на общината, работят медицински сестри и 

помощен персонал. 

По норматив МЗ и МФ изработват стандарти за издръжка на едно дете и съобразно 

броя на децата в общината се отпускат финансовите средства. Тези финансови средства са 

за трудови възнаграждения на работещите. Те се актуализират ежегодно с решение на МС. 

Медицинските сестри, работещи  с деца, отговарят за тяхното здраве и се справят много 

                                                            
24 Виж Приложение 3. 
25 Виж Приложение 4. 

 



 

 

добре с тази си отговорност, въпреки проблемите с финансирането на дейността, които се 

очертават като  устойчива тенденция в редица общини.  

И, ако общинските лечебни заведения постигат и надграждат в КТД 

договореностите на национално ниво – в ОКТД, то работещите в детското и училищно 

здравеопазване полагат усилия да постигнат същото, като водят преговори и разписват 

КТД с кмета на общината. 

Ние сме убедени, че КТД за дейност „Здравеопазване”, финансирана от 

общинския бюджет трябва да бъде подписван и от кмета на общината, като пряк 

разпоредител на бюджета, но за съжаление все още  няма нормативна рамка, която да 

го конституира като страна в договарянето на това равнище, както и да го задължава 

да спазва сключения  ОКТД, тъй като клаузите в Об.КТД, за детските заведения, отразяват 

договореностите постигнати в ОКТД. 

Налице са и други проблеми при конституирането на страните на това 

равнище да договаряте за дейност „Здравеопазване”. Има случаи в които КТД се 

сключват със  Завеждащ ясла  -  там където има само ясли …и фактически, тя е 

единствения работодател, който получава бюджет от общината и ги  разпределя между 

работещите. Но в тези случаи  завеждащ яслите нямат статута на работодателска 

организация, нямат членство и в представителните работодателски структури.  

Поради тези проблеми, както и поради  непрекъснатите реформи в 

здравеопазването, колективните трудови договори,  сключени между кметовете на общини 

и синдикалните структури на ФСЗ-КНСБ, се явяват единствена защита на работещите в 

детските здравни заведения. 

И, ако се постигне съгласие и се промени  нормативната рамка, в която кмета на 

общината  не само подписва договора, но е и законна страна по него, със съответните 

задължения и отговорности, ще имаме по- големи   възможност за сключване на КТД в 

повече общини, както  и за привличане на повече медицинските специалисти.  

2.2.Постигнато-непостигнато  и приоритети за в бъдеще  

Синдикалните  структури в Детските заведения с помощта на ФСЗ, а на места и с 

помощта на РС на КНСБ,   изработват проекти на КТД  по примера на Отрасловия КТД. 

Определят се групи за преговори с общината респ. кмета и стартира процедура на 

преговори по клаузите на Договора. 

В редица общини съществено значение за стимулиране процеса на колективно 

договаряне за дейност”Здравеопазване”, имат и подписаните предварителни, Рамкови 

Споразумение за сътрудничество, от  КНСБ и РС на КНСБ. Напр., в Споразумението с 

Кмета на Столична община, подписано през 2019 г.,26 са поети конкретни ангажименти 

                                                            
26 Раздел 6. Договорености в областта на здравеопазването: Реформирането и развитието на 

здравеопазването се свързват с следните основни цели: разширяване на достъпа до системата и получаването на 

качествени здравни услуги;   осигуряване на достойни възнаграждения на професионалистите  по здравни грижи, на 

които Общината е работодател. 

 В това направление очакваме от бъдещата местна власт да приложи ефективни мерки за: 



 

 

относно предстоящи преговори за сключване на нов Об.КТД и   за достигане на 

показателите в Отрасловия КТД, за възнаграждения, условия на труд, отпуски, почивки.  

И тук трябва да се отбележи ролята на КНСБ и РС за работата със 

структурите в детските заведения. Там, където ФСЗ има стабилна структура КТД с 

кмета се сключва от председателя на ТКС към ФСЗ. Но там където председателят на ТКС е 

действащ лекар, където няма активна дейност, се осъществява  координация с 

териториалните структури на КНСБ, като  функцията договаряне с кмета се поема от 

Областните или общински  координатори на КНСБ. Добри примери в това отношение са 

Добрич, Кърджали, Благоевград, Стара Загора   и др.  Представителите на РС, познавайки 

по-добре  Общинските ръководства и поддържайки добри работни контакти с тях, 

участват в преговорите заедно ръководството на ТКС към ФСЗ. 

Традиционно, нашите структури в цялата страна не са имали проблеми с 

договарянето по места -  там, където са възниквали синдикални структури, напр. в 

Панагюрище, Велинград, Пещера и пр. Винаги представител на ФСЗ е имал без проблем 

среща с кмета, като   преговорите  по конкретните проекти на КТД са започвали. 

Проблемът обаче не е процеса на  договаряне да започне, а в постигане на  съгласие 

относно  показателите, заложени в проекта, напр., по отношение равнището на работната 

заплата, на единия час за самоподготовка, за размера на отпуските, за условията за 

синдикална дейност и др. 

                                                                                                                                                                                          
 Ежегодно договаряне по категории персонал  размера на основните РЗ във  функция „Здравеопазване”, в 

рамките на единните разходни стандарти за съответната година. 

 Подписване на нов Общински  Колективни трудови договора, с обединената  синдикална организация на 

работещите в Детски ясли, Детски градини, Училищни здравни кабинети, Детски кухни - пред есента на 2019 

г., и в т. в насока: 

-   Постигане нивата на начални стартови месечна работни заплати от 900 лв., договорени с КТД  

отрасъл „Здравеопазване“ 2018 година, за професионалистите  по здравни грижи, на които кмета на Община се явява 

работодател, с новия общински бюджет за 2020 г.; 

- Да се обсъдят възможности и договорят мерки за плавно надграждане на достигнатите в ОКТД нива  

през мандата; 

-Да  се изплаща договорения по-висок размер на обезщетението при пенсиониране  - от  7 брутни работни заплати.   

 Ръководството на ФСЗ очаква от Софийска община подкрепа  в исканията си за по–високи единни 

разходни стандарти за издръжката на едно дете, както и да бъдат променени за тези, които работят 

в ясли и тези в яслени групи в Детските градини, с цел преодоляване на значителната разлика  в 

заплащането, създаващо социално напрежениеи  в колективите. 
 Общината  да обезпечи  еднакви размери на трудовите възнаграждения на непедагогическия и помощен 

персонал в детските заведения, разкрити по Закона за предучилищно и училищно образование  и Закона за 

здравето / детски градини и детски ясли /. 

 Разкриване на нови яслени групи и респективно – разкриване на нови работни места; 

 Намаляване броя на децата в яслените групи с цел подобряване обгрижването и наблюдението на децата;  

 Възникнали  проблеми ще бъдат обсъждани в създадена Комисия „Здравеопазване” към Об.СТС, с участие на 

представители на дирекция „Здравеопазване“ при Столична община; 

 Ежегодно да се провеждат две общи консултативни  срещи ( през м.юни и м.декември), на Комисии 

„Здравеопазване” и „Образование” към Об.СТС, свързани с  необходими промени в ЕРС, с участието на 

представители на Дирекция „Здравеопазване” и Дирекция „Образование” на Столична община. 

 

 

 

 

 



 

 

С някои кметове, като напр. на общините Бургас, Благоевград, Нови пазар, Шумен, 

Варна, Пловдив, Добрич, постигнахме  още през 2019 година стартови заплати на 

медицинските сестри от детско здравеопазване, близки до договорените в Отрасловия 

КТД (от 850- 900 лв.)   Но има и кметове на общини, с които това не е постигнато. 

Основен техен аргумент за това е твърдението им, че не разполагат с необходимите 

финансови средства, като продължават да държат медицинските специалисти с равнище 

на заплати от 740 до 800 лв. (Кърджали , Плевен , София и др.)   

През 2020 година се надяваме, с повишението на единните разходни стандарти за 

отглеждане на едно дете в детска ясла /4600/ и яслени групи в детските градини, както и на 

училищните медицински сестри,  тези показатели да достигнат до  900 лв. След срещите 

на ФСЗ с кметовете, са поети ангажименти от  Столична община, Плевен и др., като такива 

договорености се разпишат и в новите КТД. 

За постигане успех при преговорите с общините решаваща роля играят 

добрата предварителна подготовка на екипите за преговори: – тяхната добра   

информираност, поведението при водене на преговори и познаването на нормативните 

документи, свързани с конкретната дейност; познаването на бюджетите на общините и 

конкретно какви финансови средства са  получени от Министерството на финансите по 

броя на деца в общината. Затова ФСЗ от дълги години обучава синдикалните си 

председатели за стъпките за водене на преговори,  на тактика и стратегия - как да се 

отстъпва по определени клаузи и кое е основното, за което трябва да се борят.  

ФСЗ-КНСБ е търсена от медицинските специалисти за експертна и 

методическа помощ при подготовката, преговорите и сключване на КТД. Полагат се 

съвместни усилия и се предприемат конкретни действия и за следене на изпълнението на 

сключените договори, както и по повод разрешаване  спорове и конфликти. Например,  в 

предишния цикъл на  договаряне/2018/ бяха налице  проблеми, свързани с  

разпределение на бюджета и на преходните остатъци и др., вследствие  взети  решение в 

правилата за вътрешния ред, но без консултации и обсъждане със синдикатите.  Това 

наложи да бъде сигнализирана от наша страна Главна инспекция на труда. След 

осъществена проверка е направено предписание синдикатите да присъстват при тези 

важни обсъждания.      

Организирани са дискусии, кръгли маси и др. по проблемите  на детското 

здравеопазване и работещите медицински специалисти и помощен персонал, в 

присъствие на представители на Министерството на здравеопазването/МЗ/, на 

Министерство на финансите/МФ/, на Общини, и др. И тук е необходимо да 

подчертаем отново големият проблем-   МЗ не е принципал на тези медицински 

специалисти, които ние представляваме в процеса на колективното трудово договаряне, 

МЗ не   работи системно върху Наредбите, гарантиращи дейността в детските заведения и 

основното... важността, която ние отдаваме   на фигурата на Кмета на общината, 

който трябва да подпише Договора.  

Разбира се ФСЗ, съвместно с РС на КНСБ, непрекъснато полагат усилия за 

установяване на контакти със  структури на медицински специалисти, които имат желание 



 

 

и мотиви да се организират и да подпишат КТД  с кмета на общината, въпреки  наличието 

и на малко деца в  конкретни общини. Понякога проблеми в това отношение  възникват и 

по повод конкретното членство на изградени синдикални организации от медицински 

специалисти, с членство, различно от това във ФСЗ, което създава трудности за тяхното 

представителство и защита. Напр.  в гр.Тервел - община Добрич, има около 30 работещи 

в тази система. Този персонал беше създал синдикална организация, но с членство в 

Синдиката на българския учител. Бяха предприети конкретни, координирани действия за 

уреждане на членството на създадената СО в ФСЗ . Проведена е и среща с кмета на 

общината,  и тази година предстои подписването на КТД. 

 

2.3. Добри практики от предметното поле на договореностите 

Трябва да отбележим значителни успехи, постигнати от синдикалните ни структури на 

това равнище на договаряне. 

КТД по общини се изработва на базата на договореностите в ОКТД. 

Проблем  за  редица общини е изпълнението на постигнатите   договорености на 

отраслово равнище.  Но в някои общини договореностите в КТД са по- добри и 

надграждат  тези, постигнати  в ОКТД. 

Център,  приоритет в политиката на ФСЗ  е договаряне на  доходите   и  в 

процеса на колективно договаряне,  и в сключените КТД, има постигнати  много добри 

резултати в редица общини. Посочваме добри и устойчиви практики при договарянето на: 

- ДТВ за продължителна работа и професионален опит -   размерът  е 1% от 

индивидуалната основна месечна работна заплата за всяка година трудов стаж; 

- Нормалната продължителност на работния ден за медицинските специалисти е 8 

часа, от които 1 час е за самоподготовка , която се провежда извън детското 

заведение; 

- ДТВ за нощен труд – заплащането е не по малко от 35 %  от минималната часова 

ставка, съгласно член 261 от КТ; 

- Осигуряване  на средства  от финансиращия  орган за работно облекло и обувки, в 

рамките на една минимална за страната  месечна заплата; 

-  Получаване на сертификат на всеки 5 години, във връзка с повишаване на 

квалификацията от професионалистите по здравни грижи, съгласно единната 

кредитна система на БАПЗГ.  

Тази допълнителна квалификация се заплаща,  съгласно  клауза в КТД; 

- Регламентиран е размера на отпуските  в КТД, с таблица за допълнителни дни, 

които са за специфични условия на работа в здравеопазването:  за медицинските 

сестри те са 12 дни , плюс 20 от КТ и по 1, 2 и 3 дни, съобразно 

продължителността на трудовия стаж.  



 

 

По този начин  в КТД на места са договорени 35 , 36 , а някъде и 37 дни платен 

годишен отпуск. 

- Много добра клауза за условия за синдикална дейност. На места има договорка до 

4-5 дни допълнителен отпуск за синдикалните лидери, което позволява да се участва в 

различни мероприятия на ФСЗ, в обучения ,в разпространение на положителен опит в 

страната и в чужбина; 

- Договорености относно работното облекло: на много места се изработва таблица  

по която се ползват. Има общини в които за работно облекло се отпуска  една 

минимална работна заплата за страната /София, Пловдив и др./, което напълно 

удовлетворява работещите в детските заведения.  

Добрите договорености в общинските КТД стимулират  за повишаване на 

мотивацията за по-ефективна работа и предоставянето на едни качествени здравни 

услуги.  

Много добри КТД има в общините Варна, Добрич, Пловдив, Бургас, Плевен, 

Шумен, Благоевград, София др.  

На много места в страната, в преговорите за сключване на общински КТД, 

са достигнати нивата на възнаграждения, договорени  в ОКТД.  Напр., Бургас, 

Благоевград, Варна, Шумен ,Нови пазар, Несебър, Добрич, Пловдив,  а в началото на тази 

година Плевен, София /очаква се подписването на КТД , поети са ангажименти/.   

 

2.4.Нерешените проблеми 

Разбира се, има и много трудности, които влияят негативно и на процесите на 

колективно трудово договаряне.  

Не винаги средствата от държавния бюджет за детско здравеопазване по общини се 

използват ефективно. Има случаи,  в които  част от средствата за детското 

здравеопазване се отклоняват за други цели. Затова е необходим  постоянен контрол и 

за изпълнение на общинските бюджети, и за разпределението за възнаграждението на 

работещите в детските заведения. Действия в тази насока се извършват и от ФСЗ-КНСБ, и 

от самите синдикални организации.   

Коментираме с тревога и следните проблеми и тенденции: 

- Една медицинска сестра в детска ясла се грижи почти за двойно повече деца 

,отколкото се полага по норматив, тъй като общините решават проблемите с 

приема за сметка на тяхната натовареност;  

- От друга страна в училищата една медицинска сестра отговаря за 600-800 ученика;   

- Медицинските сестри са на най-долния регистър на длъжностите в България, което 

пречи понякога да им се увеличат възнагражденията, дори  когато общините 

проявят разбиране и имат нагласа и готовност и възможност  да направят това;  



 

 

- В сключваните КТД липсва система на финансови стимули за медицинските 

специалисти, с по голяма натовареност, предвид надвишаване броя на децата по 

Наредба 26.27  

Това е предизвикателство пред партньорите в договарянето на това равнище и 

задача за търсене на решение в бъдещите цикли на договаряне, пред синдикалните 

ни структури и екипи за преговори;   

- При част от детските заведения условията на труд са на незадоволително ниво; 

- Няма единна методика за формиране на стандартите за разход и отчитане труда на 

медицинските специалисти; 

- Няма кадрова политика, мотивираща младите специалисти да работят в детските 

заведения; 

- Няма адекватни и ефективни програми за продължително обучение и 

квалификация на персонала, което крие реална опасност в близките години да се 

задълбочи недостига на добре обучени и компетентни медицински специалисти в 

детско и училищно здравеопазване, още повече , че средната възраст на персонала 

е между 55- 60 години. 

Всичко това създава рискове и   води до голяма отговорност на работещите ,  

свързана  с детската адаптация, травмите в ранна възраст, честите боледувания от 

инфекциозни заболявания; свръх натовареността на групите…  

 

3.Възможностите - нашите изводи, предложения, препоръки  и  очаквания 

за бъдещи действия 

Поради непрекъснатите реформи в здравеопазването, недостатъчното 

финансиране на системата и конкретно на ДУЗ,  КТД по общини се явява единствена 

възможност за  защита за работещите в детско здравеопазване.  Той е инструмент,  чрез 

които в ситуация на добър  диалог с общинските власти, взаимно информиране, в процеса 

на съставяне и следене изпълнението на общинските бюджети,  чрез договаряне,  се  

търсят  резерви и допълнителни финансови ресурси.  Той е гарант и за предоставянето на 

качествена здравна услуга на децата, настанени в тези заведения. 

Защото!  

Нашите деца са бъдещето на България.Тяхното здраве , физическо и психическо 

развитие, както и правилното им отглеждане в една спокойна атмосфера са приоритет на 

семейството, държавата и действията на всички нас. Те са и непряка грижа и за синдиката 

ни – ФСЗ-КНСБ, и за териториалните ни структури, които чрез  малки  стъпки в процеса 

на диалог и договаряне,  водим до голямата крачка  за решаване на проблемите в 

партньорство …дължим го на децата на България. 

Затова, са необходими конкретни стъпки за укрепване на това равнище на 

колективно трудово договаряне!  

В тази насока са нашите препоръки и очаквания от: 
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3.1.Държавата  и нейни институции 

 На първо място, това е регламентираното участие в преговорния  

процес на Кмета на общината.  

Ние сме убедени, че отдавна е време, поради утвърдената практика за регулиране на 

трудовите и осигурителни  отношенията чрез диалог и договаряне  в дейност 

„Здравеопазване„ по общини,   кметовете на общините да бъдат конституирана 

страна по тези КТД, чрез промяна на нормата на чл. 51в, ал.1 на Кодекса на труда.  

Това ще улесни договарянето по общини.  

 Специфичните Наредби за детско здравеопазване е необходимо да бъдат  

осъвременявани периодично от МЗ, взимайки предвид предложенията на работещите в 

тези здравни заведения. 

 Преходните остатъци в  общинските бюджети да се ползват за повишаване  

на възнагражденията на работещите. И това да става чрез механизмите на диалог и 

договаряне, с участието на синдикатите. 

 

3.2.Партньорите от работодателските структури и техните териториални 

представителства 

 За съжаление, работодателски структури (местни поделения на  

национално представителните работодотелски организации),  в които да членуват 

непряките разпоредители на бюджета, като напр.  завеждащ яслата, няма изградени в 

общините;  

 Дори има парадоксални случаи, в които   ръководителите на яслените  

заведения искат да членуват във ФСЗ,  поради факта, че техните заплати, които се 

определят от общината,  са по ниски от договорените в КТД. Разбира се, такова членство 

няма как да бъде уредено, защото тези длъжности изпълняват функциите на работодател, 

според КТ -  назначават персонал, правят графици на работа, на отпуски и др; 

 От друга страна, тези завеждащи не могат да бъдат приети и в  

представителна работодателска структура, понеже е много трудно да се организират в 

цялата страна, а и от страна на БСК  е налице  отказа това да бъде направено... 

             Считаме, че национално представителните работодателски организации е 

необходимо да намерят решение за своето териториално представителство за целите на  

колективното трудово договаряне по общини, за дейност”Здравеопазване”. Трябва да се 

обмислят и решения в тази насока и чрез промени в Кодекса на труда. 

 

3.3.Кметовете на общини и Общинските съвети , в т.ч. и от НСОРБ 

 Общините и  кметовете на общини са най-важния елемент от  

съществуването и функционирането  на тези здравни заведения. Те са тези, които с 

подписването на КТД осигуряват съществуването на медицински персонал. В момента в 

детските заведения работят медицински сестри със средна възраст 60 години. Необходимо 



 

 

е обновяване на този персонал, а за това  е необходимо гаранция за по високи доходи и 

условия на труд.  

 

 

II.  МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ 

 Препоръки към синдикалните структури и екипите за преговори  

 За изготвяне на добър КТД по места е необходима добра организация,   

напр.  София, Пловдив, Бургас, Варна и др. се сформират екипи за преговори със 

заповед на председателя на ФСЗ/ ТКС/.  В тези екипи влизат представители на 

Федерацията или на ТКС и група от синдикалната организация на територията на 

общината.  

 Изработва се Проект на КТД28, обикновено на основата на Отрасловия   

КТД, като се има предвид спецификата на региона.  

В Проекта могат да се включат клаузи, които са свързани с актуалните потребности  

и интереси на синдикалните членове,  напр.:  

- в отдалечени общини се включват клауза, уреждащи заплащане на пътуващите до 

работното място, /Смолян, Кърджали/;  

-на други места се договарят повече часове за самоподготовка и квалификация 

/София, Пловдив, Бургас/;  

-има  добри практики в КТД, в които се договарят ваучери за работно облекло, 

което напълно удовлетворява работещите.  

 

 По отношение договарянето на заплащането медицинския персонал се  

искат еднакви стартови начални работни заплати. Но и тук се явява противоречие, 

поради големия брой работещи пенсионерки в здравните заведения.  

При подписан трудов договор от тях, с единия процент  договорено ДТВ за стаж и 

професионален опит, заплатата им става много голяма, което буди недоволство сред тези, 

които са в трудоспособна възраст /напр. София/.   На много места в страната се опитват 

по някакъв начин да намалят възнаграждението, напр.: 

- на места дават минимална работна заплата плюс процента прослужено време  

така, че заплатите да са почти еднакви; 

-  на други места се предлага да бъде намален  процента  на ДТВ за стаж и  

професионален опит прослужено; 

-  на други не се дава допълнително материално стимулиране... 

......но, всички  тези действия, трябва да се има предвид, че са 

незаконосъобразни.  

                                                            
28 В Приложение 2. към Методическата част на разработката, ФСЗ представя  Модел на Общински КТД 

за дейност „Здравеопазване” (Колективен трудов договор за Детско и Училищно здравеопазване в 

Столична община), в които са интегрирани добрите постижения от съдържателно гл.точка в 

договарянето,  които могат да бъдат ориентир за синдикални структури и екипи за проговори. 

 

 



 

 

 

Да се има предвид, че са налице  сложни и противоречиви интереси на работещите 

– наши синдикални членове, от различни възрастови групи, които в процеса на диалог и 

преговори е необходимо внимателно, деликатно но и с решимост да бъдат балансирани от 

синдикалните ръководства.  

Защото в тези ситуации, за  младите медицински специалисти, работата в 

детските заведения е неатрактивна и бързо напускат.Това е един голям проблем в 

цялото здравеопазване. 

 

 Необходимо е, с помощта на РС на КНСБ, ФСЗ и териториалните ни  

структури, да се следи постоянно движението/изпълнението/ на общинските 

бюджети и, както  много кратно сме предлагали, преходните остатъци да са обект на 

договаряне като източник за повишаване на заплатите на работещите. По този начин 

може да се стимулира привличането на млади кадри за работа и задържането им в 

системата. 

 

 ФСЗ, разбира се, прави постоянно проучване за регионите  и установява, че  

там, където председателите на ТКС са неактивни, или заети твърде много с 

професионалните си задачи, както и когато липсва платен секретар в организацията, 

единствената алтернатива се явяват РС на КНСБ, които подпомагат, както  

създаването на синдикални организации в малките общини, така и ефективно съдействат 

за подготовката,  преговорите и сключването на  КТД. Тази практика, според нас, е 

необходимо да се укрепва и развива и за в бъдеще. 

В момента работещите в тези здравни заведения са близо 40 % от 

синдикалния членски състав на ФСЗ. Затова е много важно ние да обединяваме 

усилията си за създаване  на нови синдикални организации и да спомагаме за тяхното 

утвърждаване, като част от тази грижа е осигуряване   на достойни условия за работа и 

живот чрез колективното договаряне по общини. 

 

 Региони към които приоритетно ще насочим усилията си  през новата  

2020 година са Русе, Силистра, Карлово, Сливен, Пазарджик, Разлог, Пещера и др. 

