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КОЛЕКТИВНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР -  

ПОЛЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ДВУСТРАННИ ИНТЕРЕСИ  
 
 

“ЗА ПРАВАТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕСА НА КОЛЕКТИВНОТО 
ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ И ЗА ПОЛЗИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ 
ДОГОВОР В ПРЕДПРИЯТИЕТО” 

(в помощ на социалните партньори) 
 

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 Всяка година преговорите за колективните трудови договори уреждат конкретните 
параметри на трудовите, осигурителните и социалните отношения и условия на труд на 
заетите в предприятията от химическия сектор. 

За целта НФТ ”Химия и индустрия ”– КНСБ Ви предлага преглед и методическа 
помощ за някои от най-важни права в процеса на преговорите, с цел превръщането на 
колективното трудово договаряне в поле за съгласуване на двустранни интереси: 

 
І. КОЛЕКТИВНОТО ДОГОВАРЯНЕ И ОБЩИТЕ ИЗГОДИ НА СТРАНИТЕ 

 

 Сключване на КТД в предприятието е средство за посрещане на 
предизвикателствата, с които работодателите и работниците се сблъскват; 

 С КТД се постигат по-добри общи правила и форми на сътрудничество в 
развитието на предприятието и бизнеса, отколкото търсене на индивидуални решения от 
страна на работодателите; 

 Формираните общи позиции в преговорите между работодатели и 
синдикалните представители в предприятията са средство за постигане на по-висока 
производителност и качество на труда; 

 Договорените процедури за консултации и информиране правят социалните 
партньори съпричастни в развитието на човешките ресурси и усъвършенстването на 
организацията на труда; 

 Постигнатите договореностите регулират социалните аспекти на 
производството, безопасността на работното място и внедряването на нови технологии; 

 Присъединяването към браншовите стандарти утвърждават норми, които 
повишават конкурентно способността на предприятието; 

 Съвместно разработените вътрешно-организационни проекти спомагат за 
постигане на справедлива оценка и критерии за заплащане на труда; 

 Принципите на социалното партньорство, съгласуването и консултациите 
допринасят за нарастване на доверието, ангажираността  и предотвратяване на 
предпоставките за социални конфликти; 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 
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 Договорените критерии и процедури защитават работодателя от 
недобросъвестни съдебни оспорвания при оптимизацията на персонала; 

 Изплащането на средства по КТД придобива законова форма в реализацията 
на социалната програма, квалификационното развитие на персонала, преструктурирането 
на персонала, по реда на Търговския закон и легитимиране на разходите; 

 С КТД се разпространяват трудови и осигурителни норми за големи групи от 
персонала, с което се избягват трудно доказуеми за правомерни общовалидни норми и 
разходи за индивидуални отношения, които по принцип са обект на колективни 
договорености; 

 
ІI.  ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ 
 

 Отправното основание за регламентацията на правната материята по колективното 
трудово договаряне се съдържа в глава ІV-та “Колективен трудов договор” от Кодекса на 
труда. 

Международното признание на правото на колективно трудово договаряне се 
съдържа в ратифицираните от Република България Конвенцията № 98 на МОТ за правото 
на организиране и колективно преговаряне и Европейската социална харта. 

 Съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на НФТ “Химия и индустрия”, чл. 49 от КТ и 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, синдикалните организации - основни 
членове на Федерацията имат качеството на юридическо лице по силата на членството си.  

Това произтича основно от свободния режим на правото на синдикално 
сдружаване за синдикални организации на работниците и служителите, гарантирано от 
международните актове, в т.ч. Конвенция № 87 за профсъюзната свобода и правото на 
организиране, неразделна част от законодателната уредба на Република България. 

Допълнително основание дава Конвенция № 98 за принципите на правото на 
организиране и колективното трудово договаряне – ратифицирана от Република България 
през 1960 г.  

Синдикалната организация е юридическо лице с особен статут и форма на 
самостоятелност, която функционира в симбиоза с предприятието - юридическо лице, по 
смисъла на Търговския закон. 

В този смисъл, КТД в предприятието е правен договор между две отделни 
юридически лица, който поражда права и задължения в полза на трети лица, 
работещите и служителите – синдикални членове и представителите на 
администрацията на предприятието – работодател).  

От тук произтича и особения характер на колективния трудов договор, който се 
подчинява не само на трудовото, на общото гражданско законодателство и специфичният 
режим и възможност за разпростиране на отраслови или браншов КТД, спрямо всички 
предприятия от отрасъла (бранша), регламентирано в чл. 51б ал. 4 от КТ. 

