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Колективен трудов договор 

 
Днес 19 април 2022 г. между: 

 

1. Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас, представлявана от 

Яна Кършийска - директор, наричана по долу РАБОТОДАТЕЛ, от една страна 

и 

2. Синдикалните организации: към КНСБ, представлявана от Златинка 

Калчева и към КТ „Подкрепа, представлявана от Радостина Василева, 

наричани по долу СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, от друга страна, на 

основание чл. 50, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, се сключи настоящият 

колективен трудов договор. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Чл. 1. Предмет на настоящия колективен трудов договор е постигането на 

съгласие и единство в подхода на страните при определяне на работната 

заплата, допълнителните трудови възнаграждения, заетостта, квалификацията, 

правото на отпуск, режима на труд и почивка, синдикалната дейност. 

Чл. 2. Колективният трудов договор се прилага за всички служители на 

библиотеката, членуващи в Синдикалните организации, както и за 

присъединилите се към тях по реда на чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда. 

Чл. 3. Присъединяването към Колективния трудов договор на 

нечленуващите в Синдикатите се извършва след подаване на писмено 

заявление до Председателите на Синдикалните организации и внасяне на 

присъединителна такса в размер на сума равна на 13 месечни членски вноски, 

изчислени на база брутна месечна заплата - за всяка година. 

Чл. 4. Синдикатите свободно осъществяват своята дейност на територията 

на библиотеката. Работодателят няма право да се намесва под каквато и да е 

форма в работата на синдиката, както и да създава пречки и ограничения за 

членуването на служителите. 

Чл. 5. Синдикатите поемат задължение да не се намесват в работата на 

работодателя при осъществяване на правомощията му, произтичащи от 

нормативната база и колективните трудови договори. 

Чл. 6. Работодателят се задължава да съгласува с ръководствата на 

синдикалните организации вътрешни актове, които се отнасят до трудовите 

правоотношения, както и при извършването на промени в тях. 

Синдикалните организации предварително представят предложения, 

касаещи решаването на възникнали трудови проблеми.  
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Чл. 7. Работодателят се задължава да предоставя информация за 

финансовото и икономическото състояние на библиотеката, въпроси по 

организацията на труда, социално – битовите условия в библиотеката и др.  

 

II. УСЛОВИЯ НА ТРУД,  ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Чл. 8. Синдикатите се задължават да съдействат пред работодателя за 

осигуряване на необходимите условия, свързани с нормалното протичане на 

работните процеси в библиотеката. 

Чл. 9. (1). Работното време на работещите в библиотеката се определя от 

задължителния норматив, според Кодекса на труда. 

(2). Работодателят осигурява 30-минутна почивка в рамките на работния 

ден за работещите на непрекъснат трудов процес (по 15 мин. преди и след 

обяд). 

(3). Работодателят се задължава да осигури стая за жената на 

работниците и служителите, съгласно Наредба № 11/ 2 март 1987 г. за стаите 

за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени и чл. 308 от 

Кодекса на труда. 

Чл. 10. Работодателят се задължава да обсъжда предварително, съвместно 

със Синдикалните организации всички въпроси, свързани със: 

 структурните промени  в библиотеката; 

 организационни промени със значителни социални последици 

(съкращения на щата, намаляване обема на работа и обезщетяване 

при прекратяване на трудовото правоотношение); 

 принципите за формиране и индексиране на индивидуалните 

трудови възнаграждения. 

Чл. 11. При съкращаване на щата над 1% работодателят, съгласува и 

решава със Синдикатите: 

 причините за необходимостта от съкращения; 

 броя на предлаганите съкращения по категории персонал и 

специалисти.  