 

       *** 

                                         

 

В.  МЕТОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО  

В ПОМОЩ НА СИНДИКАЛНИЯ АКТИВ 

 

 

 

I.Общи методически насоки 



 

 

 

1.Финансиране на общинските дейности и възможности за действие на 

синдикалните структури - 2020 г. 

 

 

Основни въпроси: 

 -   Секторна специфика при  договарянето.  

 -   Специфика на исканата информация за подготовката на преговорите  –  

      образование,  здравеопазване, култура, социално осигуряване, подпомагане и   

      грижи, общинска администрация.   

 -   Времеви ритъм на синдикалните действия 

 

 

 

За целите на общинското колективно преговаряне е необходимо да се 

познават: 

  механизмите на финансиране; 

  съставянето на бюджетите по дейности и функции; 

  анализ на изпълнение на бюджетите по тримесечия,  както в    

делегираните от държавата дейности, така също и в местните услуги. 

 

 Делегираните държавни дейности се финансират чрез натурални и  

стойностни показатели /ЕРС/, ежегодно приемани с решение на Министерски съвет. 

С РМС №208/16.04.2019г., изм. и доп. с РМС №644/ 01.11.2019г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2020г., са разчетени средства  по общини от общата държавна субсидия по 

функции,  както следва29: 

 

 Функция „Общи държавни служби” – в размер на 340.0 млн.лв. и  

включва средства за увеличение с 10 на сто на заплатите и за прилагане на новия начин на 

формиране на възнагражденията на кметовете на общини, райони, кметства и кметски 

наместници.  

      Стандартите за делегираната от държавата дейност „общинска администрация” 

са по групи общини за минимално кадрово осигуряване, финансирано чрез бюджетите на 

общините. Групите общини са определени на базата на населението по постоянен адрес. 

Конкретния размер на средствата зависи от броя на населението на общината и се 

изчислява по методика. Стандартите осигуряват средства за заплати, други възнаграждения 

и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата 

по трудови, извън трудови и служебни правоотношения. Присъщата издръжка се 

финансира от собствени приходи на общините. 

                                                            
29 Чл.50 от Закона за държавния бюджет . Общата  субсидия  за общините за делегираните държавни 

дейности е в размер на  3 653 185, 2 мил.лв. 



 

 

      Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя 

числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „общинска администрация” в 

рамките на средствата по стандартите.  

 

 Важно !  

Работодател на заетите по трудови и служебни правоотношения в дейност 

„общинска администрация” е кмета на общината и с него трябва да преговаряме и 

подписваме колективен трудов договор. Преговорите на това ниво се водят и КТД се 

сключва на основание чл. 51а от Кодекса на труда (Колективен трудов договор в предприятие). 

Преговорите за КТД  и/или за анекс за допълнение и изменения трябва да 

провеждаме  в края на месец декември и първата десетдневка на месец януари, 

когато се съставя общинския бюджет и се разпределят средствата от стандартите по 

параграфи.  

Необходимо е предварително запознаване с бюджета на дейност „общинска 

администрация”, тъй като във всички общини кметовете утвърждават по – голяма 

численост на персонала и дофинансират със средства от собствени приходи. На тази база 

трябва да договаряме както за делегираните дейности, така също и за местните дейности, 

равни условия за работниците и служителите. 

      В дейност „общинска администрация” задължително трябва да изготвяме всяко 

тримесечни отчети на изпълнение на бюджета и при  икономия на разходите за заплати, 

възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, 

предвиден в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година – 

„текущо или с натрупване за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати 

резултати и дължими за тях осигурителни вноски и/или за други разходи”. 

      Съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация 

допълнителни възнаграждения за постигнати резултати могат да се изплащат четири пъти 

годишно – през април, юли и октомври за текущата година и през януари – за 

предходната година.    

 

 Функция „Отбрана и сигурност” – в размер на 49,7 млн. лв.  

Стандартите за финансиране на денонощните оперативни дежурни, на изпълнителите по 

поддръжка и по охрана на пунктовете за управление и на секретарите на местните 

комисии за борба с трафика на хора са увеличени с 10%, а стандарта за финансиране на 

местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

пълнолетните е увеличен с 6,1%.  

Заетите в тези дейности членуват в СО към общинска администрация, техен 

работодател е кмета на общината и са обхванати от КТД на ниво общинска 

администрация, сключен на основание чл. 51а от Кодекса на труда. 

 

 

 

 



 

 

 Функция  „Образование”. 

Средствата  за образование от общата държавна субсидия за общините, съгласно  

чл.51 от Закона за държавния бюджет /ЗДБ/,  са 2 690,9 млн. лв., в съответствие с 

политиката за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата на 

предучилищното и училищното образование с 17% и увеличение на възнагражденията на 

непедагогическия в системата персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на 

осигурителните вноски от работодателя.  

Стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 15%.  

Стандартите за неспециализираните училища, професионалните гимназии и 

паралелките за професионална подготовка са завишени с 16%.  

 

  Важно !  

 

1.1. Синдикат на българските учители.  

СБУ представя картината на финансиране на системата чрез Бюджет 2020  в по-широк 

контекст, включващ както  осигурените възможностите за финансиране чрез общинските бюджети, 

така и  чрез бюджетите на  министерствата -МОН, МК, ММС. 

 

Общият размер на разчетените разходи за образованието за 2020 г. е 4,813 

милиарда лева, което е 3,8 процента от БВП. 

 

За предучилищното и училищното образование средствата за 2020 г. се увеличават 

с 500,4 милиона лева, като общият им размер достига 3,804 милиарда лева. 

С предвидените 360 милиона лева ще се гарантира ръст на възнагражденията на учителите не 

по-малко със 17 на сто през 2020 г.Началната учителска заплата  01.01.2020 г. е 1085 лева, а 

средната работна учителска заплата - 1540 лева. 

За непедагогическите специалисти в училищата са предвидени 54,5 милиона лева за 10-

процентното им увеличение на заплатите през 2020 година. 

 

За издръжката на дейностите по възпитанието и обучението на децата и 

учениците в детските градини и училищата са предвидени 2,684 милиарда лева. С тези средства 

ще се обучават: 

-123 192 деца - в детските градини; 

-108 164 деца - в задължителната предучилищна подготовка; 

- 665 173 ученици - в неспециализираните училища; 

- 113 237 ученици - в професионалните училища; 

- 14 887 ученици - в училищата по културата и спорта; 

- 2042 ученици - в специалните училища; 

- 25 000 ученици - във вечерна, задочна и самостоятелна форма на обучение. 

 



 

 

За подпомагане на равния достъп на децата и учениците са предвидени общо 560,1 

милиона лева, от които най-много са средствата за целодневното обучение на учениците от първи до 

седми клас - 220,8 милиона лева. 

- 28,8 милиона лева са за ученическите стипендии; 

- 30,2 милиона лева са за издръжката на ученическите общежития; 

- 40 милиона лева са за безплатните учебници от първи до седми клас; 

- 33,7 милиона лева са за храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от 

първи до четвърти клас; 

- 47,3 милиона лева са за транспорта на учениците и децата от населени места без училища и 

детски градини; 

- 76,4 милиона лева са за приобщаващото образование на деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

 

За националните програми за развитието на образованието през 2020 г. са 

предвидени 76 милиона лева. 

12,5 милиона лева са за българските неделни училища в чужбина, в които се 

изучава български език и литература, история и география. 

 

 

 

Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на 

предучилищното и училищното образование се разпределят между бюджетите на 

първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища 

и детски градини. Финансирането става със стандарти  за институция, паралелка, 

дете/ученик. Стандартите се определят с решение на МС. Стандартите  определят  размера 

на средствата от държавния бюджет за конкретната дейност в системата на предучилищно 

и училищно образование за съответната година.  

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта 

средства за всяка дейност между училища и детски градини въз основа на формули, които 

включват основни и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от 

първостепенните разпоредители на бюджет в срок до 28 февруари на текущата година, 

след обсъждане с директорите на детски градини и училища. 

 Средствата за детски градини от формулите се разпределят по параграфи на  

бюджета на детската градина  за – целодневни групи за деца от 2 до 4 години, яслени 

групи, специални групи за деца с умствена изостаналост, нарушено зрение, езиково-

говорни нарушения и увреден слух – разходи за персонал, включително средствата за 

представително облекло на педагогическия персонал и средствата по чл. 4 и чл.25 от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Разходите за издръжка са местна 

отговорност и се финансират от собствените приходи на общините. 

Подготвителни полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна 

подготовка в детски градини или училища – разходи за персонала и присъща издръжка, 

без разходи за храна.  



 

 

Средствата от формулите за неспециализирани училища, специализирани 

училища, специални училища, ЦПЛР, други дейности по образование се разпределят 

по параграфи на бюджета на училището за – разходи за персонал, разходи за 

осигурителни вноски от работодателя и присъща издръжка.  

Директорите определят числеността на персонала. 

 

 Важно !  

Делегираните бюджети в образованието промениха съществено 

правомощията и отговорностите  на директорите и счетоводителите.  

Като второстепенни или третостепенни  разпоредители с бюджетни кредити и 

самостоятелни банкови сметки те изготвят свой бюджет и водят отделна счетоводна 

отчетност, разпореждат се с предоставените им средства, сами решават как да ги използват, 

да провеждат процедури по ЗОП, да сключват договори с външни изпълнители и др., т.е. 

те са финансово самостоятелни. 

 

Системата на делегираните бюджети доведе до намаляване правомощията на 

общините.  

В този смисъл, на фона на безспорните добри постижения в   колективното 

договаряне за дейност „образование”, финансирана от общинските бюджети - 

представени в  първа и втора част на Анализа, като че ли това равнище на договаряне, в 

тази дейност, е  в предела на своя потенциал. И заедно с усилията за неговото укрепване и 

развитие, е необходимо ударението, приоритетът,  мотивацията за преговори и 

сключване на   КТД във функция „Образование” да се постави  на равнище  

училище и детска градина,  на база изготвен анализ на бюджета.  Като резултат в 

рамките на бюджета могат да се договорят по–високи размери  на основните работните 

заплати и  на допълнителните трудови възнаграждения. 

На ниво община да се преговаря и сключва КТД приоритетно   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. 

 

 

 Функция „Здравеопазване” – в общ размер на 170,0 млн. лв. Разчетени са  

средства за увеличение на разходите за персонал с 10 на сто.  

Стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени с 10%, а тези за 

яслена група към детска градина, детска ясла, детска кухня и за здравните медиатори с 11%.  

Стандартът за финансиране на общинските съвети по наркотичните вещества и 

превантивните информационни центрове е увеличен с 8,7%. 

   



 

 

Средствата по стандартите в детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски 

градини са за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала и задължителни 

осигурителни вноски от работодатели и по закона за здравословни и безопасни условия на 

труд. Присъщата издръжка е на общините и се осигурява от собствените приходи. 

     Средствата по стандартите в здравни кабинети в детски градини и училища, други 

дейности по здравеопазване са за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, 

задължителни осигурителни вноски от работодатели и по закона за здравословни и 

безопасни условия на труд, също така и присъща издръжка на дейността. 

 

Кметът на общината определя числеността на персонала в делегираните от 

държавата дейности във функция „Здравеопазване”. 

      И в двете дейности в малките и средни общини се наблюдава ежегодно намаляване 

броя на децата, което води и до намаляване на средствата по стандартите. Информацията, 

която общините публикуват на сайта си за общинските бюджети, показва, че  голяма част 

от общините дофинансират тези дейности. Въпреки това остава нерешен проблема със 

заплатите на медицинските специалисти. 

 

 Важно !  

      При преговорите във функция „Здравеопазване” изключително трудни са 

преговорите за равнището на работните заплати на заетите, тъй като няма нормативна 

база, която да определя минималните размери на основните заплати по категории 

персонал. Единствено за медицинските специалисти в отрасловия колективен трудов 

договор е договорено в рамките на средствата по стандартите основна заплата да е в 

размер на 900.00лв.   

 

В общинските колективни договори е мястото, където синдикатите да  

договарят минимални размери на основните работни заплати по категории 

персонал, тъй като разпоредител с бюджета е кмета и служителите от общинска 

администрация изготвят щатните разписания и кмета ги утвърждава. 

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

служителите са директорите на детските ясли/детски кухни,  а  работодател на 

директорите на детски ясли и детски кухни и разпоредител на бюджета – кмета на 

общината. 

      В дейност „здравни кабинети в детски градини и училища” работодател и 

разпоредител с бюджета е кмета на общината. 

 

      Колективни преговори за сключване на КТД на общинско равнище при 

сега действаща нормативна база във функция „Здравеопазване” може да обхваща дейност 

„детски ясли и детски кухни”.  

За дейност „здравни кабинети в училища и детски градини”, преговорното 

поле е общинска администрация, където медицинските специалисти са членове на 

синдикалната организация и техен работодател е кмета на общината.        

      



 

 

 

 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – за 2020 г. за  

финансиране на делегираните от държавата дейности по функцията са предвидени  290,9 

млн. лв. за текущи разходи в т.ч.: 

- 108.9 млн.лв. за специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

или с 6.8 млн.лв. повече спрямо 2019г.; 

-  180.4 млн.лв. за социални услуги предоставяни в общността или с 23.2 млн. лв. 

повече спрямо 2019г.; 

-   1.6 млн.лв. за месечна помощ за ученик. 

Разчетени са средства за увеличение на разходите за персонала с 10 на сто. 

Стандартите са увеличени диференцирано, както следва: 

- за специализираните институции за предоставяне на социални услуги с 10%; 

- за социалните услуги, предоставяни в общността – стандартите са увеличени в 

границите от 8 до 20%. С най – голямо увеличение са стандартите за центровете за 

настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи – 20%. 

 

Кметът на общината определя числеността на персонала за държавно 

делегираните от държавата дейности във функцията, както и числеността на персонала в 

местните услуги – домашен социален патронаж и клубове на пенсионера. Практика е при 

приемане на бюджета на общината да се утвърждава и числеността на персонала, като 

приложение към общински бюджет. 

Средствата по стандартите се разпределят по параграфи на бюджета на всяка  

социална услуга за: заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, 

задължителни осигурителни вноски от работодатели, както и присъща издръжка.  

 

 Важно !  

Кметът на общината е работодател на директорите на социалните услуги и  

е разпоредител на бюджета на функцията.  

Работодател на работниците и служителите, заети в социалните услуги са  

директорите на социалните услуги. В някои общини кметовете са възложили 

управлението на социалните услуги след проведен конкурс – Русе, В. Търново и други.  

 

Ниска е степента на синдикална плътност на сектора, по данни на РС, и е слаб 

обхвата на колективно договаряне.     

 

За тази функция нивото за колективно преговаряне трябва да  е на ниво  

община поради няколко съществени причини: 

1) Кметът е разпоредител с бюджета – съставя бюджета по параграфи за  

всяка социална услуга, както и за функцията, отчита неговото изпълнение; 

2) Кметът определя числеността на персонала във всяка социална услуга; 

3) Общинският съвет приема стратегия за развитие на социалните услуги на  



 

 

равнище община и годишен план за развитие на социалните услуги. 

 

                Акцент в договарянето на общинско равнище трябва да са 

възнагражденията на работниците и служителите по категории персонал. 

  Особено важно е да договаряме основни заплати за всяка социална услуга в 

рамките на стандарта, тъй като увеличението на стандартите е диференцирано и в някои 

има възможности за по–висок ръст на заплатите. Така по–лесно ще решим проблема с 

ниското възнаграждение на персонала във функцията, ще очертаем проблемните 

социални услуги и ще се търсят допълнителни възможности за финансиране чрез 

стандартите.30 

 

 

 Функция „Култура, спорт, почивни дейности и регионално дело” –  в  

закона за държавен бюджет 2020г. за делегираните от държавата дейности в областта на 

културата по бюджетите на общините са предвидени средства за текущи разходи в  

размера на 136,0 млн. лв., което е с 13,2 млн. лв. повече спрямо 2019г. 

Във връзка с увеличението на разходите за персонал с 10% стандартите за музеите, 

художествените галерии и библиотеките с регионален характер са завишени с 8,6%, а 

стандартът на читалищата с 10%. 

      Субсидираните бройки на читалищата са увеличени с 72 броя за ново 

регистрирани читалища и за разширяване дейността на някои от тях. 

      Субсидираните бройки на регионалните библиотеки са завишени с 27 бройки, а на 

музеите и художествените галерии – с 34 броя. 

      „Субсидирана бройка” е натурален показател за определяне общия размер на 

средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности в група „Култура” и за 

разпределението по общини. 

 

  Важно !  

Кметът на общината определя числеността на персонала за делегираните от 

държавата дейности и местните дейности във функцията без читалища. 

 

В делегираните от държавата дейности директорите на културните 

институти са работодатели на работниците и служителите и са второстепенни 

разпоредители с бюджет. Договарянето в делегираните от държавата дейности, за 

сключване на колективен трудов договор, се осъществява на основание чл.51а от 

Кодекса на труда, т.е., в музея, галерията, библиотеката.  

 

                                                            
30 С цел подобряване на условията на труд и на заплатите на работещите  в сферата на 

социалните услуги, през  2019 г.,  в Столична община и в редица др.общини с кмет/кандидат кмет,  с 

Рамкови споразумения беше  договореното: „Ежегодно, през м. декември, с представителите на 

ФНСДУО да се договаря разпределение на средствата от ЕРС по бюджетни параграфи  в 

съотношение не по-малко от 60:40 разходи за персонал и разходи за издръжка.” 

 



 

 

В местните дейности работодател на работниците и служителите и разпоредител 

с бюджета е кмета на общината. Договарянето за местни услуги – оркестри и ансамбли, 

чийто работодател и разпоредител с бюджета е кмета, се осъществява по чл.51 а КТ.  

В тези услуги синдикалното присъствие е ниско - в този контекст и възможностите 

за договаряне  са ограничени. Натрупаните проблеми по отношение на ниски размери на 

работни заплати – почти минимални, са от години и трудно намират решение, поради 

затруднения на общините да заделят по-голям финансов ресурс.   

 

 

 

2. Предизвикателства пред синдикатите при разработване на анализ  за 

изпълнение на общинския бюджет.  

 

Основни въпроси: 

-Необходима информация и източници за набирането й; 

-Технология  и инструментариум за извършване на анализа; 

-Резултати и начин на използване на аналитичната информация в преговорите, преди сключване на 

КТД и текущо, по време на изпълнение. 

 

 

Проследяването на различните етапи на бюджетния процес дава представа за 

сложността на цялостната работа, която общинските администрации извършват по 

съставянето на финансовия план на общината. Това е цялостна дейност по съставянето,  

приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. 

 

 Съставянето на проекта на бюджет е първият етап на бюджетния процес.  

Той се съставя от кмета и общинска администрация като самостоятелен, на основата на 

собствени приходоизточници и субсидии от държавата.31 

 Приемане на бюджета. Общинският бюджет се приема от Общинския съвет  

в срок, определен от Закона за държавния бюджет за съответната година. 

 Изпълнение на бюджета.Изпълнението започва на 01.01. ... и приключва на  

31.12. ... Изпълнението се организира от кмета на общината. 

 Отчитане на бюджета.Отчитането има за цел да осигури спазването на  

законови изисквания от страна на изпълнителните органи по отношение на бюджетната и 

финансовата дисциплина и актуализацията на бюджета. Информация за изпълнението и 

приключването се обявява пред населението, по ред определен от Общински съвет 

/публикува се на интернет сайтове на общините/. 

 

                                                            
31 Виж и част II. Шест стъпки… Стъпка 5: Включване в процеса на съставяне на общинския 

бюджет и защита на синдикални каузи в него. 

 



 

 

  Основният документ, който служи за подреждане на приходите и разходите по 

бюджета е Единния бюджетен класификатор, който се утвърждава ежегодно от 

министъра на финансите и се състои от унифицирани кодове за основните показатели и 

техните съставни елементи, групирани по определени признаци. 

 

Приходите и разходите по бюджета се обособяват по функции, групи, дейности, 

параграфи и подпараграфи. 

Функцията е най – обобщаващия елемент на бюджетната класификация.  

Чрез нея разходите се обобщават според тяхната икономическа природа. В 

единната класификация по разходната част са обособени 9 функции: общи държавни 

служби; отбрана и сигурност; образование; здравеопазване; социално осигуряване, 

подпомагане и грижи; жилищно строителство, благоустройство и околна среда; почивно 

дело, култура и религиозни дейности; икономически дейности и услуги; разходи 

некласифицирани другаде. 

Вторият елемент на бюджетната класификация е групата.  Чрез нея приходите 

се обобщават по метода на акумулиране и се формират в три групи – данъчни приходи, 

неданъчни приходи и собствени приходи. 

Третият елемент на бюджетната класификация е дейността. Тя подрежда 

разходите и отраслите. Приходната част дейности няма. 

 

Единната бюджетна класификация включва подреждането на приходите и 

разходите по параграфи. Чрез тях приходите се обобщават по форми на акумулиране, а 

разходите по предмет. 

Най – малкият елемент на бюджетната класификация са подпараграфите. Те 

конкретизират приходите и разходите. 

 

Единната бюджетна класификация за 2020г. включва: 

РАЗДЕЛ I.   ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 

РАЗДЕЛ II.  РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ С НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 

РАЗДЕЛ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

РАЗДЕЛ V.  ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 

РАЗДЕЛ VI. КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И     

                       ДЕЙНОСТИ 

РАЗДЕЛ VII.КОДОВЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Важно !  

За синдикалният актив, който участва в преговорите на общинско равнище и на 

равнище предприятие е нужно да познава механизма на разпределение на разходите по 

раздел две –  разходи по икономически дейности, а именно: 

 

 



 

 

   01 - 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения; 

   01 - 01 – заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови възнаграждения; 

         01 - 02 – заплати и възнаграждения на персонала, нает по служебни 

правоотношения; 

      

        02 – 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 

        02 – 01 – за нещатен персонал по трудови правоотношения; 

        02 – 02 – за персонал извънтрудови правоотношения; 

        02 – 05 – изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала с характер на 

възнаграждения; 

        02 – 08 – обезщетения за персонала с характер на възнаграждения; 

        02 – 09 – други плащания и възнаграждения 

 

 

  05 – 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 

  05 – 51 – осигурителни вноски от работодатели за Държавно обществено 

осигуряване; 

  05 – 52 – осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд; 

  05 – 60 – здравноосигурителни вноски от работодатели; 

  05 – 80 -   вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели; 

  05 – 90 – задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за 

 сметка на осигурителя. 

 

 

     10 – 00 Издръжка 

     10 – 11- храна; 

     10 – 12-медикаменти; 

     10 – 13-постелъчен инвентар и облекло; 

     10 – 14-учебни и научно – изследователски разходи и книги за библиотеките; 

     10 – 15-материали; 

     10 – 16-вода, горива и енергия; 

     10 – 20-разходи за външни услуги; 

     10 – 30-текущ ремонт; 

     10 – 51-командировки в страната; 

     10 – 52-крадкосрочни командировки в чужбина; 

     10 – 62-разходи за застраховки; 

     10 – 63-такса ангажименти по заеми; 

     10 – 69-други финансови услуги; 

     10 – 91-други разходи за СБКО; 

     10 – 92-разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски; 



 

 

     10 – 98-други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи; 

 

 

          Разходите по бюджетите за всяка дейност и функция се класифицират по 

показатели въз основа на икономически и функционален признак, съгласно единната 

бюджетна класификация за: 

 -персонал по § 01-00, 02-00 и 05-00;  

 -текуща  издръжка по § 10-00; 

 -инвестиционни разходи; 

 - резерв. 

 

 

             Представените по-долу  Таблици  обобщават:  

 

            Таблица 1 – показва разпределението на  бюджета за 2020г. на социална 

услуга за отделните видове разходи.   

           Така съставения бюджет на този етап носи информация за планираните средства за 

разходи за персонала за годината и  за текущата годишна издръжка.  

 

 Важно !  

            Този бюджет е нужно да анализираме и в рамките на  утвърдените 

/приетите/ средства, да водим преговори за увеличение на заплати, допълнителни 

трудови възнаграждения и социални плащания в училището, детската градина, 

здравни кабинети, социални услуги. 

