
 

  
  

 

Права и задължения в колективното договаряне 

 

Работодателите в предприятията са длъжни да преговарят с 
представителите на работниците и служителите за сключване на колективен 
трудов договор и да предоставят колективни трудови договори, с които са 
свързани браншово. (чл.52 от Кодекса на труда) 

Работодателите в предприятията са длъжни да предоставят на 
синдикалната организация информации и документи, посочените в чл. 52, ал. 1 
от Кодекса на труда за нуждите на колективното договаряне. 

Страните по КТД в предприятието са длъжни да започнат преговори не по-
късно от три месеца от крайния срок на изтичането на действието на 
колективния договор.(чл. 54 от Кодекса на труда) 

С КТД се договарят обезщетения и предпенсионни схеми при 
преструктуриране и оптимизация на персонала, в т.ч. по чл. 331 от Кодекса на 
труда 

Колективният трудов договор има действие спрямо работниците и 
служителите, които са членове на синдикалната организация - страна по 
договора. (чл. 57 от Кодекса на труда) 

Страните по КТД определят условията и ред на присъединяване към КТД, в 
т.ч. с фиксирана или %-на вноска (чл. 57 от Кодекса на труда)  

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на 
работниците и служителите се прилага при провеждане на колективно трудово 
договаряне. (чл.2 ал.1. на Наредбата) 

Страните по КТД договарят параметрите на заплащането в предприятието: 

 проекта на правилата за организация, заплащане на труда и 
формирането на работните заплати 

 видовете и минималните размери на допълнителните трудови 
възнаграждения (чл. 12 от Наредбата за организация на работната заплата) 
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 началните работни заплата по категории и длъжности, в т.ч. 
приравнени към минималните осигурителни прагове ( чл.5 от Наредбата за 
организация на работната заплата) 

 бонусни системи на заплащане формиращи допълнителни заплати 
(чл. 13 от Наредбата за организация на работната заплата) 

 ежегодно договаряне за индексиране на основните работни заплати 
на работниците и служителите при съобразяване с икономическите индикатори 
и инфлационни процеси (чл. 22 от Наредбата за организация на работната 
заплата)     

Страните по КТД договарят параметрите на отпуските на работниците и 
служителите: 

 допълнителен корпоративен отпуск за стаж и възраст (чл. 156а от 
Кодекса на труда) 

 диференциран отпуск за работа при специфични условия на труд и 
нормиран работен ден (чл.4 от Наредбата за допълнителния отпуск за 
специфични условия на труд) 

 допълнителен отпуск 2-4 дни за майки с деца до 18 г. (чл. 168 от 
Кодекса на труда) 

 отпуск месечно за синдикална дейност на синдикалните 
представители (чл. 159 от Кодекса на труда) 

 дни за обучение и повишаване на квалификацията (чл. 169 от 
Кодекса на труда) 

 служебен отпуск за участие в синдикални или съвместни форуми (чл. 
160 от Кодекса на труда) 

Работодателят е длъжен да предостави на синдикалните организации и на 
представителите на работниците и служителите по чл.7 и 7а в предприятието 
изискващата се от закона информация, както и да проведе консултации с тях. 
(чл. 130 от Кодекса на труда)  

Социалните партньори в предприятието могат да договорят 
съгласувателна процедура за поддържане на системите на социалния диалог за 
информиране и консултиране, критерии при масови уволнения, при промяна на 
работодателя, установяване на удължено или гъвкаво работно време и др. 
(чл.130, 130а, 136а от Кодекса на труда)  

Участие на Синдиката по места в кариерното развитие на младите хора. 



 

Работодателят съгласувано със синдикалните организации осигурява 
условията за безплатна храна, работно облекло, предпазни средства и т.н. ( 
Наредба №11 за безплатната храна) 

Социалните партньори се договарят в споразумение за участието на 
представители на синдикалната организация в синдикални форуми, 
представляващи синдикална дейност, командировъчни разходи и/или служебен 
отпуск за участието на синдикалните представители в национални и браншови и 
регионални семинари като условия за синдикална дейност. (чл.46 от Кодекса на 
труда) 

Социалните партньори определят периметъра на условията за синдикална 
дейност - комуникация, офис-техника, помещение, обслужване на отчисленията 
на членския внос и солидарната взаимоспомагателна синдикална каса и др. 
(чл.46 от Кодекса на труда) 

Договарянето на реда на обслужване на членския внос по реда на чл. 272 
от КТ, което не се счита за удръжка по смисъла на закона и това кореспондира 
със законовото задължение на работодателя по чл. 46 от Кодекса на труда.  
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