Чл. 12.  В случай на прекратяване на трудови договори по реда на 

чл.328, ал. 1, т. 2 и т. 3 от КТ, Работодателят и Синдикатите - страни по този 

договор - установяват процедура на подбор при закриване на работни места с 

отчитане на основните критерии в следната последователност: 

1. Придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; 

2. Степен на образование; 

3. Степен на квалификация /правоспособност/; 

4. Качество на извършваната работа; 

5. Трудов стаж на съответната длъжност; 

6. Семейно положение и /или/ материално положение; 

7. При възможност, не се допуска едновременното прекратяване на 

трудовите договори на работници/служители, членове на едно семейство. 
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Чл. 13. При съкращение в щата или намаляване обема на работа, 

работници и служители, членове на синдикалните организации, страни по 

настоящия договор, могат да бъдат съкращавани само след предварително 

писмено съгласие на ръководството на Синдикатите в библиотеката за всеки 

отделен случай. 

Чл. 14. В случай на прекратяване на трудовото правоотношение 

поради съкращаване на щата, Работодателят се задължава да изплати на 

служителя обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение, но 

за не повече от 3 месеца. 

Чл. 15. Работодателят предоставя възможност за повишаване 

квалификацията на библиотечните служители, като: 

(1) Работодателят поема ангажимента да не възпрепятства работник или 

служител, приет за обучение във висше учебно заведение, когато обучението е 

с цел повишаване квалификацията на служителя или работника, свързана с 

професионалното му израстване на позицията, която заема. Работодателят 

уговаря със служителя начина на посещения на учебния процес, така че да не 

затруднява работния цикъл.  

 

III.  ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

 

Чл. 16. Размерът на основния годишен отпуск по смисъла на чл. 10, ал. 1 

от Колективния трудов договор – Община Бургас да е не по-малко от 22 

работни дни.  

(1) По смисъла на чл. 168, ал. 1 от КТ на майките с деца до 18 години, да 

се осигури допълнителен отпуск по 2 дни/ за всяко дете. 

(2) Страните се договарят отпуските по чл. 157 от Кодекса на труда да 

бъдат:  

 при встъпване в брак – 3 работни дни платен отпуск. 

 при кръводаряване – 3 работни дни платен отпуск. 

 при ваксиниране против Ковид – 1 ден; 

 при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родители на 

другия съпруг или други роднини по права линия – 4 работни дни платен 

отпуск.  

Чл. 17. Всеки работник или служител, член на синдикална организация 

има право на платен годишен отпуск в размер на 32 работни дни, в които 

не са включени отпуските по Чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от настоящия КТД.  

 

IV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ТРУДА И СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ 

 

Чл. 18. Индивидуалните работни заплати се определят от директора, 

съобразно действащите правила и процедури в рамките на утвърдения бюджет. 

(1) С вътрешните правила за работната заплата могат да се определят 

критерии и показатели за изплащане на допълнителни възнаграждения на 
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служителите за постигнати добри конкретни резултати текущо през годината 

в рамките на утвърдения бюджет и в съответствие с нормативните изисквания 

и специфични условия. 

(2) Вътрешните правила за работната заплата се утвърждават от 

работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и на 

условията,  договорени в Колективния трудов договор. 

Чл. 19.  Във връзка с 24 май – Ден на българската писменост, просвета и 

култура и 1 ноември – Ден на народните будители, служителите на 

библиотеката да бъдат стимулирани в размер до една минимална работна 

заплата за страната при осигурен финансов ресурс. Средствата за 

допълнително материално стимулиране се полагат за реално отработено време.  

Чл. 20. Във връзка с удълженото работно време на библиотеката и 

работата по график /сумарно изчисляване/ за служителите да бъдат 

начислявани увеличения на надниците както следва: 

 за работа в съботни и неделни дни – 50 % от дневния надник на база 

минимална работна заплата; 

Чл. 21. (1) Съгласно договореностите в Колективен трудов договор РД 48-

00-65/ 29. 10. 2020 г. с Община Бургас за наличие на научна степен на 

служител, който изпълнява свързаната с научната степен работа, се заплаща 

допълнително трудово възнаграждение в рамките на утвърдения бюджет, както 

следва:  

 за образователната и научна степен „доктор“  - 150 лв; 

 за научна степен „ доктор на науките“ – 200 лв. 