 

ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ: 

БЮДЖЕТ  - 2020 Г. ПЪРВОНАЧАЛЕН  

ПЛАН  РАЗПРЕДЕЛЕН  ПО  

ТРИМЕСЕЧИЯ 

 

      

ДЕЙНОСТ 551 "ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ" - ДЕЛЕГИРАНА 

ОТ ДЪРЖАВАТА  ДЕЙНОСТ 

ПОКАЗАТЕЛИ §§ 
Годишен 

план 

І-во 

трим. 

ІІ-ро 

трим. 

ІІІ-то 

трим. 

ІV-то 

трим. 

Заплати и възнаграждения за персонала, 

нает по трудови и служебни 

правоотношения 

01-

00 
215,051 53,763 53,763 53,763 53,762 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по трудови правоотношения 

01-

01 
215,051 53,763 53,763 53,763 53,762 

Заплати и възнаграждения на персонала нает 

по служебни правоотношения 

01-

02 
0         

Други възнаграждения и плащания за 02- 2,846 2,346 250 0 250 



 

 

персонала 00 

За нещатен персонал нает по трудови 

правоотношения  

02-

01 
0         

За персонала по извънтрудови 

правоотношения 

02-

02 
0         

Изплатени суми от СБКО, за облекло и други 

на персонала, с характер на възнаграждение 

02-

05 
0         

Обезщетения за персонала, с характер на 

възнаграждение 

02-

08 
1,846 1,846       

Други плащания и възнаграждения 
02-

09 
1,000 500 250   250 

Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели 

05-

00 
41,333 11,334 10,333 9,334 10,332 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Държавното обществено осигуряване (ДОО) 

05-

51 
25,711 7,428 6,428 5,428 6,427 

Осигурителни вноски от работодатели за 

Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 

05-

52 
0         

Здравноосигурителни вноски от работодатели 
05-

60 
10,322 2,581 2,580 2,581 2,580 

Вноски за допълнително задължително 

осигуряване от работодатели 

05-

80 
5,300 1,325 1,325 1,325 1,325 

Вноски за доброволно осигуряване 
08-

00 
0         

Издръжка 
10-

00 
90,253 54,176 17,034 2,007 17,036 

Храна 
10-

11 
25,000 9,000 8,500   7,500 

Медикаменти 
10-

12 
100 100       

Постелен инвентар и облекло 
10-

13 
6,400 3,200 3,200     

Учебни и научно-изследователски разходи и 

книги за библиотеките 

10-

14 
0         

Материали 
10-

15 
5,000 3,000 800 200 1,000 

Вода, горива и енергия 
10-

16 
15,843 8,488 2,000 355 5,000 

Разходи за външни услуги 
10-

20 
6,000 2,563 1,172 90 2,175 

Текущ ремонт 
10-

30 
0         

Командировки в страната 10- 100 100       



 

 

51 

Краткосрочни командировки в чужбина 
10-

52 
0         

Разходи за застраховки 
10-

62 
1,200 1,200       

Други разходи за СБКО (тук се отчитат 

разходите за СБКО, неотчетени по други 

позиции на ЕБК) 

10-

91 
5,447 1,362 1,362 1,362 1,361 

Разходи за договорни санкции и неустойки, 

съдебни обезщетения и разноски 

10-

92 
0         

Други разходи, некласифицирани в другите 

параграфи и подпараграфи 

10-

98 
25,163 25,163       

Платени данъци, такси и 

административни санкции 

19-

00 
1,200 1,200 0 0 0 

Платени държавни данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 

19-

01 
100 100       

Платени общински данъци, такси, 

наказателни лихви и административни 

санкции 

19-

81 
1,100 1,100       

Стипендии 
40-

00 
          

ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ, 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ЗА 

ДОМАКИНСТВАТА 

42-

00 
0 0 0 0 0 

Други текущи трансфери за домакинствата 
42-

19 
          

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 
99-

99 
350,683 122,819 81,380 65,104 81,380 

Основен ремонт на ДМА 
51-

00 
0         

Придобиване на ДМА 
52-

00 
0 0 0 0 0 

Придобиване на компютри и хардуер 
52-

01 
0         

Придобиване на сгради 
52-

02 
0         

Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения 

52-

03 
0         

Придобиване на транспортни средства 
52-

04 
0         

Придобиване на стопански инвентар 
52-

05 
0         



 

 

Изграждане на инфраструктурни обекти 
52-

06 
0         

Придобиване на други ДМА 
52-

19 
0         

Придобиване на НДА 
53-

00 
0 0 0 0 0 

Придобиване на програмни продукти и 

лицензи за програмни продукти 

53-

01 
0         

Придобиване на други НДА 
53-

09 
0         

ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: 
99-

99 
0 0 0 0 0 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 
99-

99 
350,683 122,819 81,380 65,104 81,380 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:             

Щ а т н и   б р о й к и 
01-

00 
16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

в т.ч.: по трудови правоотношения 
01-

11 
16.00         

БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА  

31-

00 
40.00         

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС.НА 

МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА- БРОЙ 

87-

00 
          

 

            Разходите по § 01–00 включват – заплати и допълнителни трудови възнаграждения; 

            Разходите по § 02–00 включват – за персонала по извънтрудови правоотношения 

/граждански договори/, обезщетения при пенсиониране и временна неработоспособност, 

СБКО, представително облекло; 

            Разходите по § 05–00 включват осигурителни вноски от работодатели; 

            Разходите по § 10–00 включват всички разходи необходими за извършване  на 

дейността. 

            При разпределяне на разходите по тримесечия се спазва изискването първото 

тримесечие да се изразходват 30%, второто – 25%, третото – 20% и четвъртото тримесечие 

– 25%. 

 

 

             Таблица 2 –  показва  отчет на бюджет към края на годината. 

       Дейност 551 "ДЦЛУ 

    Държавна дейност 

§ Наименование на параграфа План  ОТЧЕТ ОСТАТЪК 

    годишен 12/31/2019   

0100 Заплати за перс., нает по труд 185149 182370 2779 



 

 

0200 Др. възнаграждения и плащания за перс.  6138 3918 2220 

0202 Възн. за перс., по извънтр. правоотн.     0 

0205 СБКО 3645 3645 0 

0208 Обезщетения с х-р на възнагр. 1593   1593 

0209 Др. плащания и възнагр. 900 273 627 

0500 Задължит. осиг. вноски от работодател 36412 36007 405 

0551 Осиг. вноски от работодател за ДОО  22447 22205 242 

0552 Учителски пенсионен фонд     0 

0560 Здравноосигурителни вн. от работ.  9240 9240 0 

0580 Вноски за допълн.задължит. осигур.  4725 4562 163 

1000 Издръжка 93312 59004 34308 

1011 Храна 39830 24820 15010 

1012 Медикаменти 70 69 1 

1013 Постелен инвентар и облекло 6390 5933 457 

1014 Уч. и научно изсл. разходи и книги     0 

1015 Материали 8000 5116 2884 

1016 Вода, горива и енергия 17000 15531 1469 

1020 Разходи за външни услуги  9000 6338 2662 

1030 Текущ ремонт 3000   3000 

1051 Командировки в страната 300 50 250 

1052 Краткоср. командировки в чужбина     0 

1062 Разходи за застраховки 1261 1147 114 

1091 СБКО     0 

1092 Глоби, неуст., нак. лихви и съд. обез.      0 

1098 Др. неклас. в др. параг. и подпар. 8461   8461 

1900 Платени данъци и такси 1600 1149 451 

1901 Платени държ.данъци.такси.нак.лихви 100 90 10 

1981 Платени общ..данъци.такси.нак.лихви 1500 1059 441 

5200 Придобиване на ДМА     0 

5201 Придобиване на компютри и хардуер     0 

5203 Придобиване на др-оборудв..машини     0 

5204 Придобиване на транспортни средства     0 

5205 Придобиване на стопански инвентар 1680 1680 0 

5219 Придобиване на други ДМА     0 

5301 Придобиване на ПП и лицензи     0 

9999 ВСИЧКО РАЗХОДИ 324291 284128 40163 

  40*7398 295920    

  ПРЕХ. ОСТАТЪК 28371     



 

 

    324291     

 

 Важно !  

Изключително важно е да следим тримесечното изпълнение на бюджета по 

дейности, да го анализираме в частта разходи за персонала и да преговаряме за 

промяна на  работните заплати, в рамките на утвърдените средства, ако анализа 

показва икономия на средства за заплати, възнаграждения  и задължителни 

осигуровки. 

Така ще е възможно максимално  усвояване на средствата за работни заплати и в 

края на годината преходния остатък да се договаря за допълнително материално 

стимулиране.32 

 

 

 

 

II. Шест стъпки  

за подготовка на колективни преговори на равнище община  

за дейности, финансирани от общинските бюджети 

 

 

 

Състоянието и степента на развитие на дейностите, финансирани от общинския 

бюджет са различни и генерират своя специфика. Но, типичните подготвителни 

действия за водене на ефективни колективни преговори на равнище община, по 

стъпки, може да се рамкират в следната последователност: 

 

 

Стъпка   1:   Уточняване, легитимиране и конституиране на страните, които 

ще водят преговори за сключване на КТД-община. 

Стъпка 2: Обучение на синдикалния екип относно спецификата на 

колективно договаряне на равнище община. 

Стъпка   3:   Събиране на необходимата актуална информация и данни. 

Стъпка   4:   Изготвяне на проект на КТД на равнище община. 

Стъпка 5:  Включване в процеса на съставяне на общинския бюджет и 

защита на синдикални каузи в него. 

Стъпка  6:    Текущо следене и контрол на изпълнението на бюджета. 

 

                                                            
32 Виж и част II. Шест стъпки… Стъпка 6: Текущо следене и контрол на изпълнението на бюджета 



 

 

 

 

Стъпка 1:  

Уточняване, легитимиране и конституиране на страните, които ще водят 

преговори за сключване на КТД-община. 

 

 

1) Колективните преговори в голяма степен зависят от синдикалната  

инициатива. Затова, първостепенна задача на местното поделение на национално 

представителната организация на работниците и служителите е да прояви отговорност и 

да потърси другата страна-участник в преговорите, а съгласно чл. 51в от Кодекса на 

труда това са местните поделения (организации) на национално представителните 

организации на работодателите –Българска стопанска камара, Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в 

България, Българска търговско промишлена палата и Съюза за стопанска инициатива. 33 

    Национално представителни организации с изградени структури в  

цялата страна в дейност „средно образование“ са: 

Работодатели - Съюз на работодателите в системата на народната  

просвета в България/БТПП/ и Сдружение на директорите в средното  

образование/БСК/. 

Синдикати – СБУ и НУС към КНСБ и Синдикат „Образование“ към КТ  

„Подкрепа“. 

 

1.1. Още на този етап установете контакт с териториалната структура на  

КНСБ и помнете, че утвърждаването на добро работно сътрудничество и 

взаимодействие с областните и общински координатори и експерти на КНСБ ще 

повиши качеството на експертизата във всички етапи на подготовката и на воденето на 

колективни преговори. 

1.2.  При наличие в общината на организация на друг представителен  

синдикат, установете колегиална връзка и открийте допирните точки за провеждане на 

ефективни преговори. Фиксирайте и утвърдете общи правила за съвместни преговорни 

действия. 

 

2) Легитимиране пред работодателя с документите, издадени от Висшестоящата  

отраслова/браншова синдикална структура. 

 

                                                            
33 За съжаление, работодателят като страна в колективното договаряне на равнище община  

продължава да бъде невралгична точка в преговорния процес, тъй като извън областните градове, с 

малки изключения, представителните организации на работодателите нямат изградени местни поделения 

на своите организации, с изключение на отрасъл средно образование. 

Утвърдена договорна практика у нас е воденето на колективни преговори и подписване на КТД 

на равнище община с кмета на общината, в качеството му на изпълнител на общинския бюджет. 



 

 

Най-често това е удостоверение за принадлежност, издаден от  

съответния синдикат, федерация или съюз на КНСБ. 

 

3) Заявяване пред работодателя намерението на синдиката/синдикатите за  

водене на колективни преговори за подписване на колективен трудов договор. 

Запознаване с неговите цели, приоритети и ценности, и преценка на  

това, доколко те отговарят (съвпадат) на вашите… 

 

4) Конституиране на страните за водене на колективни преговори 

 

С решение на общинския орган на съответната общинска синдикална  

структура се определят представителите (екипът) за водене на преговори, конкретизират се 

правомощията му и се дава мандат да преговаря.  

 

Стъпка 2: 

Обучение и подготовка на синдикалния екип относно спецификата на 

колективно договаряне на равнище община. 

 

Целта на обучението е да се повиши информираността на синдикалните 

представители от една страна за местната власт и нейната финансова система, а от друга 

страна за действащата трудова и осигурителна правна уредба, в контекста на същността и 

съдържанието на колективния трудов договор, като основен инструмент за защита правата 

на работниците и служителите: 

1) Основни знания за местната публична власт, публичните институции 

и тяхното финансово устройство. 

Местната и публичната власт съставляват жалоните на държавната  власт. 

 

Добре е да се знаят принципите на изграждане и функциониране на  

органите на местната власт, уредени в Конституцията на РБългария и 

           Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

 Общинският съвет (ОбС) е орган на местното самоуправление, който определя 

политиката за изграждане и развитие на общината и всички дейности, които са 

отговорност на общината.  



 

 

 Кметът е орган на местната изпълнителна власт, който управлява общинската 

администрация, организира изпълнението на решенията на ОбС и има представителни 

функции. 

Принципът, че всяка община има самостоятелен бюджет е прокламиран в 

Конституцията на РБ и уреден в ЗМСМА и ЗОБ. Съгласно ЗМСМА общината е 

юридическо лице с право на собственост и самостоятелен бюджет, който се съставя и 

приема от общинския съвет.  

Изпълнението на бюджета се възлага на кмета на общината, като той е длъжен да 

внася в общинския съвет периодично информация за текущото му изпълнение.  

 

 

2) Знания за основните принципи, понятия и субекти на трудовото и  

осигурително законодателство и свързаните с това теоретични и практически 

знания за предмета, структурата и правата по КТД34. 

 

Изясняване и усвояване на това, какво може да договаряме и надграждаме35 с по-

високи стойности в разделите на КТД:  

- трудови възнаграждения и обезщетения; 

- трудовата заетост; професионално развитие и квалификация; 

- работното време, почивките и отпуските; 

- условия на труд: безопасността и здравето при работа;  

- социални придобивки; 

- условия за осъществяване на синдикална дейност; 

- ангажименти по отношение запазване на социалния мир и преодоляване на 

конфликти; 

- обвързване със съществуващи общински и регионални програми и проекти и 

отчитане на специфични местни условия и решения и пр.; 

- нови и иновативни клаузи, обогатяващи съдържанието на КТД с примерни 

приоритетни области като: мерки за рационално съвместяване на трудовия, личен и семеен 

живот; подкрепа при реализирането на младежки политики и политики за равенство между 

                                                            
34  В Приложение 1 и Приложения 2 са представени Модели на КТД за дейност „образование“ и дейност 

„здравеопазване”  от СБУ и ФСЗ .    

Примерен, интерактивен Модел на  КТД на равнище община  можете да намерите  в 

Електронния синдикат на КНСБ/ Модул  КТД/Информация за председатели на СО и експерти/Модел на 

КТД/Модел на КТД по общини/, връзка:  http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_users&view=login  

 
35  Във връзка със  споделеното  от  СБУ, във  Втора част на Анализа ( виж стр.45, т. 5.Основни изводи, 

проблеми  и препоръки за в бъдеще) , препоръчваме и запознаване с дилемата в колективното договаряне  

-  „императивни” и „диспозитивни” правни норми.  Виж:  Колективно трудово договаряне.Трудови 

спорове, Учебно пособие- Модул 5 за професионално обучение по „Индустриални отношения”, КНСБ, 

С., 2010 – стр.27-31; или  Дистанционно обучение по Индустриални отношения, Модул 4 КТД, на 

платформата на Ел.Синдикат на КНСБ :                                    

Връзка: http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202:obuchenie-

po-industrialni-otnosheniya-2&catid=103&Itemid=371   

 

http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_users&view=login
http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202:obuchenie-po-industrialni-otnosheniya-2&catid=103&Itemid=371
http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=202:obuchenie-po-industrialni-otnosheniya-2&catid=103&Itemid=371


 

 

половете, недопускане на стрес, тормоз и насилие на работното място; по-добри параметри в 

социалните плащания; 

- др. 

 

Отговорите на въпросите: какво допълнително ми дава КТД и какво ново ще се договори в 

него?; каква полза имам от КТД - сега и занапред? и др.п. съдействат за мотивиране на работниците и 

служителите да членуват в синдиката, за задържане на членския състав на организацията и за 

активното участие на синдикалните членове в живота на синдикалната организация! 

3) Бюджетни, финансови и икономически знания, свързани с подготовката,  

изготвянето, обсъждането и приемането на общинския бюджет за годината. 

Целта е тези базови знания на синдикалния актив е да се превърнат в умения за 

разчитане и анализиране на бюджетната информация и да съдействат за усвояване на 

принципите и механизмите на разходване на средствата от общинския бюджет. 

Практическото запознаване със структурата, основните елементи от съдържанието и 

технологиите на изготвяне на общинския бюджет в частта за съответните общински дейности е от 

полза. 36 

 

 

Стъпка 3:  

Събиране на необходимата актуална информация и данни. 

Подготовката за успешни преговори изисква да се разполага с доста разнородна, но 

богата и актуална информация, която може да се намери от различни източници. Тя се 

съдържа в нормативни и други документи, издавани на централно равнище и в документи 

и материали на местно равнище, в общината. 

На централно равнище:37 

 1. Закон за Държавния бюджет на Република България за съответната година 

(обнародва се в Държавен вестник). 

2. Постановление на Министерски съвет за изпълнението на Държавния бюджет на 

Република България за годината, което се приема ежегодно в края на календарната година - 

                                                            
36 Включи се в Дистанционно обучение на КНСБ: „Финансиране на делегирани държавни дейности 

чрез общинските бюджети“ - насочено  към ангажирани с участие в преговори за колективен трудов 

договор в дейности: „Здравеопазване“, „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“.Връзка: http://elearning.cc-globe.bg/   
37 Виж.  ч.I.Общи методически насоки, 1.Финансиране на общинските дейности и 

възможности за действие на синдикалните структури - 2020 г. 

http://elearning.cc-globe.bg/


 

 

напр. ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на Държавния бюджет за 2020 г., обн. в 

ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.). 

3. Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели за годината, което се 

утвърждава ежегодно (напр. Решение № 208/от 16 април 2019 г. на МС, допълнено с РМС  

№644 от 01.11.2019 г. , за стандартите през 2020 г.)38 и в него се:  

а) определят делегираните от държавата дейности, финансирани със 

средства от държавния бюджет при организирането и предоставянето на публични 

услуги;  

б) приемат стандарти с натурални и стойностни показатели за финансиране 

на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините по функции. 

 

В приложение № 4 на ПМС се съдържа информация за стандарти и допълващи 

стандарти и нормативи по функции, както следва:  

 натурални показатели:  

- във функция „образование“: брой деца в системата на предучилищното и училищно 

образование - училища, и детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие 

и други форми на обучение, норматив за стипендии, допълващи стандарти и пр.  

- във функция „здравеопазване“: брой деца в детски ясли, в яслени групи, здравни 

кабинети детски кухни и др. 

- във функция „социално осигуряване, подпомагане и грижи“: брой потребители в 

специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги, 

представяни в общността – домове за деца, пълнолетни и възрастни хора, центрове за 

лица с увреждания и за обществена подкрепа и др. служби и услуги и др.  

- във функция „култура“: брой зает персонал в общински и регионални културни 

институти и др. 

 стандарти в лева за финансиране на всяка от посочените делегирани от държавата 

дейности. 

 

В Решението на МС може да се намери още полезна информация - други 

специфични уредби, като напр.: за функция „образование“ - разпределение на общините 

в 8 групи за прилагане на регионалните коефициенти при определяне на средствата 

(приложение 5),  за функция „култура“ – урежда, че министърът на културата предоставя в 

МФ списък на общинските културни институти с регионален характер, финансирани по 

стандартите за финансиране на делегираните дейности във функция култура  и т.н.  

                                                            
              38 Връзка: https://www.mon.bg/bg/58     

 

https://www.mon.bg/bg/58


 

 

В приложение № 1 са конкретизирани дейностите по функции – за дейностите  

по образованието: в ДГ - разходи за персонал, вкл. представително облекло и по чл.4 и 25 

от ЗБУТ в специализирани и неспециализирани училища и др.; за дейностите по 

здравеопазването – детски ясли, детски кухни и яслени групи – заплати, др. 

възнаграждения и плащания за персонала и задължителни осигурителни вноски от 

работодателя по ЗБУТ.  

 

4. Важно е да се проследи, има ли приети на по-късен етап решение/решения на 

МС за изменение или допълнение на Постановлението на МС за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България, както и приети други ПМС – напр. за 

одобряване на допълнителни трансфери от централния бюджет, разпределени по 

бюджетите на общините под формата на обща субсидия за финансово осигуряване на 

делегирани дейности; за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати 

резултати; за изплащане на стипендии и т.н.  

 Специфични нормативни документи, които определят държавните стандарти 

за финансиране на дейностите и институциите със средства на държавния бюджет: 

За дейност „средно образование“–Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 

05.09.2017 г., обн. ДВ, бр.81 от 10.10.2017 г. с изм. и доп. ДВ бр. 36/3.05.2019 г., наредбите 

за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

(посл. обн. ДВ, бр. 7 от 2020 г.) и ред други39.  

За дейност „здравеопазване“ – Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания 

към детските градини на Министерството на здравеопазването и Наредба № 26 от 

18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 

изисквания към тях и др.40 

 Б) На местно равнище 

На синдикалните ръководства е необходима 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, като:  

 

 1. Брой зает персонал за всяка делегирана от държавата дейност в общината. Решение 

208/2019 г. на МС упълномощава кметът на общината да определя числеността на 

персонала във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (без читалищата) в 

рамките на средствата, определени по стандартите и в „Образование“ - с изключение на 

                                                            
39 Подробна информация за нормативната уредба в системата на народната просвета, можете да намерите 

на Интернет страницата на СБУ, рубрика „Нормативни документи“. Връзка: 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=61&lang=bg   
40 Виж Приложение 3  и Приложение 4 

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=61&lang=bg


 

 

училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, които прилагат 

система на делегирани бюджети, в рамките на средствата, определени по стандартите.  

За целта кметът издава нарочен акт (заповед или нареждане). 

2. Отчет на изпълнението на бюджетите по функции в общината от  

предходната година. Да се обърне внимание на наличието на преходен остатък.  

                  Общински бюджет по дейности за съответната година; 

 

Една част от информацията за договарянето задължително се публикува на сайта на 

общините - общинските бюджети и ежемесечните отчети на общински бюджети. Другата част 

трябва да бъде предоставена от кметовете и това  често е  проблем.  

Затова,  в тази насока е необходимо синдикалните ръководства да проявяват инициатива и да  

изискват информация:  

- от работодателите второстепенни разпоредители с бюджет във функциите  

„Образование”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни 

дейности” и „Местни дейности”, позовавайки се на чл.52, ал.1, т.2б КТ; 

- за дейностите, в които първостепенен разпоредител с бюджет е кметът на  

общината, а работодатели са директорите на детски градини, детски ясли и млечни кухни, социалните 

услуги и местните дейности, синдикалните ръководства по пътя на партньорството да бъде изисквана 

необходимата информация и да бъде предоставяна от кмета на общината. 

 

В) Други новоприети нормативни документи, указания и текущи писма, 

отнасящи се до трудовите и осигурителни отношения на работниците и служителите в 

общината. 

Г) Информация от други източници: напр. изготвени от синдикатите - ИССИ 

към КНСБ, СБУ и др. сравнителни тематични анализи относно ръста на ЕРС по 

години;годишни и периодични анализи и доклади по дейности в общините;информация 

от НСИ и издания за жизнено равнище, инфлация, трудови възнаграждения, вкл. по 

региони; не на последно място – разписани добри договорености в сродни колективни 

трудови договори и др.п.  

 

Стъпка 4: 

Изготвяне на проект на КТД на равнище община 

 

Проектът на КТД-община се изработва от местните поделения на 

представителните организации на работниците и служителите и се представя на 

съответните местни поделения на представителните организации на работодателите. Ако 



 

 

има повече от една представителна синдикална структура,то те изработват и приемат общ 

проект - чл. 51в, ал. 2 от КТ. 