 Основно право на синдикатите е правото им да преговарят и да сключват 
КТД с работодателя. Законът изрично е регламентирал в чл. 51(а) от КТ, че КТД на ниво 
предприятие се сключва между работодателя и синдикална организация.  

 Важно е да се знае, че КТД могат да сключват само синдикалните 
организации, а не каквито и да било други представители на работниците и служителите. 
Същото се касае и за сключване на КТД на ниво отрасъл и бранш, където КТД се сключва 
само между представителните синдикални организации на работниците и служителите и 
на работодателите. 
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 Важно е да се знае, че когато има сключен КТД на ниво отрасъл или бранш, с 
който конкретния работодател – предприятие е обвързан, отраслово или организационно, 
това поражда задължения за преговори и на основание чл. 50, ал. 2 от КТ, сключения КТД 
на предприятието не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за 
работниците от установените в този отраслов или браншов КТД; 

 КТД на ниво предприятие или отрасъл (бранш) е източник на права и 
задължения и за двете страни в преговорите по Договора в предприятието, които 
едновременно с нормите в Закона, регулират отношенията между работодател и 
работник или служител. В случая КТД се подчинява, както на задължителните норми на 
Кодекса на труда, така и на правилата на общото гражданско законодателство и на Закона 
за задълженията и договорите; 

 Предприятието е мястото, където с КТД трябва да се регулират колективни и 
общовалидни трудови и осигурителни отношения между работниците и служителите  и 
техния работодател, които в законодателството са уредени с правни диспозитивни норми, 
т.е. които не са тарифно определени или са минимални. Това от своя страна дава 
възможност и приканва страните да договарят параметрите за своето предприятие или 
съответно по-благоприятни условия в правна норма от предвидения минимум.  

 Най-общо нормите регламентирани в Кодекса на труда, които дават 
възможност да се договорят по-благоприятни условия в КТД можем да изброим по 
следния начин: 

1. Чл. 126, т. 13 от КТ – възможност да се договарят допълнителни задължения 
на работника (служителя), свързани с работата. Синдикалните организации тук трябва да 
се стремят да ограничават приемането на текстове в КТД, които да въвеждат най-различни 
не компенсирани или неправомерни задължения за работещите; 

2. Чл. 123 от КТ – възможността да се договаря начина и достатъчно приемливи 
срокове за изпълнение на задължението на работодателя за уведомяване на работещите 
при извършване на промени в предприятието; 

3. Чл. 130 от КТ и чл. 130(а) – да се договарят норми, чрез които да се 
конкретизират задълженията на работодателя за предоставяне на  информация; 

4. Чл. 136(а) от КТ - за договаряне на начина на удължаване на работното 
време, в т.ч. да се избягва удължаване на  работното време в определени сезони от 
годината и въвеждане на режими, които да  се приемат с консенсус между страните; 

5. Чл. 142, ал. 2 от КТ -  договаряне на норми за начина на заплащане при 
сумирано изчисляване на работното време, с по-гъвкави решения за организация на 
работното време; 

6. Чл. 138 от КТ -  договаряне на норми, които да уточняват въвеждането на 
намаленото работно време след съгласуване със синдикалната организация; 

7. Чл. 155, 156 и 156(а) от КТ - възможност да се договорят по-големи размери 
на отпуските (основен и допълнителен) платен годишен отпуск, съобразно спецификата на 
предприятието, възрастта или трудовия стаж на работещите ; 

8. Чл. 139а, ал. 1 от КТ – установяването на ненормиран работен ден за 
определени длъжностите след провеждане на консултации с представителите на 
синдикалните организации; 

9. Текстове на чл. чл. 157, 159, 168 ал. 1, 161 ал. 1, 169, 170, 171 от КТ – Чл. 151 
от КТ – броят на почивките в работен ден може да се договаря и с КТД; 

10. Чл. чл. 215, 218, 222 ал. 1, 225, 228 от КТ - могат да се договаря с КТД и по-
големи размер на предвидените обезщетения; 
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11. Чл. 247 ал. 2 от КТ – възможност да се договаря минимум възнаграждение за 
единица изработка (трудова норма), което също важи и за различните видове плащания 
по чл. 260, 269 ал. 2, 296 от КТ; 

12. Социалните задължения на работодателя по чл. 297 – 299 от КТ също могат 
да се договарят с КТД; 

13. Чл. 326, ал. 2 от КТ дава възможност да се договаря с КТД срока на 
предизвестие при прекратяване на трудовия договор  от 30 дни до 3 месеца. 

