
  
  

 

ПРИМЕРЕН РАЗДЕЛ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

1. Системата за организация и заплащане на труда в дружеството е елемент на 
вътрешните разпоредби в предприятието и се въвеждат след обсъждане със 
синдикатите. (приложение). 

 
2. Определянето и изменението на трудовите норми се извършва от 

работодателя, след консултации със синдикатите, които от своя страна вземат и 
представят мнението на заинтересуваните работници и служители. 

 
3. Месечното трудово възнаграждение на работниците и служителите се 

изплаща окончателно до 6 (шест) работни дни от началото на календарния месец. 
 
4. Трудовите възнаграждения на работниците и служителите се изплащат в 

пари чрез дебитни карти. 
 
5. Минималната месечна работна заплата за работещите в дружеството на 

пълно работно време, по категории персонал и квалификационни групи професии се 
формира и договаря ежегодно на базата на минималните осигурителните прагове, 
приет със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната 
година коригирани с  коефициент на съответната класификационна степен,  което 
определя началната  работна заплата по работни места. 

а). Основното месечно възнаграждение на работниците, заети пряко в 
производството ще бъде индексирано на всеки шест месеца при съобразяване с 
процента на инфлацията за определен изтекъл месечен период. Първото 
индексиране ще бъде от .........../дата/ ............... г. 

б). Допълнителни тримесечни трудови възнаграждения за постигнати 
резултати по критерии и показатели, ще се изплащат под формата на бонуси в 
размер от 10% до 25% от основното възнаграждение въз основа на система, която 
работодателят ще разработи и съгласува със синдикалната организация. Системата 
за бонуси ще се прилага от първо тримесечие. (приложение). 

 
6. Допълнителни възнаграждения: 
 а). Всеки отработен нощен час се заплаща с допълнително възнаграждение 

от 1.00 лв. 
б). За „работа по график”  през официалните празнични дни се заплаща 

допълнително 100% от часовата заплата по трудовия договор. 
в). Положеният извънреден труд се заплаща увеличение, както следва: 

  - с 50 на сто - за работа през работните дни 
 - с 75 на сто - за работа през почивните дни 
 - 100 на сто за работа през дните на официалните празници. 
г). За специфични условия на работа се изплаща допълнително 

възнаграждение за всеки отработен ден по групи, както следва: 
І група - 1 лева за следните категории работници (приложение). 
II група - 2 лева за следните категории работници (приложение). 
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III група - 3 лева за следните категории работници (приложение). 
д). За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и 

служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в размер на 1 
/един/ процент върху основната работна заплата определена с индивидуален 
трудов договор. 

 
Други разпоредби свързани с индексацията работните заплати: 
 
 В случай, че сумарният индекс на инфлацията за период от 6 месеца 

надвиши процента на увеличение на трудовите възнаграждения за съответната 
година, страните започват преговаря за компенсиране на разликата в едноседмичен 
срок от публикуване на официалните статистически данни за този индекс. 

 
 Основните работни заплати на работниците и служителите се 

индексират ежегодно след преговори между страните при съобразяване  минимално 
с процента на инфлация за периода на действие на договора и производствените 
резултати и промените в минималните осигурителни прагове. 

 
 Работната заплата може да се актуализира периодични в срока на 

действие на КТД; 
  
 При възможност могат да се изплащат и други допълнителни 

възнаграждения, в т.ч.: 
 1. за постигнати положителни резултати - текущо на тримесечие; 
 2. във връзка с Коледни и Великденски празници;   
 По преценка на работодетеля такива възнаграждения може да не бъдат 

изплащани на дисциплинарно наказани работници и служители. Работодателят 
уведомява и при необходимост провежда консултации със синдикатите при вземане 
на тези решения. 

 
 Страните се задължават да преговарят за ръст на доходите на 

работниците и служителите през календарната година, като отчитат подобряването 
на производствено-стопанската дейност и финансово-икономическото състояние на 
Дружеството; 

 
 При достигане на годишна инфлация над 3 % по данните на НСИ, всяка 

от страните по настоящия КТД има право на инициатива за започване на преговори 
за договарянето на механизъм и компенсиране на работните заплати;  

 
 
 
"СИНДИКАЛЕН НАВИГАТОР" 