 

Изготвянето на проект на КТД за общинска функция или на единен КТД за всички 

бюджетирани общински дейности, се подчинява на определена последователност от 

действия, които трябва да се организират съобразно конкретната специфика: 

- как и от кого ще се набират и обобщават предложенията на синдикалните членове 

към разделите на КТД? 

- кой, кога, от кого и по какъв ред ще събира и обобщава необходимата 

информация? 

- кой ще изготви проекта на КТД/общия проект на КТД? 

- от кого ще се приеме общият проект на КТД? 

- как ще се излъчи, какъв ще е съставът и какви ще бъдат отговорностите на общия 

синдикален преговорен екип?  

 

 Внимание!  Ако в една община има регистрирани структури (местни  

поделения) на повече от една представителна организация на работниците и служителите, 

то те трябва да изготвят общ проект на КТД, който да представят на местните 

представителни работодателски организации! Съобразно сегашната правна рамка, 

уреждаща договарянето на това равнище, общият проект на КТД няма алтернатива!! 

 

От технологична гледна точка, много е важно времевото съчетаване на процесите на 

изготвяне на проект на КТД-община и на колективно преговаряне с процедурата на подготовка, 

изготвяне и приемане на общинския бюджет. 

От организационна гледна точка с внасянето на проекта на КТД на работодателя, 

предложете за обсъждане възможна процедура на провеждане на същинските преговори и обмислете 

предварително своята стратегия и тактика за водене на преговорите.41 

 

 

 

Стъпка 5:  

Включване в процеса на съставяне на общинския бюджет и защита на 

синдикални каузи в него. 

 

                                                            
41 За подготовка на  екипите в умения за водене на успешни преговори, препоръчваме:  

- Дистанционно обучение по Индустриални отношения, Модул 4 КТД, Допълнителните теми.  

платформата на Ел.Синдикат на КНСБ; 

- Умение за водене на успешни преговори, Приложение 5А към Модул  Колективно трудово  

договаряне.Трудови спорове,Учебно пособие  по „ИО”, КНСБ, С., 2011. Можете да го намерите и   в 

Електронния синдикат на КНСБ/ Модул  КТД/Успешните преговори/Учебни и методически 

материали/Учебно пособие …, Връзка:  http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_users&view=login  

 

http://e-union.knsb-bg.org/index.php?option=com_users&view=login


 

 

Доброто познаване на показателите, които формират местните финанси е от 

значение. В най-едър план това са приходи, разходи, натурални показатели, демографски 

показатели и териториални характеристики. 

 

Приходната част на общинския бюджет се оформя от: 

а) собствени приходи на общината; 

б) преотстъпени на общината държавни приходи, определени със закон - ЗОДФЛ, 

ЗКПО и др., както и от  

в) субсидии и  

г) субвенции от републиканския бюжет.  

 

Собствените приходи на общината се формират от местни данъци (имотен 

данък, данък върху превозните средства, данък върху даренията и т.н..), местни такси 

(битов отпадък, ползване на детски ясли и детски градини, ползване на пазари, тържища и 

тротоари, административни услуги и др.), приходи от предоставяне на концесии, глоби и 

имуществени санкции, лихви, наеми от земя и имущество и др., в т.ч. извънбюджетни 

приходи.  

Субсидиите от държавния бюджет биват два вида:  

а) общи субсидии, определени по обективни критерии, утвърдени със Закона за 

държавния бюджет за съответната година;  

б) целеви субсидии - средства от републиканския бюджет, предоставени за 

конкретен случай за придобиване на дълготрайни материални активи, за изпълнение на 

регионални програми и проекти с национално значение и др. 

Субвенциите са суми, предоставени целево от държавния бюджет, под определени 

условия.  

Условно, приходите на общинския бюджет могат да се разделят в 2 групи- 

собствени и привлечени. Привлечените са преотстъпени държавни приходи. Всички 

приходи в общинския бюджет с изключение на целевите субсидии и субвенциите могат да 

се ползват за покриване на разходи, одобрени с бюджета на общината от Общинския 

съвет. 

 

Синдикалните представители трябва да положат усилия за по-доброто 

познаване на отделните приходоизточници на общинския бюджет и влиянието им 

върху равнището и динамиката на общинските бюджетни приходи.  

 

Също така, да се проучи,  възможни ли  са допълнителни и/или алтернативни 

източници на приходи, вкл. от общината: в кои сфери и колко – напр. колко приходи от 

местни данъци и такси събира общината? (В скоби ще  подчертаем в подкрепа, че и Европейската 

харта за местното самоуправление прокламира правото на местните власти да разполагат със 

собствени приходи).  

Следващият въпрос е как, на кого и кога тези средства или част от тях могат да 

бъдат разпределени. Ако в отделна дейност се реализират (текущо) икономии – как те 



 

 

могат да се насочат към персонала за по-високи възнаграждения – напр. за изплащане на 

допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. 

 

Механизъм за повече финансиране може да се търси в реализиране на европейски 

и международни проекти и програми - колко, в кои дейности и на каква стойност ще се 

изпълняват? Да има информация за предвиждани инвестиции - в кои сфери и в какъв 

размер се предвиждат? 

Всички тези въпроси са особено актуални, особено ако предстои и актуализация на 

бюджета.  

 

 

Разходната част на общинския бюджет предвижда бюджетни кредити за здравни, 

социални, образователни културни и др. сфери на обществения живот. 

 

На този етап синдикатът трябва да си състави реална картина за 

разходите, диференцирано по отделните дейности в общинския бюджет- образование, 

здравеопазване, социални дейности и услуги, култура и др. -на база състоянието на двата основни 

показателя: 

а) размера на субсидията, получена от републиканския бюджет в отделната дейност и  

б) числеността на персонала в съответната дейност. 

Размерът на субсидията е определен на база стандартите за финансиране и затова следва да се 

проследи съдържа ли средствата за работна заплата, за допълнителни и други възнаграждения, други 

плащания и задължителните осигурителни вноски от страна на работодателя. Редно е внимателно да 

се прочете разпределението на средствата от стандартите по параграфи в бюджета. 

Много е важно, също така, да се знае кои разходи са на местна издръжка и  дали те са обезпечени 

в бюджета. 

 

От особено значение е участието на синдикални дейци в обсъжданията в общината 

на формулата и основните и допълнителни компоненти, които тя съдържа, за разпределение на 

получените по стандартите средства между съответните образователни институции в 

територията. 

 

При съставянето на общинския бюджет, от страна на синдикатите са нужни 

внимание и ориентация, за да не се допусне някои налагани ограничения да се формират 

като недостиг от средства за покриване на законови разходни потребности на 

работниците и служителите (пример: трудното изплащане на парични средства в 

училищата за командировки, извънкласни форми на работа, олимпиади, транспортни 

разходи, облекло и пр.).  

Базова информация, с която също трябва своевременно да се разполага е, има ли 

просрочени задължения и вземания в съответната общинска дейност. 

 



 

 

Правилно е да се извърши съпоставка и да се направят съответните 

изводи за размера на заделения в новия общински бюджет финансов ресурс за 

дейността, сравнен с този от предходната година, или друг разглеждан актуален 

период. 

 

 Решаваща  в този период е активността на РС и ОбСС на КНСБ, на 

териториалните структури на СБУ, ФСЗ и на др. основни чл. на КНСБ в 

бюджетната сфера. 

От значение е добрата координация на синдикалните структури  с 

функционалните кметски екипи и провеждането на диалог и взаимодействие с 

Общинския съвет и неговите постоянни комисии:  

- общинската комисия бюджет и финанси;  

- общинската комисия по образование и култура; 

- общинската комисия по здравеопазване и социална политика и др. 

- общинската комисия по икономическа и инвестиционна политика и др. 

 

Изградените подкомисии към Общинските съвети за тристранно 

сътрудничество в системата на средното образование (или изградените в много общини  ОбСТС в 

сферата на образованието), както и подкомисии  в областта на здравеопазването, социалните дейности 

и културата,  също имат роля в процеса на осъществяване на консултации и сътрудничество и 

представяне на предложенията  и исканията на синдикатите, в процеса на бюджетната процедура по 

съставяне на Общинския бюджет.  

 

 

 

Стъпка 6: 

Текущо следене и контрол на изпълнението на бюджета 

 

 
Предизвикателство пред синдикатите е  разработването  на анализ на  

 изпълнение общинския бюджет по функции. 42 

 

                                                            
42 Виж ч.I Общи методически насоки т.2. Предизвикателства пред синдикатите при 

разработване на анализ  за изпълнение общинския бюджет.  

 



 

 

Анализът на разходване на финансите по пера ще даде навременна информация има ли 

превишение на разходите в неприоритетни за синдикатите дейности и звена, създадени ли се 

диспропорции в приоритетни такива.  

 

През целия бюджетен период внимателно да се следи как се оперира с финансовия 

ресурс на общината: 

- Ако има целеви субсидии, то ние да сме сигурни, че те се използват за  

конкретния случай по предназначение; 

- Ако възниква бюджетен дефицит (превишаване на разходната част в  

сравнение с приходната) – кои са причините за това и възможните последствия. И още - 

как и кога той ще бъде преодолян, и което е много важно - ще има ли решението за това 

общо с интересите на синдикалните членове; 

- Организират ли се местните власти- познавайки спецификата на региона - да  

разкриват нови източници на ресурси на местно ниво. Истина е, че те могат да въвлекат и 

мотивират потребителите – данъкоплатци при осигуряването на местните публични блага. 

 

           Необходимо е: 

 Провеждане на двустранни консултации  за обмен на информация между 

страните с цел обсъждане на проблемите и очакваните резултати по въпроси на 

изпълнение на бюджета по дейности и тримесечия, по възнагражденията на 

работниците и служителите, условия на труд и други;  

 

При наличие на преходни остатъци, преизпълнение на планираните 

приходи от местни данъци и такси – провеждане на срещи и обсъждания със 

социалните партньори за възможности част от средствата да се насочват и към 

увеличаване на ФРЗ, с цел повишаване на трудовите възнаграждения или други 

допълнителни плащания на работниците и служителите, изплащане на социални 

придобивки като работно облекло, транспортни разходи и др.п.; 

При констатирано неизпълнение на общинския бюджет и/или отделни 

вариации –  да упражняваме сигнални функции, отредени ни по силата на  КТ до 

Министерството на финансите – за осъществяване на предварителен контрол и Сметната 

палата, в чиито правомощия е контролът по законосъобразното и целесъобразно 

изпълнение на бюджета. 

 

 
Общинският бюджет е публичен и той може да се контролира от/чрез  

общо събрание на населението и др. форми и компетентни органи.  

 

В тази връзка, нужно е провеждането на конкретни синдикални действия,  в 

рамките на изградени механизми за тристранно и двустранно сътрудничество  - 

сигнали, питания, предложения, дискусии и др. подобни форми, свързани с упражняване 



 

 

на синдикален  контрол върху работата на общинския съвет и общинската администрация 

по изпълнението на бюджета. 

 

Конституция на РБ в чл. 136 ал. 1 урежда, че „…гражданите участват в  

управлението на общината както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, 

така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението“. Освен това, тя 

указва, че „в своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и 

решенията на населението (чл. 139, ал. 2). 

 В тази връзка е важен въпросът: „Доколко и как ние използваме за 

синдикални цели, предоставените възможности за упражняване на  граждански и 

обществен контрол върху работата на ОбС и това да способства за увеличаване на 

синдикалната ни сила и мощ?“  

 

 

Използвайте предоставените права (съгл. чл. 28, ал. 2 и ал. 3 и чл. 49, ал. 3 от 

ЗМСМА) на присъствие на заседания на ОбС и на неговите комисии, както и на изказвания, на 

отправяне питания, внасяне на становища и предложения от компетентността на ОбС, кмета или 

общинската администрация и настоявайте за получаване на отговори! 

 

В много от действащите Правилници за организацията и дейността на общинския 

съвети в общините в България има разработени и приети отделни глави, озаглавени 

„Обществен контрол върху работата на ОбС, кмета на общината и общинската 

администрация“, или „Участие на гражданите в работата на ОбС“(София, Варна, Русе, В. 

Търново и др.), където изчерпателно са регламентирани начините за осъществяване на 

правата на гражданите съгласно ЗМСМА - в тях е записано правото на гражданите да 

присъстват на заседания на постоянните комисии и да правят изказвания, разписано е 

правото на гражданите на писмени или устни отговори на зададени въпрос, по определен 

ред, прокламират се основните принципи в дейността – гражданска отговорност и 

почтеност и т.н. 

Вижте, дали има разписан подобен ред в Правилника във Вашата община. Ако отговорът 

е отрицателен, помислете кога и как може да се промени тази ситуация, какви предложения Вие 

можете да направите в тази посока, ще потърсите ли съмишленици за тази кауза и какви други 

действия можете да предприемете? 

По-голяма откритост, подпомагане изпълнението на бюджета и контрол на 

неговото изпълнение, може да има, ако се учредят обществени съвети, комисии и други 

подобни форми на контрол с участието на авторитетни и ползващи се с доверие 

личности и институции в територията. Включването на синдикални представители в 

работата им, би гарантирало в по-голяма степен избягването на неудачни или 

неефективни решения и улеснило постигането на консенсус.  



 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1:   

Модел на КТД, за дейност „Образование”, финансирана от общинските бюджети.  

За повече информация, посетете интернет страницата на СБУ:   

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=55&lang=bg 

 

 

 

                                  

 

  КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

 

 

Днес, ……….. 20….. година, в съответствие с чл. 51в от Кодекса на труда между: 

Община …………………, представлявана от ……………………. — кмет на 

………………………. община, 

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), 

представляван ………………… - председател на …………. организация, Сдружение на 

директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ) -  

…………………….., представлявано от ………………… - председател, наричани по-

нататък „РАБОТОДАТЕЛИ”, и 

Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати 

в България, представляван от …………… - председател на ОбщКС на СБУ,  

http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=55&lang=bg


 

 

Синдикат „ Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, 

представляван от …………………….. -председател РСО - …………. към КТ „Подкрепа”,  

Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в 

България, представляван от ……………… - председател на ОКС на НУС — 

………………..,  

наричани по-нататък ”СИНДИКАТИ”, се сключи договор за следното: 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ взаимно признават правото си на 

страна по Колективния трудов договор (КТД) и приемат да се ръководят в действията и 

отношенията си от принципите на равнопоставеност. 

(2) Страните по договора се задължават в хода на социалното партньорство и преговорите да 

проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите на всяка от страните, 

добронамерено уреждане на проблемите от взаимен интерес и предотвратяване на 

спорове и конфликти. 

(3) Този договор се прилага за детски градини, училища и ЦПЛР и специализирани 

обслужващи звена на територията на община ………., финансирани от общинския 

бюджет, които в договора се наричат за краткост ”ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИНСТИТУЦИИ", а работещите в тях - „РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ“. 

II. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА КТД 

Чл. 2. (1) Предмет на настоящия колективен трудов договор (КТД) са въпросите на 

трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не 

са регламентирани с повелителни разпоредби на Кодекса на труда (КТ) и действащите 

подзаконови нормативни актове, свързани с него. 

(2) Настоящите договорености са минимални и имат задължителен характер за работниците 

и служителите, членове на синдикалните организации и организациите на 

работодателите, страни по договора, в общинските училища, детски градини и 

Центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на ……….. община. 

(3) С колективни трудови договори на равнище образователна институция могат да се 

договарят само по-благоприятни условия за работниците и служителите от установените 

в този договор. 

(4) Работниците и служителите, които не членуват в синдикалните организации, страна 

по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател 

Колективен трудов договор в образователната институция съгласно чл. 57, ал. 2 от КТ. 

Страните по договора в образователните институции определят: 



 

 

1. условията и реда на механизмите за единна регистрация и взаимно информиране 

при присъединяване с писмено заявление до работодателя и до ръководствата на 

синдикалните организации, страна по договора; 

2. процедурата и сроковете, по които става присъединяването; 

3. размерът на присъединителната вноска не може да бъде по-малък от 1% от 

брутната годишна работна заплата за всяко присъединило се лице. 

(5) Заявленията за присъединяване се разглеждат от страните по КТД. В срок от 

7 дни от приемането на лицето за присъединяване се събира присъединителната вноска. 

(6) Присъединителните вноски се използват за социални дейности от 

членовете на синдикалните организации и присъединилите се по ред и правила, 

определени от страните в КТД. 

(7) Присъединяването влиза в сила от внасянето на вноската и има действие 

занапред. 

III. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл. 3 (1) ОБЩИНА ……………….. и РАБОТОДАТЕЛИТЕ се съгласяват да създават 

всепо-благоприятни условия за работещите, чрез договарянето и изпълнението на 

конкретни задължения относно запазването на заетостта, кариерното развитие на 

персонала, безопасността и здравето при работа, нарастването на възнагражденията и 

подобряване на цялостния жизнен стандарт на работниците и служителите.  

(2) ОБЩИНА ……………….. и социалните партньори системно и 

целенасоченоотстояват авторитета и достойнството на учителската професия, като 

разработват и прилагат мерки за недопускане и предотвратяване на агресията и насилието 

спрямо педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в образователните 

институции.  

 

Чл. 4 (1) ОБЩИНА …………. и социалните партньори обсъждат и приемат 

Стратегия за образованието в община ……….. и план за изпълнението й, който се отчита 

ежегодно и при поискване. 

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ съвместно със социалните партньори разработват Правила за 

квалификацията на работещите специалисти, членове на организациите, страни по 

настоящия договор, с цел правилното разпределение и разходване на средствата за 

квалификация. 

(3) ОБЩИНА ………… осъществява контрол за разходване на средствата за 

квалификация и информира социалните партньори. 

(4) ОБЩИНА ………… контролира изразходването на средствата за командировки на 

административните ръководители и педагогическите специалисти в образователните 

институции и информира социалните партньори при поискване. 



 

 

(5) ОБЩИНА ………… обсъжда със социалните партньори и приема програма за 

осигуряване на материално-техническа база, съобразена с нуждите на високоефективен 

учебно-възпитателен процес. 

 

Чл. 5. ОБЩИНА …………  предлага за утвърждаване на Общинския съвет 

извършването на промени в училищната мрежа след обсъждане със социалните 

партньори и при отчитане на следните показатели: 

1. разпоредбите на действащите нормативни актове; 

2. брой деца и ученици; 

3.  брой на необхванати и отпаднали ученици в задължителна училищна възраст и 

намиране на възможности за тяхното обхващане и задържане в училищата; 

4. създадените в общината условия за целодневна организация на учебния процес; 

5. потребностите от нови професии и специалности в средното образование, 

съобразени с общинската стратегия за образованието. 

 

Чл. 6. (1) ОБЩИНА …………  и РАБОТОДАТЕЛИТЕ предоставят на 

СИНДИКАТИТЕ в 14-дневен срок от поискването информация за: 

1. промените в мрежата на образователните институции; 

2. изпълнението на бюджета по параграфи; 

3. прилагането на Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане 

на труда; 

4. социалните плащания; 

5. длъжностните щатни разписания; 

6. изпълнение на договореното в Колективен трудов договор. 

(2) ОБЩИНА ………… се ангажира да информира страните по договора за внасяните от 

нея за обсъждане в Общинския съвет въпроси, касаещи образованието, и за взетите 

решения. 

Чл. 7. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително поканват СИНДИКАТИТЕ да подготвят, 

разработят и актуализират съвместно следните документи в образователните институции, 

както и промените в тях: 

1. Вътрешни правила за работната заплата. 

2. Правилник за вътрешния трудов ред. 

3. Правилник за дейността на образователната институция. 

4. Бюджета на образователната институция. 

5. Правила за безопасни условия на труд и учене. 

6. План за квалификационната дейност. 

7. Етичен кодекс. 

8. Критерии по раздел V от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане 

на труда — за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти. 



 

 

9. Допълнителните критерии за заемане длъжността „главен учител” съгласно ДОС 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други 

педагогически специалисти. 

10. Разпределение на времето за ползване на платения годишен отпуск на 

работниците и служителите. 

(2) С нормативните документи по ал. 1, т.т. 1, 2, 4, 5, 7 и 10 се запознава общото събрание, 

а т.т. 3, 6, 8 и 9 се приемат на педагогически съвет. 

(3) След утвърждаването им копия от документите по чл. 7 се предоставят на 

председателите на синдикални организации, страна по договора, и копие от актовете се 

оставя на разположение в учителската стая.  

 

Чл. 8. РАБОТОДАТЕЛИТЕ: 

(1) Създават условия за включване на педагогическите специалисти във формите за 

индивидуална квалификация. 

(2) Могат да включват в квалификационни форми и специалисти от непедагогическия 

персонал, като се осигурят допълнителни средства извън средствата по чл. 25. 

(3) След приключване на бюджетната година предоставят писмен отчет за усвоените 

средства за: 

1. квалификация по ал. 1 - пред педагогическия съвет;  

2. командировки на персонала — пред общото събрание. 

 

Чл. 9. При промяна в мрежата от образователни институции, ОБЩИНА ………………. 

предоставя на социалните партньори предварителни разчети за броя на оставащите без 

работа и възможностите за тяхната допълнителна квалификация или преквалификация. 

 

Чл. 10. (1) При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от 

КТ, в съответствие на новоутвърдената численост на персонала, РАБОТОДАТЕЛИТЕ 

спазват следните условия и процедури: 

1. информират писмено синдикатите за: 

- причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала; - 

броя на подлежащите за съкращение по категории персонал и професии; 

- възможностите за пренасочване на освободения персонал; 

- критериите за подбор съгласно чл. 329 от КТ; 

2. не прекратяват трудовите правоотношения с работници и служители в трудоспособна 

възраст, ако по същите специалности има щатни длъжности, които се заемат от 

пенсионери, при равни други условия; 

3. прекратяват трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса на труда 

с работници и служители, членове на синдикатите, страна по договора, след 

предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната 

институция. 

(2) СИНДИКАТИТЕ се задължават в срок до седем работни дни от деня, следващ датата 

на получаването на искането, да изразят мнение по чл. 10, ал. 1, т. 3. 



 

 

 

Чл. 11. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ разкриват нови работни места само след като 

осигурят минимална норма задължителна преподавателска работа на правоспособните 

учители с безсрочни трудови договори в съответствие с техните индивидуални трудови 

договори, специалности и действащата нормативна уредба. 

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ запазват при възможност и по тяхно желание работните места 

на правоспособни учители с безсрочни трудови договори за периода, за който са 

назначени за временно изпълняващи длъжността ”директор” на образователната 

институция. 

 

Чл. 12. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ сключват срочни трудови договори с 

работниците и служителите при спазване на разпоредбите на чл. 68, ал. 4 от КТ и § 1, т. 8 

от допълнителните разпоредби на КТ. 

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ не сключват трудови договори с външни лица за 

длъжности, за които има учители от същата специалност с непълна норма задължителна 

преподавателска работа. 

(3) РАБОТОДАТЕЛИТЕ сключват задължително трудови договори по чл. 111 

или 114 от КТ при назначаване на учители с намалена норма преподавателска заетост, 

недостатъчна за разкриване на щат. 

(4) Основното трудово възнаграждение по ал. 3 се определя пропорционално на 

нормата преподавателска работа и определеното работно време в договора, а за 

допълнителните трудови възнаграждения по чл. 26 — в пълен размер, с изключение на 

ал. 1 и ал. 2. 

 

Чл. 13. РАБОТОДАТЕЛИТЕ разкриват работни места за психолог, педагогически 

съветник или социален педагог (социален работник), както следва: 

1. в училищата — минимум 1 щатна бройка при над ………… ученици и минимум 2 

щатни бройки при над ………… ученици; 

2. в детските градини — минимум 1 щатна бройка при над ………….. деца. 

 

IV. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 14. Страните се договарят: 

(1) За работниците и служителите, членове на синдикатите и на работодателските 

организации, страни по договора, за 3-месечен срок на предизвестие при прекратяване на 

трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и т. 10 от КТ. 

(2) За работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските 

организации, страни по договора, обезщетението на основание чл. 331, ал. 2 от КТ е не 

по-малко от 6 брутни работни заплати. 