 Проектът за КТД, на основание чл. 51а ал. 2, се изготвя и представя от 
синдикалната организация, а представянето му на работодателя в предприятието изразява 
по недвусмислен начин покана на синдикатите за започване на преговори.  

Представянето на проект за КТД представлява покана за преговори и на основание 
чл. 52, ал. 3 от КТ, работодателя е длъжен да започне преговори със синдикатите в 1-
месечен срок то поканата; 
  Когато в предприятието има повече от една синдикална организация, те представят 
общ проект, освен в случаите на разногласия, което се решава по реда чл. 51а от КТ.   

Важно е да се знае, че работодателят може да изиска само информация за 
действителния брой синдикални членове на НСО (чл. 52, ал. 4 от КТ) и удостоверението за 
легитимност и членство НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ.  

Изискването на други документи, като протоколи от събрания, решения, поименни 
списъци и други искания на работодателя, за представяне на документация за 
легитимиране при започване на преговорите ще бъдат неправомерни и опит за 
необосновано отлагане на преговорите за сключване на КТД. 

Законът не задължава работодателя с определен срок за сключване на КТД, затова 
синдикатите разполагат и предлагат различни способи и средства за въздействие, 
частични договорености, тематични споразумения, рамкови договорености, до 
изчерпване на възможностите за диалог, процедурата на колективните спорове, вкл. и 
чрез законното право на стачка. 

 чл. 54 от КТ определя, че срокът на действие на КТД е една година, но за не-
повече от 2 години.  

Ал. 3 на чл. 54 от КТ определя един инструктивен срок за преговори и сключване на 
нов КТД, който е не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на стария КТД.  

КТД влиза в сила от деня на сключването му, а вписването му в регистъра на 
съответната инспекция по труда има значение за доказване автентичността на текста, в 
случай на спор между страните. 

 
IІI. КАЧЕСТВОТО И УМЕНИЕТО ДА ПРЕГОВАРЯМЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА КТД 
 

 Страните признават легитимността и пълномощията си, всяка от 
преговарящите страни приема безрезервно състава на определения екип по преговорите, 
така както е предложен от другата страна; 

 Членовете на избраните екипи и синдикалните съвети предварително 
усвояват знания, умения и овладяват на инструментариума на колективното договаряне, 
което е крачката към крайния успех; 

 Предоставяната предварително информация, тя трябва да е подписана от 
съответните длъжностни лица и да носи заверка, с оглед достоверността;  

 Колективният трудов договор, независимо от нивото на което се сключва, се 
предхожда от преговори за процедурата. В този  процес на преговори страните обсъждат, 
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рамката на съдържанието на колективния трудов договор и съдържанието на отделните 
негови раздели;  

 Умелото водене на колективните преговори и използването на разумния 
компромис са ефикасен механизъм за предотвратяване и разрешаване на възникнали 
конфликти и противоречия в трудовите отношения, така че в последна сметка да постигнат 
съгласие за сключване на КТД, което от своя страна е предпоставка за запазване на 
социалния мир; 

  При взаимни отстъпки и разумни компромиси в колективното преговори 
могат да бъдат постигнати договорености, които удовлетворяват, както справедливите 
искания на работниците и служителите в предприятието, така и изискванията на 
работодателите за правилно провеждане политиката на управление на трудовите 
ресурси в предприятията. 

 Проектът за КТД по правило съдържа високи благоприятни за работещите 
клаузи, и представа за минималните  стандарти, които да се използуват по различно време 
в процеса на преговорите; 

 Преговорите по колективното договаряне се протоколират,  а  
кореспонденцията се регистрира официално в деловодството на предприятието и 
синдикалната организация; 

 Страните са равно поставени с етично поведение на участниците и с 
необходимия респект се подчиняват на задължението за водене на социален диалог 
съгласно чл. 3 от КТ в процеса на преговорите; 

 
Сключването на КТД в предприятията допринася за конкурентно способността, 

“Отговорния бизнес” и по-добра хармонизация на отношенията между правните субекти в 
социалния диалог,  спазване на Хартата за социалната отговорност на предприятието, 
Европейските трудови и социални норми и Социалната харта на Съвета на Европа, което е 
една своеобразен PR за всеки работодател, прилагащ тези принципи. 

       
 
НФТ ”ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” – КНСБ  