 

 

(3) На работници и служители, членове на синдикалните и работодателските 

организации, страни по договора, се изплаща обезщетение в следния размер: 

1. на основание чл. 222, ал. 1 от КТ — брутното трудово възнаграждение за срок от три 

месеца; 

2. на основание чл. 222, ал. 3 от КТ - на педагогическите специалисти, които през 

последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 

специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 

предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на 

обезщетението по  чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда — не по-малко от 10,5 брутни 

работни заплати. 

3. на основание чл. 222, ал. 3 от КТ - на работници и служители от 

непедагогическия персонал, когато са работили при същия работодател през последните 

10 години от трудовия им стаж — не по-малко от 8,5 брутни работни заплати. 

4. на педагогическите специалисти, които изпълняват минимална норма 

задължителна преподавателска работа по няколко трудови договора, при прекратяването 

им и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се изплаща обезщетение 

по чл. 222, ал. 3 от КТ по трудов договор по всеки от трудовите договори 

пропорционално. 

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание 

чл. 325, т. 9 и чл. 327, т. 1 от КТ, работникът или служителят има право на обезщетение в 

размер на брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца, ако има най-малко 5 години 

трудов стаж и през последните пет години не е получил обезщетение на същото 

основание. 

 

Чл. 15 (1) ОБЩИНА …………. разработва формулите за разпределение на средствата по 

единните разходни стандарти съвместно с РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ. 

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ се задължават да осигурят работните заплати на персонала от 

предучилищното и училищното образование в съответствие с Наредба № 4 от 20.04.2017 

г. за нормиране и заплащане на труда, Колективните трудови договори и Вътрешните 

правила за работните заплати. 

(3) Работниците и служителите, членове на организациите, страни по настоящия договор, 

от предучилищното и училищното образование получават допълнително трудово 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на не по-малко 

от 1,2 на сто от основното месечно трудово възнаграждение. 

(4) ОБЩИНА ………………… и РАБОТОДАТЕЛИТЕ се задължават при определяне на 

продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща 

допълнително трудово възнаграждение, да зачитат изцяло за придобит трудов стаж и 

професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на 



 

 

работната заплата придобития до 01.07.2007 г. по трудово или служебно 

правоотношение. 

(5) ОБЩИНА ………………… и РАБОТОДАТЕЛИТЕ зачитат трудовия стаж, придобит 

след 01.07.2007 г. в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или 

професия съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба за структура и организация на работната 

заплата, както следва: 

1. за педагогическия персонал - в съответствие с чл. 19, ал. 1 - 4 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето 

образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или 

„бакалавър” и „професионален бакалавър по...", която ползва като учител; 

2. за непедагогическия персонал - съгласно Националната класификация на професиите и 

длъжностите в Република България. 

 

Чл. 16. (1) Работната заплата и ДТВ на персонала в системата на предучилищното и 

училищното образование се определят в съответствие с действащата нормативна уредба, 

Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното 

образование и Вътрешните правила за работната заплата в образователната институция. 

(2) Образователните институции, прилагащи системата на делегиран бюджет, могат да 

извършват увеличение на работните заплати съгласно Вътрешните правила за работната 

заплата по всяко време на годината. 

(3) Работодателите увеличават работните заплати на заетите в образователните 

институции в срок и размер, определени при условията и по реда на Постановление на 

Министерския съвет, Наредба на Министерството на образованието и науката и 

Колективен трудов договор. 

(4) Образователните институции, в които не се прилага ал. 3, подлежат на проверка от 

компетентните органи за причините за неизпълнението й. 

(5) Когато по силата на нормативен акт на МС, на КТД или на вътрешен акт на работодателя 

от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът/служителят към тази 

дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в 

базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от КТ, 

към възнаграждението за отпуска се доплаща добавка, изчислена с процента на 

увеличение на новото и предишно брутно трудово възнаграждение, определени по 

трудовото правоотношение. 

 

Чл. 17. (1) За работниците и служителите от непедагогическия персонал, членове на 

синдикатите, при нормална продължителност на работното време (чл. 136 от КТ) се 

определят следните минимални основни месечни работни заплати: 

1. за длъжности, неизискващи образователна степен и професионална 

квалификация — не по-малко от 105 % от минималната работна заплата; 



 

 

2. за длъжностите „помощник-възпитател”, „помощник-готвач” и други 

подобни на тях длъжности — не по-малко от 115 % от минималната работна заплата; 

3. за длъжностите „готвач”, „огняр”, „охранител” и подобни на тях длъжности не по-

малко от 120 % от минималната работна заплата; 

4. за длъжностите „домакин”, „касиер”, „технически секретар”, „ЗАС” и 

подобни на тях длъжности — не по-малко от 125 % от минималната работна заплата; 

5. за длъжностите „счетоводител”, „главен счетоводител” и други подобни на 

тях длъжности — не по-малко от 130 % от минималната работна заплата; 

6. за длъжността „библиотекар” — не по-малко от 130 % от минималната 

работна заплата. 

(3) Договореностите по т. 2, 3, 4, 5 и 6 се прилагат за служители, притежаващи 

свидетелство за съответната професионална квалификация. 

 

Чл. 18. РАБОТОДАТЕЛИТЕ планират и изплащат в рамките на годишния бюджет на 

образователната институция допълнително трудово възнаграждение на работещите в 

системата на предучилищното и училищното образование — не по-малко от три 

плащания, отразени във Вътрешните правила за работната заплата на образователната 

институция. 

 

Чл. 19. ОБЩИНА ………………… и РАБОТОДАТЕЛИТЕ: 

1. осигуряват бюджет за образованието за нормалното функциониране на 

финансираните дейности „общинска отговорност", 

2. при поискване предоставят на СИНДИКАТИТЕ, страна по договора, отчет 

за изпълнението на бюджета за образованието в община ……………, както и по 

образователни институции; 

3. гарантират изплащането на работните заплати на работниците и служителите в 

образователните институции на точно определени дати по изработен график; 

4. гарантират разпределение на средствата по бюджета в сроковете, определени от закона: 

а) за прилагащи система на делегирани бюджети по образователни институции; 

б) за неприлагащи система на делегирани бюджети - по дейности. 

 

Чл. 20. РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват усвояването на реализираните икономии в края 

на финансовата година. Разпределението на конкретните суми се извършва с участието 

на синдикалните организации, страна по договора, по изработените критерии съгласно 

утвърдените Вътрешни правила за работната заплата. 



 

 

Чл. 21. Полагането на извънреден и нощен труд в дните на седмичната заетост, 

почивните и празнични дни се възлага с писмена заповед на работодателя и се заплаща 

съгласно нормативните документи. 

Чл. 22. РАБОТОДАТЕЛЯТ заплаща допълнително възнаграждение в размер не по-малък 

от 80 на сто от основната работна заплата на замествания работник или служител на 

заместващия или я разпределя между заместващите, членове на синдикатите, който/които 

освен своята работа или дейност работи/работят по вътрешно заместване при условията 

на чл. 259 от КТ. 

Чл. 23. РАБОТОДАТЕЛИТЕ се задължават да издават писмена заповед за всяка 

командировка на работниците и служителите съгласно Наредбата за командировките. 

Чл. 24. На работниците и служителите с ненормиран работен ден, положили труд в 

почивни и празнични дни, се заплаща трудово възнаграждение за извънреден труд в 

размерите по чл. 262, ал. 1, т. т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда. 

Чл. 25. Годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се 

определят в размер не по-малко от 1,3 на сто от годишните средства за работна заплата на 

педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите 

специалисти в квалификационни курсове, предварително обсъдени със социалните 

партньори, приети на педагогически съвет и утвърдени от директора. 

Чл. 26. Страните по този договор се споразумяват минималните размери на 

допълнителните трудови възнаграждения за членове на синдикатите и на организациите 

на работодателите, страни по настоящия договор, да бъдат, както следва: 

(1) За по-висока лична квалификация: 

1. за професионална квалификационна степен средства в размер на: 

а) за V ПКС - 40 

лв,  

б) за IV ПКС - 50 

лв; 

в) за III ПКС - 60 лв, 

г) за II ПКС - 80 лв; 

д) за I ПКС - 110 лв;. 

2. за образователна и научна степен ”доктор”, която е свързана с 

изпълняваната работа - не по-малко от 140 лв.; 

3. за научна степен ”доктор на науките”, която е свързана с изпълняваната работа - не 

по-малко от 170 лв.; 

4. когато има правно основание за плащане едновременно на допълнително трудово 

възнаграждение за по—висока лична квалификация за професионално— 



 

 

квалификационна степен и образователна и научна степен ”доктор” или ”доктор на 

науките”, на лицето се заплаща по—благоприятното трудово възнаграждение. 

(2) За всеки педагогически специалист, работещ с деца и/или ученици със специални 

образователни потребности, на директори, учители и педагогически специалисти, 

членове на организациите, страни по настоящия договор, от детските градини, 

общообразователните, професионални и спортни училища, както и от 

извънучилищните педагогически учреждения - не по-малко от 40 лв. Възнаграждението 

се изплаща за действително отработено време за учителите в детските градини и през 

периода на учебните занятия — за учителите в училищата. На равнище образователна 

институция с Вътрешните правила за работна заплата може да се диференцира 

допълнителното възнаграждение за работа с ученици и деца със СОП, но не по-малко от 

40 лева. 

1. Право на допълнително трудово възнаграждение по ал. 2 имат 

педагогическите специалисти, на които работата с деца и ученици със СОП не произтича 

от преките служебни задължения. 

2. Допълнително трудово възнаграждение за работа с деца със СОП се 

изплаща на помощник-възпитателите в общинските образователни институции в размер 

на 20 лв. 

(3) За наставничество на учители се заплаща не по—малко от 80 лева месечно за срок от 

една година.  

(4) За преподаване учебни предмети на чужд език, без учебния предмет ”чужд 

език” - не по-малко от 40 лева. 

(5) За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст — за действително посещение, отразено в протокол — не по-малко от 

15 лв. 

(6) За провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят 

български език — за 1 проведен час в съответствие с чл. 26, ал. 8. 

(7) За работа при специфични условия на труд на персонала, членове на 

организациите, страни по настоящия договор, работещ в специални детски градини и 

специални групи, - не по-малко от 10 % от минималната основна работна заплата за 

длъжността ”учител”. 

(8) Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа 

(лекторски час) за членовете на организациите, страни по настоящия договор, от 

педагогическия персонал се заплаща, както следва: 

1. за учител с висше образование и образователно-квалификационна 

степен„магистър” или „бакалавър” — не по-малко от 9,50 лв.; 

2. за учител, притежаващ професионална квалификация „учител”, но не отговарящ 

на изискването за заемане на конкретната длъжност - не по-малко от 8 лв.; 

3. за учител със средно образование — не по-малко от 7,30 лв.; 



 

 

4. директорът на образователната институция създава организация за изплащане на 

лекторските часове до края на месеца, следващ този, през който са изработени. 

(9) За водене на задължителната документация, 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 50 лв. месечно; 

2. на учителите, членове на синдикатите, в детските градини, ПГ и в група за 

целодневна организация на учебния ден — не по-малко от 25 лв. месечно; 

З. на учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на 

обучение — не по-малко от 70 лв. годишно; 

4. на педагогическите специалисти, работещи в ЦПЛР — не по- малко от 20 

лв. месечно; 

5. на учителите по ИКТ, които не са ръководители на компютърни кабинети 

и им се възлага поддържането на задължителната електронна документация, се изплаща 

допълнително трудово възнаграждение в размер не по-малко от 40 лв.месечно. 

(10) Право на безплатна храна дневно имат: 

1. непедагогическият персонал в детските градини и подготвителните групи в 

училище, членове на синдикатите — 2.50 лв.; 

2. при възможност от бюджета право на безплатна храна за обяд в размер на 

2,50 лв. получават педагогическите специалисти в детските градини, които работят първа 

смяна, както и осъществяващите подкрепа на личностното развитие, работещи на пълен 

щат. 

(11) На педагогическите специалисти, членове на синдикатите, извършващи 

допълнителна работа, се заплаща допълнително възнаграждение като лекторски часове, 

регламентирано с Вътрешните правила за работната заплата на образователната 

институция, както следва: 

1. за проверка и оценка на една писмена работа от олимпиада, състезание и 

НВО — за всеки проверител, както следва: 

а) за текстова писмена работа - 0,5 часа; 

б) за тест с избираеми и/или свободни отговори - 0,3 часа; 

2. за изпитване на един ученик във формите на задочно, кореспондентско, 

индивидуално или самостоятелно обучение: 

а) председател на комисия — 0,5 часа; 

б) член на комисия — 0,4 часа; 

З. провеждане на консултации със задочници — 1,5 часа; 

4. провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на 

професионална квалификация по специалност: 



 

 

а) председател на комисия — 8 часа; 

б) член на комисия — 5 часа; 

5. проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за 

придобиване на степен на професионална квалификация по специалност или 

професияза всеки преподавател — 0,5 часа. 

(12) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти се планират в 

рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4% и не повече от 4,5 % 

от годишния размер на средствата за работни заплати. 

 

Чл. 27. Структурните елементи на брутната работна заплата се индексират съобразно 

политиката на доходите, договореностите на отраслово равнище и на ниво образователна 

институция в рамките на годишния бюджет на институцията. 

Чл. 28. (1) Директорите на общинските образователни институции, прилагащи системата 

на делегираните бюджети, предоставят на тримесечие пред общото събрание на 

работниците и служителите информация за изпълнението на бюджета на 

образователната институция по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности. 

(2) Данните за изпълнението на бюджета на образователната институция 

следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, като включват изразходваните средства за 

работни заплати и осигуровки, за социални плащания и издръжка, придружени с 

обяснителни бележки по образец, изготвен от МОН. 

(3) Информацията трябва да бъде съпоставима с утвърдения бюджет на 

образователната институция. Същата следва да съдържа данни за извършените промени 

по бюджета през периода, в т.ч. и за вътрешно компенсирани промени, както и 

информация за неразплатени разходи на образователната институция (при наличие на 

такива) и възможностите за финансовото им осигуряване. 

(4) Копие от информацията по ал. 1 се предоставя предварително на 

председателите на синдикалните организации, страна по договора. 

V. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Чл. 29. Разпределението на работното време, графиците за работа на смени, условията и 

реда за полагане на нощен и извънреден труд и отчитането на работното време се 

уреждат с КТ и Правилника за вътрешния трудов ред на всяка образователна институция, 

който се обсъжда и приема съгласно чл. 37 и чл. 181 от КТ. 

Чл. 30. На основание чл. 156а от КТ страните по договора се споразумяват за членовете 

на синдикатите и на организациите на работодателите, страни по договора, да се 

определят по-големи размери на отпуска по чл. 155 и чл. 156 от КТ, както следва: 



 

 

(1) Конкретният размер на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от 

КТ се определя на 30 работни дни. 

(2) Конкретният размер на основния платен годишен отпуск на помощник-

възпитателите в яслените и градински групи в детските градини е 33 работни дни. 

(3) Размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 и 

чл. 26, ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите 

специалисти, включително педагозите в яслените групи в детските градини, се определя 

общо на 58 работни дни.; 

(4) Работници и служители от непедагогическия персонал със загубена 

работоспособност 50 и над 50% имат право на основен платен годишен отпуск в размер 

на не по-малко от 36 работни дни. 

(5) Допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ - не по-

малко от 9 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран 

работен ден, се определя от всеки работодател и ръководствата на синдикалните 

организации, страна по договора, в съответствие с чл. 139а от КТ. 

(6) На работниците и служителите в образователните институции, членове на 

синдикалните и работодателските организации, страни по договора, работещи на 1 

ноември, се изплаща трудово възнаграждение, равно на удвоения размер на средно 

дневното брутно трудово възнаграждение. 

(7) За работниците и служителите, членове на организациите на 

работодателите и синдикатите, страни по договора, дните, обявени за неучебни при 

условията на чл. 105, ал. 5 от ЗПУО се считат за неприсъствени дни, но не повече от 5 

дни годишно. 

 

Чл. 31. При встъпване в брак, кръводаряване и при смърт на близък роднина (родител, 

дете, брат/ сестра, съпруг/а, родител на съпруг/а, или други роднини по права линия), 

работещите в образователните институции ползват 4 работни дни допълнителен платен 

отпуск, през време на който се изплаща възнаграждение в размер съгласно чл. 177 от КТ. 

Чл. 32. Работничките и служителките с две живи деца до 18 годишна възраст имат право 

на 4 работни дни допълнителен отпуск, тези с 3 или повече живи деца до 18годишна 

възраст — на 5 работни дни допълнителен платен годишен отпуск, а тези с едно живо 

дете имат право на един работен ден допълнителен платен годишенотпуск. Този отпуск 

се ползва съгласно разпоредбите в чл. 168 от КТ и за него се изплаща възнаграждение в 

размера по чл. 177 от КТ. Със същите права се ползват бащите, които сами отглеждат 

децата си. 

Чл. 33. Работниците и служителите — самотни родители, с едно дете до 18-годишна 

възраст ползват 2 дни допълнителен платен годишен отпуск. 

Чл. 34. На работници и служители, които работят в образователни институции и са 

членове на едно семейство, се осигурява ползването на платен годишен отпуск 

едновременно, в случай, че те изявяват подобно желание. 



 

 

Чл.35. Общината и работодателите не възпрепятстват ползването на платен отпуск по чл. 

155 от КТ непосредствено след ползването на отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда. 

 

Чл. 36. (1) Работник или служител, член на работодателите или на синдикатите, страни 

по договора, който учи със съгласието на своя работодател в средно или висше училище 

без откъсване от производството по специалност, приложима в образователната 

институция, ползва платен отпуск за обучение съгласно чл. 169 и чл. 170 от КТ. 

(2) РАБОТОДАТЕЛЯТ може да разрешава платен служебен отпуск по смисъла на чл. 161 

от КТ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Отпускът се 

разрешава, при условие че квалификационната форма е свързана със статута на 

образователната институция с цел повишаване качеството на образователния процес. 

Чл. 37. Работното време на педагогическите специалисти по време на учебните занятия 

включва: минималната задължителна преподавателска норма, участие в педагогически 

съвети, в работата на методическите обединения, консултации на ученици и родители, 

родителски срещи и други задължения по длъжностна характеристика, както и 

самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда. 

Чл. 38. Целодневният режим на обучение и възпитание на учениците се осъществява от 

не по-малко от двама учители в рамките на минималната задължителна норма 

преподавателска работа. 

Чл. 39.През ваканциите и неучебно време РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват на 

педагогическия персонал 3 часа за индивидуална методическа работа извън 

образователните институции в рамките на 8-часовия работен ден.  

 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Чл. 40. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и финансиращият орган осигуряват ежемесечно 

средства за фонд „Социално-битово и културно обслужване” в размер на 3% от 

средствата за основна работна заплата. 

(2) Редът за разпределение и ползване на средства за СБКО се определя от 

общото събрание на работниците и служителите в образователната институция. 

 

Чл. 41. Община …….. съвместно със социалните партньори работи за търсене на 

възможности за поевтиняване на абонаментните карти за ползване на градския транспорт 

на педагогическите специалисти. 

Чл. 42. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет осигуряват 

средства за представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-

директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител, членове на 



 

 

синдикалните и работодателските организации, страни по договора, в съответствие с 

действащата нормативна уредба в размер не по-малък от 500 лв. 

 (2) При постъпване на работа РАБОТОДАТЕЛИТЕ предоставят на педагогическите 

специалисти средства за представително облекло, пропорционално на оставащите до 

края на календарната година месеци. 

(3) Получилите представително облекло по чл. 42, ал. 1 нямат право на облекло по чл. 43, 

ал. 1. 

Чл. 43. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет осигуряват 

безплатно работно облекло на работници и служители, членове на синдикатите, в 

съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло в размер не по-

малък от 380 лв. 

(2) При постъпване на работа лицата от непедагогическия персонал получават работно 

облекло, чийто срок на износване започва да тече от датата на получаването. 

(3) На заседание на общото събрание на работниците и служителите в образователната 

институция се вземат решения относно вида и характеристиките на работното облекло, 

срока на износване, начина на закупуването му (чрез предоставяне на авансови средства 

на лицето за закупуването му, закупуване със собствени средства и възстановяването им 

след предоставяне на фактура) и др. 

Чл. 44. При възможност работодателите изплащат транспортните разходи на 

ангажираните квестори и консултанти за участие в провеждането на ДЗИ и НВО. 

Чл. 45. Община ………….. осигурява безплатен достъп на учителите до общинските 

музеи по ред, определен от Общинския съвет. 

Чл. 46. /1/ При пенсиониране на работник, служител или работодател, както и 

при раждане и/или осиновяване на дете до 5 годишна възраст, за ползващите се от 

клаузите на този КТД Община ……….. осигурява изплащането на допълнително 

обезщетение  

/2/ Размерът на обезщетението по предходната алинея е в размер на една 

минимална работна заплата за страната, при представяне на удостоверение от 

съответната/ите синдикална/и и/или работодателска/и организация/и, страни по 

договора, с което доказва членствени правоотношения през последните 2 години. 

Чл. 47. По предложение на СИНДИКАТИТЕ, РАБОТОДАТЕЛЯТ отпуска средства на 

работници и служители при следните случаи с решение на Общото събрание:  

1. Трайни заболявания;  

2. Тежки операции;  

3. Смърт на дете, съпруг(а) или родител.  

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ 

 



 

 

Чл. 48. СИНДИКАТИТЕ свободно осъществяват своята дейност на територията на 

общинските образователни институции, без с това да нарушават установената трудова 

дисциплина. 

Чл. 49. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ в работата си да се придържат към 

разпоредбите на Конвенция № 98 от 1949 г. за правото на организиране и на колективно 

договаряне. 

Чл. 50. При налагане на дисциплинарни наказания, изслушването и разглеждането на 

писмените обяснения на работника или служителя, член на синдикална или 

работодателска организация, страни по договора, може да става и в присъствието на 

съответния председател. 

Чл. 51. В съответствие с чл. 46 от КТ за осъществяване на синдикална дейност 

ОБЩИНА…………….. и РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват безвъзмездно необходимите 

материални условия на синдикалните и работодателските организации - помещения, при 

необходимост ползване на размножителна техника, компютри, интернет-връзки, 

материали, телефон и др. според възможностите. 

Чл. 52. (1) За осъществяване на синдикална дейност в една календарна година се ползва 

платен отпуск по чл. 159, ал. 1 от КТ в размер, както следва: 

1. по 72 часа за председател и секретар на организацията в образователната 

институция; 

2. по 112 часа за председател и секретар в общинско ръководство; 

  3. по 136 часа за председател и секретар в регионално ръководство; 

4. по 168 часа за нещатни членове на национално ръководство и национални 

професионални секции и националните контролни и помощни органи. 

(2) При ползване на отпуск по чл. 159 от КТ и чл. 52, 54 и 55 от КТД, на работниците и 

служителите, членове на синдикалните организации и на работодателите, страни по 

настоящия договор, на заместващите ги може да се изплаща възнаграждение от 

Националната програма „Без свободен час”. 

Чл. 53. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ изпълняват задълженията си спрямо синдикалните 

организации за осигуряване на условия за синдикална дейност след представяне на 

удостоверение за легитимност, издадено от упълномощените органи на 

СИНДИКАТИТЕ, страна по договора. 

(2) Удостоверенията по предходната алинея се представят еднократно в началото на всяка 

учебна година и в случай на промяна на субекта, представляващ синдикалния орган. 

Чл. 54. За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от КТ - 

участие в масови публични мероприятия на синдиката и националното му ръководство, 

обучения и др., редовите синдикални членове ползват платен отпуск в размер на 48 часа, 

за която дейност своевременно представят документ. 



 

 

Чл. 55. За изпълнение на задачи, свързани с дейността на организациите на 

работодателите, страна по договора, и за участие в работа на отрасловия и общинските 

съвети за тристранно сътрудничество, членовете им ползват платен служебен отпуск по 

чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда в размер, както следва: 

1. 40 часа за член на организация; 

2. 104 часа за изборна длъжност в общинско ръководство;  

3. 128 часа за изборна длъжност в областно ръководство; 

4. 160 часа за изборна длъжност в национално ръководство. 

VIII. УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Чл. 56 (1). Страните по настоящия КТД се задължават съвместно да съдействат за 

осигуряване на здравословни, безопасни и хигиенни условия на труд, като разходите за 

това се поемат от работодателите в образователните институции съобразно Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и приетите подзаконови нормативни актове. 

(2)РАБОТОДАТЕЛИТЕ с участието на СИНДИКАТИТЕ и Службата затрудова 

медицина разработват Правила и Инструкции за безопасна работа, в съответствие с 

изискванията на нормативните документи, които се обявяват за работните места, при 

условията на чл .37 от КТ и ЗЗБУТ.  

(3)СИНДИКАТИТЕ участват в разработването на всички програми,решения 

идействия за подобряване на безопасността и условията на труд, като дават писмено 

становище съобразно събраната и анализирана по реда на предходната алинея 

информация относно условията на труд и необходимите мерки за подобряването им .  

(4)СИНДИКАТИТЕ участват в избора на Служба за трудова медицина 

заобслужване на съответната образователна институция.  

(5)В образователни институции,в които броят на децата със СОП 

нараствазначително, ОБЩИНА ……………. се ангажира с инвестиции в подобряване на 

материалнотехническата и увеличаване пригодността й за работа с тези деца.  

 

Чл. 57. Средствата за периодични медицински прегледи и изследвания за здравните 

книжки на работещите в детските заведения, членове на синдикалните и работодателски 

организации, страни по договора, се осигуряват от работодателя. 

Чл. 58. ОБЩИНА ……………… съдейства за организиране на съвместно обучение на 

директорите на образователните институции и синдикални лидери по актуални 

проблеми и промени в нормативната уредба, отнасящи се до работата на 

образователните институции. 

чл. 59. ОБЩИНА ………………, РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ обединяват 

усилията си за осигуряване средства за подобряване на материалнотехническата и 

дидактическата бази, необходими за учебно-възпитателния процес. 



 

 

Чл. 60. (1) В съответствие с чл. 17 от Наредба №3 от 19.04.2001 г. на Министъра на труда 

и социалната политика и Министъра на здравеопазването за минималните изисквания за 

безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни 

средства на работното място (обн. ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г.) РАБОТОДАТЕЛЯТ изготвя 

списък на работещите в образователната институция, които имат право на специално 

работно облекло и лични предпазни средства и ги осигурява извън средствата по чл. 42 и 

43 от настоящия Колективен трудов договор. 

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват за своя сметка средства за корекция на зрението на 

работещия за работата му с видеодисплей, ако са предписани от специалист по очни 

болести съгласно изискванията на Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи, както следва: 

1. за служителите, ненавършили 40 години - един път на две години; 

2. за служителите, навършили 40 години — ежегодно. 

 

Чл. 61. ОБЩИНА ………………. и РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват във всички 

образователни институции на територията на общината здравни кабинети, оборудвани 

съгласно Приложение №1 към чл. 5, ал. 5 от Наредба №3 от 27.04.2000 г. за здравните 

кабинети в детските заведения и училищата. 

Чл. 62. РАБОТОДАТЕЛИТЕ се задължават да осигурят за работниците и служителите, 

членове на синдикалните и работодателските организации, страни по настоящия договор, 

периодични медицински прегледи съгласно чл. 287, ал. 1 и ал. 2 от КТ. 

Чл. 63. ОБЩИНА ………………, като първостепенен разпоредител с бюджет, 

активно контролира правомерното разходване на бюджетни средства и търси 

отговорност на служебните лица, които със своите действия или бездействия ощетяват 

бюджетите на образователните институции. 

Чл. 64 (1) На всеки шест месеца на заседание на Общинския съвет за тристранно 

сътрудничество страните по този договор отчитат изпълнението на настоящия КТД. 

(3) Извън случаите по предходната алинея, всяка от страните може да поиска 

провеждане на заседание на ОСТС относно неизпълнение на договорености в КТД. 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. (1) Настоящият КТД влиза в сила от датата на подписването и е валиден за срок от 

две години. 

(2) Изменения и допълнения на КТД се извършват по реда на неговото сключване с 

подписване на анекс, който е неразделна част от КТД. 



 

 

(3) Всяка от страните по КТД може да поиска неговото изменение и допълнение. За целта 

съответната страна представя писмена покана, придружена от текстовете на предлаганите 

промени. До 15 дни след подаването на тази покана трябва да започнат преговори между 

страните. 

(4) При промени в законодателството и Отрасловия КТД страните поемат задължение да 

започнат преговори за промени в настоящия КТД съгласно чл. 56 от КТ. 

§2. Страните по настоящия КТД се споразумяха съобразно чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от КТ в 

седемдневен срок след неговото подписване да заявят вписването му пред Инспекция по 

труда - …………………... 

§3. Действието на настоящия КТД, както и действието на колективните трудови договори 

в образователните институции, продължава независимо от промяна на субектите, 

изпълняващи функциите на работодатели. 

§ 4. Страните по този КТД се задължават да създадат необходимата организация и 

механизми за изпълнение на постигнатите договорености. 

§ 5. СИНДИКАТИТЕ, страна по договора, поемат задължение да не предприемат 

ефективни стачни действия по изпълнените договорености от настоящия КТД. 

§ 6. Договореностите в този КТД са задължителни при сключването на КТД в 

образователните институции. В образователните институции, където няма синдикални 

членове на СБУ, НУС и Синдикат ”ОБРАЗОВАНИЕ” към КТ ”Подкрепа”, 

договореностите на този КТД нямат приложение и са валидни само разпоредбите на КТ. 

§ 7. Страните се задължават да запознаят работниците и служителите в образователните 

институции с настоящия КТД и последващите промени. 

§8. Настоящият КТД се сключи в седем еднакви екземпляр за всяка от страните и един за 

……………….инспекция по труда. 

 

ЗА СБУ КЪМ КНСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОбщКС НА СБУ:  

/……………………../ 

 

ЗА ОБЩИНА ………… 

КМЕТ:  

/…………………………./ 

 

ЗА СИНДИКАТ  

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“ 

ЗА СРСНПБ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

/……………………../ 



 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСО  

 

/………………………/ 

 

 

ЗА НУС ПРИ КНСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОКС НА НУС: 

/…………………./ 

ЗА СДСОРБ 

ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ  

СОФИЯ-ГРАД  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/………………………./ 

 

 

Примерно заявление за вписване 

 

ДО 

ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ  

ПО ТРУДА" – гр. ……………….. 

 

 

З а я в л е н и е 

 

от община…………………………, 

Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, 

Сдружението на директорите в средното образование в Република България, 

Синдиката на българските учители към КНСБ, 

Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа” 

и Независимия учителски синдикат към КНСБ 

 

В съответствие с чл. 53, ал. 3 от Кодекса на труда, молим да бъде вписан в 

специалния регистър на "Инспекция по труда" – гр. …………..,сключеният на 



 

 

………………....г. Колективен трудов договор за работещите в системата на 

предучилищното и училищното образование в община ……………... 

 

Приложение:  Колективен трудов договор от……..…………г.  за работещите системата на 

предучилищното и училищното образование в община …………….. и електронен образ 

на документа. 

 

ЗА СБУ КЪМ КНСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОбщКС НА СБУ:  

/……………………../ 

 

ЗА ОБЩИНА ………… 

КМЕТ:  

/…………………………./ 

 

ЗА СИНДИКАТ  

„ОБРАЗОВАНИЕ“ 

КЪМ КТ „ПОДКРЕПА“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСО  

 

/………………………/ 

 

ЗА СРСНПБ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

/……………………../ 

 

ЗА НУС ПРИ КНСБ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОКС НА НУС: 

/…………………./ 

ЗА СДСОРБ 

ОБЩИНСКА СЕКЦИЯ  

СОФИЯ-ГРАД  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/………………………./ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2:   

Модел на КТД, за дейност „Здравеопазване”, финансирана от общинските бюджети 

Прилагаме  Колективен трудов договор за Столична община  2017-2018. За повече информация, 

посетете интернет страницата на ФСЗ: http://fszbg.org/index.php/ktd1/obshtinski-ktd . 

 

 

                                                    

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   

                                                                                                              

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ 

ДОГОВОР 

 

2017 - 2018 

http://fszbg.org/index.php/ktd1/obshtinski-ktd


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

 

 



 

 

                                                            

 

Водени от съвременните принципи на ефективното социално партньорство, 

 

 Приемайки нуждата от непрекъснато повишаване на жизнения стандарт на 

работниците и служителите и подобряване на условията на труд, като механизъм за 

повишаване качеството на предлаганите здравни услуги, 

 

Стремейки се към взаимна ангажираност и отговорност при вземането на разумни 

и приемливи решения за осигуряване на минималните стандарти, гарантиращи 

професионалното самочувствие и удовлетвореност от условията на труд за 

работещите в системата на здравеопазването, 

 

 

    

 

 

 

 

Днес, ………………….. 2017 г., в град София: 

 

 

Столична Община, ЕИК 000696327, № по ЗДДС BG000696327, със седалище и 

адрес на управление - гр.София, ул. „Московска” № 33, представлявана от г-жа Йорданка 

Фандъкова – Кмет, от една страна /наричана по-нататък Работодател/ 

 

и 

Федерация на синдикатите в здравеопазването - КНСБ, представлявана от 

Заместник председател маг. фарм. Слава Златанова и г-жа Веска Никова - Председател на 

Синдикалната организация на Детско и училищно здравеопазване София-град;               

и Медицинска федерация „Подкрепа”, представлявана от Председателя й - д-р 

Камен Данов и г-жа Вихра Белева - Федерален секретар по детско и училищно 

здравеопазване, /наричани по-нататък Синдикати/ 

 

на основание чл.50 чл.51в от Кодекса на труда сключиха настоящия 

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР, 

 като се споразумяха за следното: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. /1/ Работодателят и Синдикатите  взаимно признават правото си на страна по 

Колективния трудов договор и приемат да се ръководят в действията и отношенията си от 

принципите на равнопоставеност. 

/2/ Страните по договора се задължават в хода на социалното партньорство и 

преговорите да проявят взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите на всяка 

от страните, добронамерено уреждане на проблеми от взаимен интерес и предотвратяване 

на спорове и конфликти. 

 /3/ За страни по този договор се считат и работодателите от втора и трета степен 

разпоредители с бюджет към Столична община. 

Чл.2.  В този договор общински детски градини, детски ясли, УЗК, КДХ, КДХ с БМК на 

територията на Столична община се наричат за краткост „Детски заведения“/ДЗ/, а 

работещите в тях - „ работници и служители“.   

 

II.  ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ НА КТД 

 

Чл.3. /1/ Предмет на настоящия колективен договор /КТД/ са въпросите на трудовите, 

осигурителните и социалните отношения, които не са регламентирани в повелителни 

разпоредби на Кодекса на труда и действащите подзаконови нормативни актове, свързани 

с него. 

/2/ Настоящите договорености са минимални и имат задължителен характер за 

работниците и служителите, членове на синдикалните организации от Детски ясли, ДГ, 

УЗК, КДХ, КДХ с БМК на територията на Столична община. 

 

Чл.4. КТД има действие спрямо работниците и служителите, които са членове на 

синдикалните организации страна по договора. 

 

Чл.5. /1/ Към КТД могат да се присъединят работници и служители, нечленуващи в 

Синдикатите страна по договора, като присъединяването е индивидуално, считано от 

момента, в който страната към която е отправено заявление, писмено уведоми другата 

страна по КТД. 

/2/ Заявленията за присъединяване се разглеждат от Страните по КТД. 

Присъединителната вноска се събира от съответната синдикална организация, към която е 

отправено заявлението, в срок до 7 дни от приемането на заявлението. 



 

 

/3/ Средствата от присъединителните вноски се използват за социални дейности 

от членовете на синдикалните организации и присъединилите се към КТД.  

/4/ Размерът на присъединителната вноска e 1% от нетната годишна работна 

заплата за всяко присъединило се лице. 

/5/ Присъединилият се ползва от КТД за времето, за което действа КТД, т.е. 

пропорционално от момента на присъединяването си. 

/6/ Присъединяването към КТД дава възможност за ползване клаузите на 

настоящия Договор. 

 

                                                                                       

III.  ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                                      

Чл.6. /1/ Работодателят приема да назначава нови работници и служители в съответствие 

с нормативните изисквания за заемане на съответната длъжност,  степента на образование 

и притежаваната квалификация. 

            /2/ Работодателите не сключват трудови договори с нови работници и служители, 

за чиито длъжности се предвижда  съкращение в детските заведения. 

 

Чл.7. /1/ Столична община и социалните партньори обсъждат действащите нормативни 

актове за оптимизиране на мрежата от здравни кабинети и детски заведения, детски 

градини, КДХ през 2017-2018 г. 

    /2/ Работодателят се съобразява с клаузите по настоящия КТД при подготовката и 

разработването на следните документи, както и промените в тях: 

1. Правилата за вътрешния трудов ред;  

2. Вътрешните правила за организация на работната заплата; 

3. Бюджета на детското заведение; 

4. Правилник за дейността на детското заведение; 

5. Правила за безопасни условия на труд; 

6. План за квалификационна дейност; 

7. Етичен кодекс. 

 

Чл.8. /1/ Работодателят приема да осигури програма за финансиране и повишаване  

квалификацията на синдикалните членове, при наличие на средства от бюджета. 

Годишните средства за квалификация на медицинските и педагогическите специалисти се 

определят в размер до 1,00 % от годишните средства за работни заплати на същите.    

          /2/ Столична община като главен разпределител на финансовите средствата, 

приема да осъществява контрол за законосъобразно, целесъобразно разходване на 

средствата за квалификация.   

 



 

 

Чл.9. Работодателят се ангажира да насърчава и не възпрепятства включването на 

медицинските специалисти от ДЗ във формите за повишаване на индивидуалната 

квалификация, свързана с функциите, присъщи на заеманата длъжност. 

                                                                                                                               

Чл.10. Работодателят не прекратява трудовите договори на работници и служители в 

трудоспособна възраст, ако има места заети от пенсионери. 

                                                                                                                                              

Чл.11. /1/ Работодателят може да съкрати работник или служител – синдикален член, 

поради съкращаване на щата или намаляване обема на работа, само след вземане на 

писмено становище от съответния синдикален орган. 

             /2/ При структурни промени с разкриването на нови работни места с предимство 

се назначават синдикални членове, работили на срочни договори.    

                                                                                            

Чл. 12. /1/ Предизвестието при прекратяване на трудов  договор на основание чл.328, ал. 

1, т. 2 и т. 3 от КТ е 2 /два/ месеца при безсрочни договори и 3 /три/ месеца за срочни 

трудови договори, но не повече от остатъка от срока по договора. 

 /2/ Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя, 

когато му е отправил предизвестие за прекратяване на договора по един час дневно за 

дните на предизвестието, освен в случаите, когато работника или служителя работи при 

намалено работно време от 7 или по-малко часове. 

 

 

IV.  TРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл.13. /1/ Минималните размери на трудовите възнаграждения на работещите 

синдикални членове в Детско и училищно здравеопазване за София-град се договарят 

ежегодно преди приемането на бюджета на Столична община. 

             /2/  Началните основни заплати по категории персонал в общинските Детски 

заведения на София-град, не могат да бъдат по-малко от: 

 

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛ 

НАЧАЛНИ 

ОСНОВНИ 

МЕСЕЧНИ 

ЗАПЛАТИ В ЛЕВА 

Лекар със специалност, директор КДХ 715 

Медицински професионалисти по здравни грижи 

(мед.сестри, акушерки и инструктор по хранене и други) 

605 

Немедицински специалисти: педагог 605 

Немедицински специалисти: психолог 580 

Немедицински специалисти: 

Счетоводител 

 

550 



 

 

касиер-домакин 495 

Квалифицирани производствени работници: 

детегледачки, 

майстор готвач, 

помощник готвач 

 

480 

490 

МРЗ 

Ниско квалифицирани работници МРЗ 

              

 /3/. При промяна на национално ниво началните основни месечни заплати по 

категории персонал се коригират съгласно съответния нормативен документ. 

Чл.14. Страните по КТД се договарят за определяне на следните допълнителни 

възнаграждения: 

1. За придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1,00 % /един 

процент/ върху основното трудово възнаграждение за всяка година придобит 

трудов стаж и професионален опит.   

 

2. Медицинските специалисти работещи в специализираните училища, ДГ и ДЯ със 

специфични условия на труд получават допълнително възнаграждение в размер 

на 10,00 % от основната месечна заплата.  

    

Чл.15. На служители работещи при условията на чл. 259 от КТ, се заплаща допълнително 

възнаграждение в размер на 50% от основната работна заплата на замествания.   

Чл.16. При прекратяване на трудовото правоотношение след като работникът или 

служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от 

основанието за прекратяването, той има право на обезщетение на основание чл.222, ал.3 

от Кодекса на труда в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако 

работникът или служителят е работил през последните 10 години при един и същ 

работодател, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 7 

(седем) месеца. 

Чл.17. /1/ Столична община в рамките на бюджета осигурява нормално функциониране  

на Детските заведения в София – град. 

/2/ При реализирани икономии от фонд работна заплата ще се изплаща 

допълнително възнаграждение за постигнати резултати на всеки 3 месеца.  

/3/ За периода от 02.01.2017 г. до подписване на настоящия договор работодателят 

раздава предвидените средства над раздадените работни заплати под формата на 

допълнително материално стимулиране. 

 

Чл.18.  Полагането на извънреден труд в дните на седмичната заетост, почивните и 

празничните дни се възлага с писмена заповед и се заплаща съгласно действащите 

нормативни актове и КТД. 



 

 

 

V.  РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Чл.19.   Разпределянето на работното време, графици за работа на смени, условията и реда 

за полагане на извънреден труд и отчитането на работното време се уреждат съгласно КТ 

и ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД. Последният се обсъжда и приема съгласно чл. 

37 от КТ.                                                                                   

Чл.20. /1/ Нормалната продължителност на работния ден за медицински специалисти и 

педагози в детските заведения е 8 часа, при пет дневна работна седмица, от които 1 ч. за 

самоподготовка, която се осъществява в предпочитана от служителя среда.        

             /2/ ПРАВИЛНИКЪТ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД се изготвя и утвърждава 

от работодателя след  предварителни консултации със синдикатите по правилата на чл. 

181, ал. 2 от КТ.   

             /3/  Със заповед на Работодателя за отделни категории персонал или отделни 

звена може да се въвежда сумарно изчисляване на работното време. 

 

Чл.21.   На основание чл. 156а  и чл. 155 и от КТ страните се договарят за размера на 

отпуските, както следва:               

1. Конкретният размер на основния платен годишен отпуск по чл. 155  ал.4 от 

КТ се определя, за синдикалните членове, както следва:  

 При трудов стаж до 5 години            - 21 работни дни: 

 При трудов стаж от 5 до 10 години  - 22 работни дни 

 При трудов стаж  10  – 15 години     - 24 работни дни     

 При трудов стаж над 15 години        - 25 работни дни   

 

2. Директор на ДЯ, ДК и КДХ имат право на платен годишен отпуск 30 работни 

дни при трудов стаж до 15 години и 31 работни дни над 15 години. 

 

Чл.22.   Работници и служители, синдикални членове с намалена работоспособност 50 и 

над 50 % имат право на платен годишен отпуск, както следва:          

 При трудов стаж до 10 години              - 26 работни дни; 

 При трудов стаж      10  – 15 години     - 28 работни дни; 

 При трудов стаж  над 15 години           - 30 работни дни   

 

Чл.23. За работа при специфични условия – с деца в ранна, предучилищна и училищна 

възраст синдикалните членове имат право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 



 

 

156а от КТ в увеличен размер, съгласно Приложение № 1 от настоящия КТД.  

  

Чл.24. За работа при ненормирано работно време, работниците и служителите, имат 

право на допълнителен платен годишен отпуск по чл.156, ал.1, т.2 от КТ в размер не по-

малко от 8 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран 

работен ден, се определя от Работодателя, съгласно разпоредбите на КТ визирани в чл. 

139а, 1 от КТ. 

 

Чл.25. /1/ Отпуските по чл. 157, ал. 1, т. 1-3 от КТ се определят в следните размери:  

 2 работни дни - при встъпване в брак; 

 2 работни дни - при кръводаряване, като единия ден е в деня на 

кръводаряването, а един след него; 

 2 работни дни - при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и 

родител на другия съпруг или други роднини по права линия; 

       /2/ През време на отпуските по предходната алинея на работниците и 

служителите се изплаща възнаграждение от работодателя в размера по чл.177 от Кодекса 

на труда. 

 

Чл.26.  /1/ По смисъла на чл.168 от Кодекса на труда, работничка или служителка с две 

живи деца до 18-годишна възраст, има право на 2 (два) работни дни, а работничка или 

служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 (четири) работни 

дни платен годишен отпуск за всяка календарна година. 

              /2/ Работничката или служителката има право да ползва отпуска по предходната 

алинея включително и за календарната година, в която детето е родено, както и за 

годината, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст. 

              /3/ Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае. Той 

не се прехвъля за следваща година и не може да се компенсира с парично обезщетение. 

 

Чл.27. /1/ Платените годишни отпуски се ползват след разрешение на работодателя 

наведнъж или на части в рамките на календарната година, въз основа на подадено писмено 

заявление от работника или служителя. 

 /2/ В началото на всяка календарна година в срок не по-късно от 31 януари, 

работодателите са длъжни да уведомят писмено всеки работник или служител за размера 

на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, 

включително отложен или неизползван от предходни календарни години. 

 /3/ Работодателите могат да отложат част до половината от основния платен 

годишен отпуск по производствени причини за следващата календарна година. 

Отлагането става с издаване на писмена заповед, екземпляр от която се връчва на 

работника или служителя срещу подпис, а друг екземпляр се прилага в трудовото му досие. 

 /4/  Работниците и служителите могат да поискат отлагане по лични причини на 

целия или част от платения си годишен отпуск, за което отправят заявление до 

работодателя. Копие на същото се прилага в трудовото досие. Отлагането по инициатива 

на работника или служителя изисква съгласието на работодателя, който е длъжен 



 

 

своевременно да отговори на отправеното по тази алинея заявление. 

 /5/ Работодателите са длъжни да осигурят ползването на отложения или 

неизползван отпуск през първите 6 месеца на следващата календарна година. 

 /6/ В случай, че работодателите не изпълнят задължението си по предходната 

алинея в указания срок, работниците и служителите имат право сами да определят времето 

на ползването му, като уведомят за това писмено работодателя най-малко 14 дни 

предварително. 

 /7/ В случаите по чл.173, ал.4 от КТ, работодателят има право да предостави 

платения годишен отпуск на работника или на служителя и без негово съгласие, когато 

е обявил престой повече от 5 работни дни; 

 Едновременното ползване на отпуска от всички работници и 

служители е предвидено в нормативен акт, или в правилника за вътрешния трудов ред; 

 Писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва 

отпуска си до края на календарната година, за която се полага, но работникът или 

служителят не е направил това до края на същата календарна година. 

 

Чл.28. /1/ Работници или служители - майки с деца до 7 - годишна възраст ползват 

отпуска си през лятото, а по тяхно желание и през друго време на годината. 

             /2/ Работници и служители, които са членове на едно семейство ползват платения 

си годишен отпуск едновременно, ако изразят желание за това.  

                                                                          

Чл.29.  При продължаване на обучението във висши учебни заведения без откъсване от 

производството, работниците и служителите имат право на платен отпуск за обучение, 

съгласно правилата и в размерите по чл.169 и чл.170 от КТ. 

 

Чл.30. На основание Наредба № 3 от 27.04.2000 г., за дейността на здравните кабинети в 

детските заведения и училищата, работодателят осигурява служебен отпуск, в размер на 10 

работни дни, за повишаване на квалификацията. 

 

Чл.31.  /1/ За работещите в системата на училищното здравеопазване, дните, обявени от 

Министъра на образованието, младежта и науката, Кмета на съответната община или друг 

компетентен орган за неучебни, за съответните учебни звена по независещи от страните 

по трудовото правоотношение причини, като епидемии, енергийни кризи и други случаи 

на непреодолими събития, се считат за платен служебен отпуск по смисъла на чл.161, ал.1 

от КТ. 

             /2/ За работещите в системата на училищно здравеопазване, Първи ноември - 

Денят на „Народните будители“ е неприсъствен ден и се отчита като платен служебен 

отпуск.  

                                                                                                                                                   

Чл.32.  Работодателите могат да разрешават платен служебен отпуск по чл.161 от КТ за 

посещение на национални конгреси, конференции, срещи на съсловни организации, 

презентации и др. Отпускът по предходната алинея се предоставя въз основа на 

мотивирано писмено заявление от работника или служителя, представено не по-малко от 3 



 

 

дни преди съответното събитие. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Чл.33. /1/ Видовете отпуски и конкретните им размери, регламентирани в този КТД са 

задължителни и се прилагат за всички членове на синдикалните организации - страна по 

този договор. 

             /2/ Разпоредбите на настоящия КТД, предвиждащи по-благоприятни размери на 

отпуските от предвидените в нормативен акт, не могат да се прилагат автоматично за 

работници и служители в детските заведения, които не са членове на синдикатите - страна 

по договора.  

  

VI. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

                     

Чл.34.  /1/ Работодателят, първостепенен разпоредител с бюджет и работодателите от 

втора и трета степен разпоредители с бюджет към Столична община осигуряват 

ежемесечно средства за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ в размер до 3% 

от средствата на фонд работна заплата. 

     /2/ Редът за разпределение и ползване на средствата от фонд „Социално-

битово и културно обслужване“ се определя от общо събрание. 

Чл.35. Работодателите по чл. 34/1/ осигуряват работно облекло по Наредбата за 

безплатно работно и униформено облекло в размер на 420 лева, като закупуват ваучери за 

работно облекло на тази стойност. 

Чл.36. При постъпване на работа работодателят предоставя на работещите в детските и 

учебни заведения ваучери за работно облекло, порпорционално на оставащите до края на 

календарната година месеци. 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.37. /1/ Синдикатите защитават правата и интересите на своите членове пред 

работодателите, общините и други институции и организации, по проблеми свързани с 

трудовите и осигурителни отношения и жизненото равнище чрез КТД, участие в 

различни форми на социално сътрудничество и протестни действия по Закона за 

уреждане на колективните трудови спорове. 

  /2/ Синдикалните членове се ползват от надеждна защита срещу всякаква 

дискриминация, привилегии или ограничения, основани на политически или религиозни 

убеждения, обществено и материално убеждение, инвалидност, народност, произход и 

раса. 

 

Чл.38. /1/ Работодателите приемат по чл. 46 от КТ да съдействат на синдикатите като им 

осигуряват необходими условия за синдикална дейност, без да нарушават трудовата 

дисциплина. 



 

 

  /2/ Работодателите изпълняват задълженията си спрямо синдикалните 

организации за осигуряване условия за синдикална дейност, след предоставяне на 

удостоверение за легитимност, издадено от упълномощен орган на синдикатите - страна 

по договора. 

 

Чл.39. За осъществяване на дейността на синдикалните организации- страни по договора, 

в рамките на една календарна година се ползва платен отпуск за осъществяване на 

синдикална дейност, в размер както следва: 

1. Отраслови ръководства – не по- малко от 15  дни; 

2. Териториални ръководства - не по- малко от 10  дни; 

3. За нещатните представители на синдикалните ръководства в детските заведения 

– 9 работни  дни. 

4. При участие на Конгреси, семинари, общи заседания, и др. за времето на 

мероприятието на участниците се осигурява платен отпуск; 

5.  За осъществяване на задачи с обществено значение – участие в мероприятия на 

синдикатите и националните им ръководства, обучения, заседания, митинги, 

протестни действия и др., синдикалните членове – участници, ползват платен 

служебен отпуск по чл.161, ал.1 от Кодекса на труда в размер на не повече от 40 

часа за календарна година. Отпускът се предоставя и на редови синдикални 

членове, в случаите когато същите са надлежно поканени за участници. 

6.  Времето за ползване на отпуските по предходните алинеи се определя от 

съответния синдикален член, за което той своевременно уведомява 

работодателя и представя документ, удостоверяващ участие в съответното 

мероприятие. 

7.  Правото на отпуските по този член не се компенсира с парично обезщетение,  

заплащат се по реда чл.177 от КТ. 

 

Чл.40. /1/ Страните по този договор се задължават да поддържат постоянна връзка и 

координация за ефективно осъществяване и прилагане на договореностите от взаимен 

интерес, както и да отговарят на конкретни запитвания или писмени предложения, 

касаещи трудови и осигурителни отношения по инициатива на една от страните в 

детските заведения. 

              /2/ Взаимоотношенията между страните в ДЗ се основават на взаимно доверие, 

откровеност, принципност, професионална етика, в отсъствие на конфронтация. 

              /3/ Всички проблемни и текущи въпроси, засягащи предмета на колективното 

трудово договаряне ще се решават чрез писмено искане на една от страните, като 

партньорите са задължени да започнат обсъждане и преговори в срок не по-дълъг от 14 

дни. 

              /4/ Синдикатите самостоятелно изясняват възникнали трудови, социални, 

икономически, правни и други конфликти и съдействат за тяхното разрешаване в интерес 

на своите членове. 

 



 

 

Чл.41. /1/ Работодателят на детското заведение обсъжда с представители на синдикатите 

всички въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите 

възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.   

     /2/ На основание чл. 37 от Кодекса на труда, синдикатите имат право да участват 

в подготовката на проектите на всички вътрешни правилници, наредби, методики и други 

вътрешни актове, които се отнасят до трудовите и свързаните с тях отношения. 

      /3/ За осъществяването на правото на синдикатите по предходната алинея, 

Работодателите отправят писмена покана в срок до 15 дни до съответното синдикално 

ръководство за всеки конкретен случай на подготовка на вътрешен акт, който касае 

трудовите правоотношения на работниците и служителите. В поканата се посочва какъв е 

акта, който ще се подготвя, как и кога ще се реализира съвместната работа със синдикатите 

и кой ще участва в подготовката на проекта от страна на работодателя. 

     /4/ След получаване на поканата по ал. 4, синдикатите изпращат на 

работодателя писмен отговор, в който посочват имената на техните представители, които 

ще участват в подготовката на проекта. 

 

VIII. КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.42.    Страните по договора се задължават: 

1. Да изпълняват добросъвестно и да тълкуват точно клаузите на този 

Колективен трудов договор; 

2. Да не допускат договаряне на клаузи, по-неблагоприятни за работещите, от 

договорените в този КТД.  

3.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.  Настоящият Колективен трудов договор влиза в сила от датата на подписването и е 

валиден за срок от 2 години. 

 

§2. За въпроси, които не са регламентирани с настоящия КТД, се прилагат разпоредбите 

на Кодекса на труда и останалите нормативни актове от трудовото законодателство на 

Република България. 

 

§3. Страните приемат при възникнали проблеми, ненамерили решение, касаещи 

работниците и служителите в детските заведения, да ги предоставят за разглеждане и 

решаване на съвместно заседание във връзка с контрола по изпълнение на този КТД. 

 



 

 

§4.  Страните се задължават да изпълняват добросъвестно и да тълкуват точно клаузите на 

този Колективен трудов договор. Да не допускат договаряне на клаузи, по-неблагоприятни 

за работещите, от договорените в този КТД.   

 

§5.   /1/ Изхождайки от принципа на равните възможности, при изменение на 

правните, стопанските и социалните условия, съществуващи към момента на сключване на 

настоящия договор, всяка от страните има право да поиска, а другата е длъжна да 

преговаря за  изменение и допълнение на настоящия договор. 

/2/ Изменение и допълнение към настоящия Колективен трудов договор се 

извършва чрез писмен анекс. Всяка страна по Колективния трудов договор има право на 

инициатива за провеждане на преговори за изменение и допълнение на КТД. Ответната 

страна е задължена в срок от 30 дни от датата на поканата да започне преговори. 

/3/ Всички последващи анекси са неразделна част от този КТД и се вписват в 

регистъра при ИА „ГИТ” по реда за вписване на КТД.  

/4/ При всяка промяна в Закона за държавния бюджет, която касае финансирането 

на детското и училищно здравеопазване, както и при всяка промяна в принципа на 

финансиране на тази специфична дейност страните се събират в едномесечен срок за 

предоговаряне на условията по настоящия КТД. 

/5/ Седем месеца след влизане в сила на настоящия КТД страните се събират за 

оценка на възможностите за предоговаряне на размерите на работните заплати 

предвидени в настоящия КТД и при възможност договарят промени. 

 

Настоящият договор се сключва в четири еднообразни екземпляра – един за 

Работодателя, два за Синдикатите и един за ИА Главна инспекция по труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТОДАТЕЛ: 

 

 

 

КМЕТ:...................................... 

/г-жа Йорданка Фандъкова/ 

 

 

СИНДИКАТИ: 

 



 

 

 

 

ЗА ФСЗ НА КНСБ:                                                  ЗА МФ”ПОДКРЕПА”: 

      

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………….                ПРЕДСЕДАТЕЛ:….

 ………….. 

        /маг.фарм. Слава Златанова/                               /Д-р Камен Данов / 

      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА СО           

ДУЗ СОФИЯ-ГРАД:  …………..                                 ФЕДЕРАЛЕН СЕКРЕТАР ДУЗ: 

……… 

        /г-жа Веска Никова/                                                         /г-жа Вихра Балева/

         

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                          към чл. 30 от КТД 

 

 

С  П  И  С  Ъ  К 

на  

длъжностите в общинско детско и училищно здравеопазване  и обслужващи 

звена, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск 

2017 - 2018 год. 

 

 

№ 

 

К А Т Е Г О Р И Я 

 

Размер /в дни/ 

1 ЛЕКАР 24 

2 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ 24 

3 ИНСТРУКТОР ПО ХРАНЕНЕ 24 

4 ПЕДАГОГ 24 

5 СЧЕТОВОДИТЕЛ 15 

6 ЗАСД 8 

7 ДЕТЕГЛЕДАЧКА 10 

8 ГОТВАЧ 8 

9 ПОМОШНИК – ГОТВАЧ 8 



 

 

10 ОБШ РАБОТНИК КУХНЯ 8 

11 ЧИСТАЧКА   /ХИГИЕНИСТ/ 8 

12 ПЕРАЧКА 8 

13 ОГНЯР 8 

14 ДОМАКИН 8 

15 КАСИЕР 8 

16 ШОФЬОР 8 

17 ЛИЧЕН СЪСТАВ 8 

18 СНАБДИТЕЛ 8 

19 НАЧАЛНИК СКЛАД 8 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини на 

Министерство на здравеопазването. 

 

Раздел I   

 Общи положения 

 

  С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини. 

  Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната 

собственост.  

 Здравните изисквания се отнасят до: 

  -  сградите и помещенията;  

   - оборудването и обзавеждането на помещенията;  

   - факторите на средата;  

    -  дейността в детската градина. 

  В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 

първи клас.   В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени 

групи за деца от 3-месечна до 3-годишна възраст, при спазване на изискванията на 

Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 

здравните изисквания към тях  

 В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено 

заявление, подадена от родителите.  

Към заявлението се прилагат следните документи: 



 

 

 - копие от акта за раждане на детето;  

-  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 

 - еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и 

чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската 

градина;  

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване 

на детето в детската градина;  

 -  данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации 

за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България  

 -. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, 

издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.  

 Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да 

се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането 

им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република 

България.  При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по 

епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за 

патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен 

отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за 

диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози . При отсъствие на 

детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния 

лекар за липсата на контакт със заразно болен. 

 

 

 Раздел II 

 Здравни изисквания към сградите и помещенията  

 

 Детските градини се разкриват и разполагат в райони, отдалечени от улици с 

интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия, замърсяващи околната 

среда. 

  Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % застроена площ 

и не по-малко от 50 % озеленени площи.  Теренът се огражда с ограда, която се поддържа 

в изправност за недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската 

градина. 

 Детската градина трябва да има озеленен двор, площадки за игра, устроени 

съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра  и физкултурна площадка с твърда настилка, с 

препоръчителна площ 2,5 m2 на дете.  

- Тревата в озеленения двор да се коси редовно и обработва два пъти годишно с 

инсектициди за предпазване от кърлежи.  

- Пясъкът в пясъчниците периодично се подменя и допълва и се обработва с 

инсектициди.  

 Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа 

или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група. По 



 

 

изключение се допуска детските градини да бъдат до три етажа, при условие че на третия 

етаж бъдат разположени административните помещения.  

 Входовете в детските градини се проектират, както следва:  

- за всеки две яслени групи или четири градински групи - отделен вход и стълбище;  

- за единствена яслена група - при възможност отделен вход;  

- за административните служби - отделен вход; 4. за изолационното помещение - 

при възможност отделен вход.  

 В детската градина се изграждат следните помещения:  

- спалня;  

- занималня; - гардероб; 

 - санитарен възел, състоящ се от тоалетна и умивалня;  

 физкултурно-музикален салон, по възможност разположен на първия етаж, с 

осигурена естествена и механична вентилация; спортните занимания могат да се провеждат 

и в специализирани спортни бази при осигурен транспорт;  

- плувен басейн по възможност; при наличие на плувен басейн същият следва да 

отговаря на изискванията на Закона за здравето 

- административно-медицински помещения:  

- кабинет на директора;  

- методичен кабинет (учителска стая); 

 -здравен кабинет, отговарящ на изискванията  на Закона за здравето;  

- изолационно помещение със санитарен възел;  

- гардероб, санитарен възел и душ за персонала;  

-перални помещения с отделен вход, които включват: 

-  склад за мръсно бельо; 

- пералня; 

-  сушилня и гладачна;  

-склад за чисто бельо 

-гардероб, санитарен възел и душ за персонала на пералнята; 

 - кухненски блок.  

 

Раздел III 

 Здравни изисквания към оборудването и обзавеждането на помещенията  

 

 Занималнята се оборудва с маси и столове, съобразени с анатомо-физиологичните 

особености на децата от съответната възрастова група. Играчките в детската градина 

отговарят на изискванията, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на играчките 

- Към занималнята се обособява кът за хранене с маси и столове с височина, 

съобразена с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова 

група.  

 Спалнята се оборудва с легла, които лесно се почистват и са удобни за обслужване.  



 

 

- Подът на занималнята и спалнята се изграждат от материали с добри 

топлоизолационни свойства и се покриват с килим или друго тъканно покритие, 

позволяващо лесно почистване и дезинфекция.  

- Стените на занималнята и спалнята са с гладко покритие, в светли тонове.  

Санитарният възел се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на отстояние 0,5 

m от пода, а в яслената група на отстояние 0,4 m от пода. 

- Умивалниците се снабдяват с миещи препарати и средства за подсушаване на 

ръце.  

- В умивалнята се осигурява ниско корито за измиване на краката на децата с 

подвижен душ.  

- Тоалетните чинии се разполагат в тоалетни клетки с преградни стени с височина 

1 m и долен ръб на отстояние 0,2 m от пода.  

-Санитарният възел се осигурява със съдове за резервна вода.  

- Подовете и стените на санитарните възли се изграждат от строителни продукти, 

които отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите 

и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на 

Министерския съвет от 2006 г.  и позволяват измиване и дезинфекция. 

 

 Раздел IV Здравни изисквания към факторите на средата 

 

  Температурата на въздуха в помещенията на детската градина трябва да е между 18 

- 21 °С, с денонощни колебания 2,5 - 3 °С при централно отопление и до 4 °С при 

локално отопление.  

- Отоплението през различните сезони на годината се регулира съобразно 

температурата на атмосферния въздух с цел да не се създават условия за прегряване или 

измръзване на децата.  

- За отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с 

термометър.  Влажността на въздуха в помещенията трябва да е в границите от 30 до 60%. 

В помещенията се поставят уреди за измерване на влажността.  

- Допустимите граници на движението на въздуха са от 0,15 до 0,25 m/s, а 

кратността на обмяната на въздуха е 1 1/2 пъти в час. За осигуряване на постоянен приток 

на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване.  

- Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода 

трябва да е 1:3 за занималните и спалните и 1:4 за тоалетните и коридорите.  

-Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.  

Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено. 

Минималната осветеност за занималнята трябва да е 300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за 

обикновено осветление, а за спалнята - 150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено 

осветление.  

- Осветителните тела се обезопасяват.  

 Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се 

осъществява от медицинския специалист в детската градина. 

 



 

 

Раздел V Здравни изисквания към дейността в детската градина  

 

 В детските градини се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 6 

от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски 

заведения  

-Седмичното меню се изготвя с участието на медицински специалист и/или 

технолог по хранене.  

- От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник 

при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 h, като пробите от петъчното меню се 

съхраняват до понеделник на обяд. 

- В детските заведения се използват храни, които отговарят на изискванията за 

качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

 Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно 

действащото законодателство.  

-Разпространението на заразни заболявания в детската градина се предотвратява 

чрез:  

- минимум двукратно дневно проветряване на помещенията, в отсъствие на децата; 

 - ежедневно изтупване на спалното бельо, ежеседмично на завивките и килимите и 

ежемесечно на дюшеците (матраците); 

 -  термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо 

изглаждане с гореща ютия;  

- ежедневно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на 

играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и стените; при дезинфекция с 

биоциди, съдържащи хлор, се прилагат предпазни мерки за предотвратяване 

неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха хлор - достатъчно добро 

проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на дезинфекцираните 

повърхности и предмети; 

 -  неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните; при 

извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи се използва 

специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на всяко дете помощник-

възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си; 

- задължително измиване на ръцете на децата преди хранене и след използване на 

тоалетната;  

- дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;  

- използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете; 

 - ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата. 

 

 

 

Приложение 4. 

 



 

 

НАРЕДБА № 26 ОТ 18 НОЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА 

НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ КУХНИ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ТЯХ 

 

 

  Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

С тази наредба се определят устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и 

здравните изисквания към тях.  

Детските ясли и детските кухни могат да се създават от общините, от физически и 

юридически лица.  

Издръжката на децата в общинските детски ясли и дейността на общинските детски кухни 

се финансира от съответния общински бюджет.  

 За отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за получаване на детска храна 

от общинските детски кухни родителите и настойниците заплащат такси в размери, 

определени от общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

 Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други 

специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до 

тригодишна възраст.  Децата се изписват от детските ясли от 1 септември в годината, в 

която навършват тригодишна възраст, или по желание на родителите преди този срок.  

 Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и други 

специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст 

 

 ДЕТСКИ ЯСЛИ  

 Изисквания към устройството на детските ясли  

 

- Детските ясли са постоянни и сезонни.  

 Постоянни детски ясли са тези, в които децата се отглеждат без прекъсване през цялата 

година. Те биват дневни, седмични и смесени.  

 В дневните ясли се приемат деца от три месеца до тригодишна възраст за дневен престой. 

Дневният престой се осъществява всеки ден с изключение на съботните, неделните и 

празничните дни.  

- В седмичните ясли се приемат деца от десет месеца до тригодишна възраст за седмичен 

престой. Децата в седмичните ясли се приемат в понеделник и се предават на родителите в 

петък. Децата могат да се взимат от родителите и през другите дни на седмицата, като 

храната за следобедна закуска и вечеря се дава на родителите.  

- В смесените ясли децата се разпределят в дневни яслени групи и в седмични яслени 

групи.  

- Сезонните детски ясли се разкриват при необходимост за период от 4 до 6 месеца. В тях 

се отглеждат деца от десет месеца до тригодишна възраст.  

- Сезонните детски ясли са само дневни.  

 В детските ясли децата се разпределят в яслени групи, както следва:  

- Кърмаческаяслена група, в която се приемат деца от тримесечна до десетмесечна възраст.   



 

 

Кърмаческитеяслени групи са само дневни.  

 Смесена яслена група, в която се приемат деца от десет месеца до тригодишна възраст. 

 Броят на децата в една яслена група е:  

- в кърмаческа група - от 6 до 8 деца;  

- в смесена дневна група - от 8 до 16 деца;  

- в смесена седмична група - от 8 до 12 деца;  

- в групи с деца с увреждания или хронични заболявания - от 6 до 8 деца.  

Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като 

организацията на работа в тях не се различава от тази на постоянните ясли.  

 Методическото ръководство на дейността на детските ясли се осъществява от 

Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции, както и от 

общините.  

Управлението и ръководството на детска ясла се осъществява от директор. 

 Директорът на общинската детска ясла се назначава и освобождава от кмета на общината 

или района.  

Директор на детска ясла може да бъде лице с висше образование по специалност 

"медицина" или лице с висше образование по специалност "Медицинска сестра" или 

"Акушерка" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и с трудов стаж не 

по-малко от една година.  

 

 Директорът на детската ясла:  

 

- ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла; - представлява 

детската ясла пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и 

юридически лица; 

- отговаря за организацията и осъществяването на хигиенния и противоепидемичния 

режим; 

- сключва, изменя и прекратява трудовите договори на лицата, които работят в детската 

ясла;  

- утвърждава щатното разписание на детската ясла;  

- утвърждава правилник за вътрешния ред за детската ясла;  

- отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на детската 

ясла.  

 

 В детската ясла задължително работят следните специалисти: 

- медицинска сестра или акушерка;  

- педагог;  

- детегледачка.  

 

 За медицинска сестра или акушерка се назначава лице с висше образование съответно по 

специалността "Медицинска сестра" или "Акушерка" на образователно-квалификационна 

степен "бакалавър".  

 



 

 

 Медицинската сестра или акушерката:  

 

- ръководи и отговаря за цялостната работа в поверената й група;  

-приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се 

информира за това и от родителите;  

- провежда организирани занимания на децата в групата по писмени указания на педагога 

на яслата и с негово участие;  

- наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа 

помощ;  

-прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите деца 

през периода на адаптацията им;  

- отговаря за храненето на децата, участва при изготвяне на дневното и седмичното меню 

за храненето;  

- организира и провежда общозакалителни и специални закалителни процедури по 

назначение на лекар;  

- прави масаж и гимнастика на кърмачетата;  

-извършва антропометричните измервания на децата;  

- следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар;  

- взема материали за микробиологичен анализ и следи за получаване на резултатите;  

- следи за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролира работата на 

детегледачката;  

- контролира спазването на изискванията към факторите на средата. 

 

 Освен посочените в   персонала на детската ясла могат да се включват и други 

лица, които да се грижат за техническо и материално поддържане на детската ясла. 

 

На една яслена група се назначават най-малко две медицински сестри и две детегледачки, 

като обслужването на децата се осъществява от най-малко една медицинска сестра и една 

детегледачка на смяна.  

- В седмичните детски ясли се назначават най-малко две медицински сестри 

допълнително.  

- В кърмаческите групи се назначава най-малко една медицинска сестра и една 

детегледачка допълнително. 

 

Раздел II. Изискване към дейността на детските ясли  

 

В детските ясли се осигуряват условия за нормално физическо и психично развитие и 

възпитание на децата чрез: 

- организиране и спазване на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите 

особености на децата в групите;  

- осигуряване на здравословно хранене, отговарящо на физиологичните норми за 

съответната възрастова група;  



 

 

- организиране и провеждане на дейности, свързани с физическо и психично укрепване на 

децата;  

- осигуряване на условия, които да ограничат заболявания при децата и настъпване на 

злополуки.  

 За децата от една до тригодишна възраст се извършва комплексна промоция на детското 

здраве.  

 В детските ясли се организират и провеждат следните дейности:  

- ежедневен контрол на здравословното състояние на децата;  

- регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата в 

здравнопрофилактичната карта въз основа на данните, получени от личния лекар на 

детето;  

- профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване 

разпространението на заразни и паразитни заболявания; 

- превантивни дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в 

детските ясли (мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния и др.);  

- участие в регионални, национални и международни програми, свързани с 

профилактиката и промоцията на здравето на децата;  

- организиране и участие в програми за здравно образование на персонала и родителите 

на децата.  

 Детските ясли могат да приготвят храна за обяд на деца от десет месеца до тригодишна 

възраст, отглеждани в домашна обстановка, при спазване на изискванията на глава трета.  

 Храната за обяд се получава по предварителна заявка от родителите срещу заплащане по 

цени, установени от детското заведение.  

 Общинските детски ясли предоставят храната по цени, определени от общинския съвет в 

съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

 

 Раздел IV. Здравни изисквания към детските ясли  

 

 Детските ясли се разполагат в сгради, обезопасени от влиянието на факторите на 

околната средата - шум, прах, влага, въздушни течения, далече от инфекциозни болници, 

гробищни паркове, бензиностанции, магистрали, булеварди с натоварено движение.  

 Детските ясли се разполагат в специално строени за целта сгради или в такива, 

приспособени за отглеждане на деца от три месеца до три години, като се осигурява най-

малко 20 м2 от площта на целия терен (застроена и незастроена площ) за всяко дете.  

 Разпространението на заразни заболявания в детската ясла се предотвратява чрез:  

-поддържане на хигиенния режим в помещенията; - минимум двукратно дневно 

проветряване на помещенията в отсъствие на децата; 

- изтупване и при възможност изнасяне на слънце: ежедневно на спалното бельо; 

ежеседмично на завивките и килимите; ежемесечно на дюшеците (матраците); 

- термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с 

гореща ютия;  

- ежедневна дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите, 

столовете, леглата, стените и други предмети, с които децата са в контакт;  



 

 

- неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция на тоалетните;  

- осигуряване на индивидуални гърнета за децата, които след всяка употреба се измиват и 

обработват с дезинфекционен разтвор или се обработват термично; за целта 

детегледачките поставят специална престилка с отличителен знак, като след обслужване на 

всяко дете задължително измиват и дезинфекцират ръцете си;  

- създаване на условия за измиване на ръцете преди хранене и след използване на 

тоалетната;  дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;  

- използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;  

- ежедневно наблюдение на здравословното състояние на децата.  

Дезинфекцията се извършва с биоциди, за които е издадено разрешение за пускане на 

пазара на биоциди от министъра на здравеопазването. 

 

ДЕТСКИ КУХНИ 

 

 Раздел I. 

 Изискване към устройството и дейността на детските кухни . 

Детските кухни са организационно обособени структури, в които медицински и други 

специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца от 10 месеца до 

тригодишна възраст. 

  Храните по  трябва да отговарят по качествен състав и технологична обработка на 

възрастовите особености на детския организъм. 

 Управлението и ръководството на детска кухня се осъществява от директор. 

Директор на комплекс за детско хранене може да бъде лице с висше образование по 

специалност "Медицина".  

 Директор на детска кухня  може да бъде лице с висше образование по специалност 

"Медицинска сестра" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита 

специалност "Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене".  

 Директорът на комплекси за детско хранене и детски кухни  

- ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската кухня, включително 

и спазването на нормите за здравословно хранене при приготвянето на храната;  

- представлява детската кухня пред всички държавни и общински органи, пред 

организации, физически и юридически лица;  

- отговаря за хигиенния и противоепидемичен режим;  

- сключва, изменя и прекратява трудови договори на лицата, които работят в детската 

кухня;  

- утвърждава щатното разписание на детската кухня;  

- утвърждава правилник за вътрешния ред в детската кухня;  

- отговаря за законосъобразното и целесъобразно разходване на бюджета на детската 

кухня. Детските кухни  се ръководят от директора на детското заведение, който контролира 

и отговаря и за цялостната дейност на детската кухня, включително и спазване на нормите 

за здравословно хранене при приготвянето на храната.  

 Директорът на общинска детска кухня се назначава и освобождава от кмета на общината 

или района. 



 

 

 

 Раздел II. 

 Здравни изисквания към детските кухни . 

 

 Детските кухни се разкриват в строени за целта или преустроени сгради при спазване 

изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане.  Детските кухни се изграждат по начин, който осигурява последователност на 

извършваните дейности - получаване на суровините, приготвяне на храната и изхвърляне 

на твърдите отпадъци, като не се допускакръстосване на чисти и мръсни потоци. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

    Национално сдружение             Конфедерация на независимите  

    на общините в Република България          синдикати в България 

 

 

                                                                                       

 

 

МЕМОРАНДУМ 

ЗА  СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В 

БЪЛГАРИЯ  като най-голямата синдикална и обществена организация в страната 

                                                                  и 

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

като легитимен представител и защитник на интересите на местната власт 

наричани за краткост СТРАНИТЕ, 



 

 

 

след конструктивна дискусия и анализ на досегашното сътрудничество и  

взаимодействие, 

 

 

като оценяват изграденото доверие и успешните общи действия и партньорство 

помежду си в последните години, в т.ч: общите позиции по обсъждането, приемането и 

изпълнението на държавния бюджет; положителното въздействие за развитие на 

социаления диалог с участието на представители  на двете организации;  

           като изразяват своето удовлетворение от изпълнението на рамковите 

споразумения между  социалните партньори, създаващи условия за ефективна и 

ползотворна работа на общинските съвети за социално сътрудничество; 

като признават нарасналата роля на колективното трудово договаряне на ниво 

община и значението на действащите в момента в тях  над 130 колективни трудови 

договори за дейности, финансирани от общинските бюджети; 

като очакват устойчивост  на съвместната работа по проекти за заетост в редица 

общини; 

като се съобразяват с резултатите от съвместно организираните и проведени 

дискусии, работни срещи, семинарии,  по системата на делегираните бюджети в средното 

образование, култура, здравеопазавне и прилагането на разходните стандарти; 

като отчитат реалните последици от икономическа и финансова криза върху 

състоянието и развитието  на общините и необходимостта от широк обществен консенсус  

за икономическото им възстановяване и постигане на стабилен  растеж - процес, който е 

пряко изисква инвестиции в човешкия капитал и нова качествена заетост; 

като се стремят към цялостно подобряване на качеството на живот и 

възможностите за реализация на общностите – там, където живеят и се трудят 

работниците и служителите и техните семейства;  

 

и  водени от общата отговорност  към потребностите,  законовите права и  

интересите на гражданите в общините 

 

с цел развитието на съдържателен и устойчив социален диалог, при взаимно 

зачитане и уважение, 

 

определят основните приоритети в развитието на отношенията си и 

ПРИЕМАТ ДА РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО ЗА: 

 

 

Ефектив диалог и сътрудничество 

 

1. Страните се ангажират да  подпомагат, консултират и да насърчават своите 

структури и своите членове за повишаване резултативността от работата на общинските 



 

 

съвети за тристранно сътрудничество, съобразно спецификата на конкретната община 

и за популяризиране на добрите практики от работата им.  

2. Страните ще подобрават формите на  представителство и партньорство с цел 

активизиране и постигане на еднопосочност в позициите на своите представители в 

регионалните съвети за развитие на районите за планиране,  областните съвети за 

тристранно сътрудничество, в съветите за сътрудничество при бюрата по труда и 

областните комисии по заетост, в областните и общинските съвети по условия на труд, 

програмите за трансгранично териториално сътрудничество и др.п. 

3. Страните ще насърчават ефективните форми за обмен и споделяне на 

експертиза при обсъждане на актуални трудови и социални проблеми. 

 цел развитие на демократичните процеси в местното самоуправление, страните 

ще насърчават възможните форми за включване на синдикални представители като 

консултанти и експерти в постоянните комисии към общинските съвети и в 

общинските администрации при обсъждане на актуални трудови и социални 

проблеми. 

4. Страните приемат своевременно да провеждат консултации, анализи и други 

съвместни дейностти  по повод изпълнението на инициативи и решения на ЕК, 

изискващи регулации и защитата им съответно в Европейския икономически и социален 

комитет и Европейския  комитет на регионите. 

5. Страните ще си сътрудничат и при решаване на възникнали проблеми, свързани 

със създаването на необходимите условия за осъществяване на синдикална дейност, и за 

ефективното изпълнение на функциите на социален партньор от регионални и общински 

структури на КНСБ, включително и при безвъзмездно ползване на имущество общинска 

собственост. 

 

 

 

Стабилно и устойчиво развитие на общините 

 

1. Страните активно ще разработват, предлагат и отстояват общи мерки и 

действия, свързани с решаване на важни и/или неотложни социално-икономически 

въпроси от развитието на общините и ще работят за включването им в съответните 

планове, програми и стратегии за развитие.  

1.1. В условията на обективен недостиг на финансови средства в общините 

страните съвместно ще обсъждат и отстояват нормативни промени, насочени към 

разширяване на собствената приходна база на местното самоуправление.  

1.2. Ръководствата на двете организации ще си сътрудничат в усилията за за 

подобряване на нормативната уредба на местине данаци и такси, с оглед подобряване 

на справедливостта и баланса на финансовите задължения на държава, стопански 

субекти и граждани. 

1.3. Страните ще продължат да развиват сътрудничеството си за адекватна и 

обективна подкрепа от държавата за дейността на общините в рамките на ежегодната 



 

 

бюджетна процедура, в т.ч. и при обсъждане на общинската позиция в Съвета за 

тристрано сътрудничество и в Народното събрание.  

 

2. Страните ще разработват и отстояват,  съвместно и отстояват пред централната 

власт, общи предложения за нормативни промени в посока на демократичното 

устройство на общините, развитие на децентрализацията и усъвършенстване 

системата на приложение на делегирани дейности  и за усъвършенстване на 

националните трудови и социални стандарти. 

 

3. С приоритет ще се създават условия за прилагането на гъвкави форми на 

заетост в контекста на активните мерки на пазара на труда.  

 

4. Страните ще отговарят на предизвикателствата за борба с бедността и 

социално включване и ще подкрепят спазнатето на  трудовото и осигурително  

законодателство и създаване на условия за  надомна и дистанционна работа ,наемане 

на мигранти и др.п. категории работещи. 

 

5. КНСБ и НСОРБ ще си сътрудничат и подкрепят при реализирането на 

младежки програми и политики. 

 

        6. Страните, съобразно своите правомощия,  ще развиват и укрепват 

трипартитния социален диалог на местно ниво, като стимулират колективните 

преговори и разширяване обхвата на колективното договаряне за финансираните от 

общинските бюджети дейности, и в тази насока:   

        6.1. Ще осъществяват координирани действията при подготовката на проекти и 

преговори за сключване на КТД  и при обсъждане в общинските  съвети за тристранно 

сътрудничество  на въпроса за доходите, заетостта и др., в рамката на процедурата за 

подготовка на общинските бюджети .  

6.2. Ще подкрепят възможни политики и действия, съобразно своите 

правомощия, за финансово осигуряване за изпълнение на конкретни договорености в 

КТД  на ниво община: повишаване на работните заплати, обучение, квалификация и 

преквалификация, работно облекло, транспортни разходи и др.п., водещи до 

подобряване на условията на труд и на доходите и постигане на стабилност на 

работещите в общинските дейности. 

6.3. Ще съдействат, в съответствие със своите правомощията, за активизиране на 

колективното преговаряне и сключване на КТД в сфери, в които все още 

относителният им дял е незначителен - на културата, социалните дейности и т.н. 

6.4. Ще подготвят и обсъждат възможностите за разширяване договарянето на 

общ (един) колективен трудов договор за всички дейности финансирани от 

общинския бюджет – съобразно спецификата на отделните общини и там, където 

това е целесъобразно и възможно. 

6.5. Страните ще подготвят съвместни обосновани предложения по 

усъвършенстване на правната рамка  на колективното договаряне по общини, както и 



 

 

препоръки към своите членове  за търсене на адекватни възможности  за съобразяване 

с КТД, сключени в отрасли/браншове от бюджетната сфера, при преговори за КТД 

по общини. 

   

7. Страните и техните отраслови и браншови структури ще работят активно и 

стимулират инициативност и механизми за насърчаване на политиките за 

Корпоративна социална отговорност, публично-частното партньорство за 

балансиране на трудовия и семейния живот, вкл. разширяване на мрежата и създаване 

на гъвкави форми на организация на дейността в детски градини и ясли, социални 

заведения, усъвършенстване на транспортните връзки и др.п, свързани с 

оптимизиране на социалната инфраструктура по места.  

 

8. КНСБ и НСОРБ ще насърчават и подпомагат своите структури и членове  в 

разработватнето и ефективното реализиране на съвместни проекти и програми, 

финансирани със средства от ЕС и други международни финансови институции, 

отнасящи се до важни за територията проблеми и  дейности.  

 

9. Страните ще насърчават своите структури и членове да обсъждат проблемите 

и да разширяват възможностите за общи действия, свързани със стриктно прилагане на 

нормите на трудовото, социалното и антидискриминационното законодателство на 

територията на общините.  

 

10. Страните и техните структури по места ще провеждат специални съгласувани 

политики, мерки и информационни кампании, насочени към трансформиране на 

неформалната икономика и на недекларираната заетост, водеща до социален дъмпинг 

в териториите, нелоялна конкуренция, неспазване на основни трудови и социални 

права и безнес стандарти. Те ще дават широка гласност на констатирани сериозни 

нередности и последствия от работата «на сиво» и ще насърчават създаването на 

достойни работни места във формалната местна икономика.  

10.1. Страните ще обърнат специално внимание на проявите на неформален труд 

и подобряване на условията на труд в малките и средни предприятия от 

производствената верига на мултинационалните компании  и на големи предприятия, 

опериращи в територията на отделни общини.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

11. Страните взаимно ще се информират в ситуации на възникнало социално 

напрежение, индустриални конфликти и колективни трудови спорове, ангажиращи техни 

структури и членове, и ще съдействат за тяхното разрешаване с мирни средства. 

  

12. Страните ще активизират работата по съвместната  подготовка и ефективно 

провеждане на работни срещи, семинари, обучителни програми, тематични и 

информационни дни, кампании и др. подобни форуми, касаещи законовите права и 

интереси на гражданите и работещите в общините. 

 



 

 

   

                                                                      ХХХ                                                

 

КНСБ и НСОРБ приемат да популяризират своята обща дейност и 

съществуващи добри практики, като информират обществеността чрез 

общинските, регионални и националните медии. 

 

За обсъждане и организиране  на конкретни дейности, свързани с поетите 

ангажименти, ще се провеждат регулярни срещи  по инициатива на всяка  една от 

страните.  

 

КНСБ и НСОРБ поемат ангажименти за ежегоден анализ на изпълнението 

и актуализиране на договореностите в Меморандума, и за широка гласност на 

постигнатите резултати. 

 

КНСБ и НСОРБ ще направят настоящия Меморандум за сътрудничество 

достояние на структурите и членовете си, като ги призовават към съгласие  за 

спазване на поетите в него ангажименти.   

 

 

 

         

   Даниел Панов                                                   Пламен Димитров 

   Председател на УС на НСОРБ                       Президент на КНСБ       

 

 

 

06.07.2016 г. 

гр. София 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6                                                                                       Проект на КНСБ         

                                                                                                                    

       П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА              

                                       ТРИСТРАННО   СЪТРУДНИЧЕСТВО   

                                     

РАЗДЕЛ І 

                                                                  ПРЕДМЕТ 

 

Чл.1. Настоящият Правилник урежда организацията и дейността на Общинския 

съвет за тристранно сътрудничество (ОбСТС) в гр…………………………………….. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

                                                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.2. Общинският съвет за тристранно сътрудничество (ОбСТС) се изгражда в  

съответствие с член 3-б от Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността 

на съветите за тристранно сътрудничество, обн. ДВ, бр. 57/2001 г.   

Чл.3. Общинският съвет за тристранно сътрудничество е орган за  

осъществяване на консултации и сътрудничество при решаване на общинско 

равнище на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях 

отношения, на осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото 

равнище на работещите  на територията на Общината. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА 

 

Чл.4. Основни проблеми, които се обсъждат в ОбСТС са: 

а) трудовите и непосредствено свързани с тях отношения;  

б/ проблеми свързани с: образованието, здравеопазването, културата; социални 

дейности, услуги… 

в) индустриалната политика - състоянието, проблемите, преструктуриране  на 

общинската икономиката, както  и социалните последици от това;  

г)  въпроси, свързани с бюджетната политика; 

д)  здравословни и безопасни условия на труд и екология; 

е)  доходи, жизнено равнище, социално подпомагане; 

ж) колективни трудови спорове, стачки и други форми на граждански протест; 



 

 

з/ общи инициативи за недопускане нарушаване на трудовото и социалното 

законодателство в предприятията на територията на общината; 

и) други проблеми по договореност на страните. 

Чл.5. Общинският съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнение  

по проекти на нормативни актове и решения, уреждащи специфични за общината 

проблеми в сферата на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителните 

отношения и жизненото равнище. 

       Чл.5.1. Това мнение се дава по искане на съответния държавен или общински  

орган, или по инициатива на ОбСТС. 

 

 

РАЗДЕЛ  ІV 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА СЪВЕТА 

 

Чл.6. Страни по системата за сътрудничество са: 

- кметската администрация - представлявана от кмета, или негов заместник; 

- работодателите - представени от местните поделения на национално 

представени работодателски организации - представлявани от нейния 

председател или заместник;  

- работниците и служителите, представени от общинските поделения на 

национално представени синдикални организации - представлявани от 

нейния председател или урълномощен от него човек.  

Чл.7. ОбСТС се състои от постоянни членове – по двама представители на  

общинската администрация и по двама представители на представителните организации 

на работниците и служителите  и по двама представители на представителните 

организации на работодателите, определени по реда на член 3-б, ал.2 КТ. 

Чл.8. Представителността на общинските поделения на организациите на  

работодателите и на работниците и служителите по реда на чл.3-б от КТ, се установява 

чрез документ, издаден от съответните организации, признати за представителни на 

национално равнище. 

Чл.9. Председател на ОбСТС е кмета (зам.кмета) на общината. 

(В случай, че за председател се определя друго лице, то определянето му се извършва от кмета на 

общината измежду членовете на съвета, след консултации с представителните организации на 

работниците и служителите и на работодателите в съвета.)  

Чл.10. Членовете на ОбСТС - представители на общината се определят с акт  

(заповед) на кмета на общината, а на представителните организации на работниците и 

служителите  и на представителните организации на работодателите – съгласно уставите 

им. 

Чл.11. Всеки от участниците в заседанията на ОбСТС може да кани и  

представители на национално представената си организация, както и да привлича до двама 

експерти по разглеждани в заседанието въпроси. 

Чл.12.  Към ОбСТС се създават на паритетни начала комисии по въпросите на: 

- образованието; 



 

 

- здравеопазването; 

- социалните дейности; 

- културата и спорта; 

- индустриалните отношения  в общинската икономика и услугите; 

- / по други въпроси с общо съгласие между страните/ 

Чл.13. При необходимост по решение на ОбСТС се създават на паритетни  

начала работни групи за обсъждане на други въпроси извън посочените в член 4. 

Чл.13.1. Поименният състав на съответните работни групи се утвърждава от  

ОбСТС.  

Чл.13.2. Правилата за работа на работните групи се утвърждава от ОбСТС. 

 

 

 

ГЛАВА V 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА 

 

Чл.14. Организирането и координирането на работата на ОбСТС, както и  

административното и техническото му обслужване се осъществяват от Секретар на 

ОбСТС, който се определя от кмета на общината. Секретарят на ОбСТС е общински 

служител. 

Чл.15. ОбСТС приема своите решения на заседания.  

Чл.15.1. Заседанията на ОбСТС се свикват от неговия председател, който  

определя и дневният им ред. 

Чл.15.2. Заседание на ОбСТС може да се свика и по искане на представителите  

на всяка от организациите на работниците и служителите, и на работодателите, които и 

предлагат дневния ред на заседанието и осигуряват необходимите материали. 

Чл.15.3. Заседанията на ОбСТС са открити.  

Чл.15.4. Секретарят на ОбСТС уведомява писмено членовете на съвета за  

мястото, дата и часа за провеждане на заседанието, най-малко 5/пет/ работни дни 

предварително, като им изпраща дневния ред и материалите по него. 

Чл.16. Заседанията на ОбСТС се ръководят от председателя на съвета. 

Чл.17. Заседанията на ОбСТС се провеждат и се считат за редовни, ако на тях  

присъстват не по-малко от две трети от постоянните членове, между които и 

представители на трите участващи в него страни. 

Чл.17.1. При невъзможност да присъстват, някои от постоянните членове могат  

да бъдат замествани от други представители на участниците в съвета, определени 

съответно от кмета и представителните организации на работниците и служителите и на 

работодателите – за всеки отделен случай. 

Чл.18. Решенията на ОбСТС се приемат с общо съгласие на присъстващите  

постоянни членове, а при тяхно отсъствие – на лицата, които ги заместват. 

Чл.19. От всяко заседание секретарят на съвета изготвя протокол, в който се  

отразяват разглежданите въпроси, приетите решения и изразените становища. 

Чл.19.1. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове на съвета.В  



 

 

случай на отсъствие на постоянен член, протоколът се подписва от лицето, което го 

замества. 

Чл.19.2. Копие от подписания протокол се изпраща на всички членове на съвета. 

Чл.19.3. Копие от протокола (заедно с писмените становища на страните, ако  

има такива), се предоставя на кмета на общината или на председателя на ОбС, според 

компетентността за приемане на окончателен акт по обсъжданите въпроси (в съответствие 

с чл.3-д, ал.5, т.3 от Кодекса на труда).    

 Чл.20. ОбСТС работи по утвърден от него план-график. Редовните заседания се  

провеждат не по-рядко от веднъж на тримесечие. 

     

РАЗДЕЛ VІ 

ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОбСТС 

 

 

Чл.21. Комисиите към ОбСТС се състоят от по двама членове, упълномощени  

от всеки от участниците в ОбСТС. 

Чл.21.2. Поименният състав на комисиите се утвърждава от ОбСТС. 

 една година, по определена от нея последователност. 

Чл.21.4. Председателят на комисията организира работата и ръководи  

заседанията й. 

Чл.21.5. За участие в заседанията на комисиите могат да се канят експерти и  

ръководители от органи и институции, имащи отношение към проблемите 

Чл.22. Комисиите на ОбСТС на свои заседания обсъждат  и изготвят становища  

в определения им срок, по постъпили в ОбСТС въпроси, възложени им от Председателя 

на съвета, или с решение на съвета, както и по постъпили проекти на нормативни 

документи. 

Чл.23. Председателите на комисиите след съгласуване със секретаря на ОбСТС  

определят датата, часа и дневния ред на заседанието. Секретарят на ОбСТС уведомява 

членовете на комисията, като им изпраща дневния ред и необходимите материали не по-

късно от два работни дни преди провеждането му. 

Чл.24. Заседанията на комисиите са редовни, ако на тях присъстват  

представители на трите страни. 

Чл.24.1. При невъзможност да присъстват, някои от представителите на  

страните могат да бъдат замествани от други представители, предварително 

упълномощени от своите организации, за всеки случай отделно. 

        Чл.25. На заседанията на комисиите се води протокол, който се подписва от  

всички присъстващи членове, а в случай на отсъствие на постоянен член – от лицето, 

което го замества. 

Чл.26. Протоколът от заседанието се изпраща в ОбСТС и на присъствалите  

страни (на всички членове) в двудневен срок. 

Чл.27. По въпросите на здравословните и безопасни условия на труд и на  



 

 

заетостта, безработицата и професионалната квалификация, председателят на ОбСТС 

иска становища и от общинския съвет по условия на труд и общинския съвет за закрила 

при безработица и насърчаване на заетостта . 

  

 

    РАЗДЕЛ VІ 

                   ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.28. Финансовото обезпечаване на системата за сътрудничество в общината  

се осъществява от общинска администрация. 

Чл.29. Взетите решения и постигнати договорености в ОбСТС се огласяват чрез  

средствата за масово осведомяване - от председателя, или определен с консенсус говорител 

след всяко заседание. 

Чл.30. Всеки от участниците запазва право да информира компетентните органи  

и обществеността за своята позиция по своя инициатива и начин, проявявайки 

добронамереност, уважение и коректност към останалите партньори. 

             

§1. Настоящият Правилник е приет на заседание на ОбСТС проведено на ……..  

и е подписан от ръководителите на всяка от страните. 

§2. Настоящите Правила влизат в сила от деня на подписването им. 

§3. Изменения на Правилника за работа на ОбСТС  могат да се правят само със  

съгласие на страните, прието с общо съгласие. 

 

 

ЗА ОБЩИНАТА:                                                      ЗА КНСБ: 

                           /………………../                                                /……………./ 

 

 ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ:                                       ЗА КТ ”ПОДКРЕПА” 

                          /…………………/ 

                          /…………………./                                            /……………../ 

                          /…………………/ 

                               /…………………./     

                               /…………………./                                             

        

 