Чл. 22. 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 в размер на брутното му трудово възнаграждение при трудов 

стаж в културната институция както следва: 

 до 10 години – брутното му трудово възнаграждение за 4 месеца; 

 над 10 години – брутното му трудово възнаграждение за 8 месеца; 

 над 25 години – брутното му трудово възнаграждение за 9 месеца; 

При изплащане на обезщетенията по ал. 1 да се зачита и трудовият стаж в 

системата на всички библиотеки и архиви на бюджетна издръжка. 

Право на обезщетение в размер на предходните алинеи имат служители, 

чието членство в синдикалните организации, страни по договора, е  не по-

малко от 4 (четири) години преди датата на придобиване правото на 

обезщетение.  

Чл. 23. Работодателят поема задължението да осигурява редовно 

изплащане на средствата от фонд СБКО в размер 3 на сто от средствата за 

работна заплата, в съответствие с приетото годишно постановление за 

изпълнение на държавния бюджет.  

Чл. 24.  Работодателят се задължава да осигури средства за предпазни 

очила на служителите, работещи над 4 часа с компютър, съгласно чл. 9 от 

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
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здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, 

еднократно за целия двугодишен срок на договора в размер за всеки служител. 

Чл. 25. Работодателят се задължава да осигури средства за ежегодни 

профилактични прегледи на библиотечните служители. 

Чл. 26. Работодателят осигурява ежегодно на служителите, средства за 

облекло в размер на 610 лв. за действително отработено време за текущата 

календарна година. 

 

V. СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

Чл. 31. Работодателят се задължава да съдейства на синдикалните 

структури в библиотеката: 

(1)  За членовете на синдикалните ръководства по месторабота /председател 

и секретар/ - платен отпуск не по-малко от 6 дни за синдикална дейност, по 

смисъла на чл. 159 от Кодекса на труда. 

(2)  Времето за ползване на отпуска се определя от синдикалния деец, за 

което той предварително уведомява работодателя. 

(3)  За участие в конференции, кръгли маси, семинари и др. прояви с 

обществено значение, работодателят осигурява платен служебен отпуск на 

членове на синдикалните секции, не по-малко от 2 работни дни за една 

календарна година, след представяне на документ за участие в семинар. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл. 32. Колективният трудов договор влиза в сила в деня на подписването 

му и важи за срок от 2 /две/ години. Двете страни запазват правото си да 

предлагат промени, които се разглеждат в двуседмичен срок от постъпването 

им. 

Чл. 33. Работници и служители, членове на Синдикалните организации, 

които по време на сключване на КТД са в законоустановен отпуск се ползват 

от всички клаузи на сключения договор, включително и в частта му за 

работната заплата. 

Чл. 34. Колективният трудов договор поражда действия спрямо 

работниците и служителите в библиотеката, които членуват в синдикалните 

организации – страни по договора и присъединили се съгласно чл. 57 от КТ. 

Чл. 35. Този договор е задължителен за двете страни и при промени на 

законодателството, те се задължават да го актуализират. 

Чл. 36. За времето на действие на договора, Синдикалните организации 

ще се въздържат от ефективни стачни действия по условията на постигнатите 

договорености, освен в случаите на тяхното констатирано нарушение или отказ 

за изменение на установения ред. 

Чл. 37. Подписалите настоящия Колективен трудов договор страни се 

задължават: 

 да изпълняват добросъвестно и тълкуват точно клаузите от договора; 
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 да осигуряват равноправен обмен на информация и достъп до нея. 

Чл. 38. При едностранно неизпълнение на някои клаузи от настоящия 

Колективен трудов договор, другата страна има право да прекрати действието 

на договора или да отнесе въпроса до съда по исков ред. 

Чл. 39. Настоящият Колективен трудов договор се изготвя в три 

еднообразни екземпляри – по един за всяка от страните и един за Инспекцията 

по труда в Бургас за вписване по реда на чл. 53 ал. 4 от Кодекса на труда. 

 

 

РАБОТОДАТЕЛ: 

 

Директор: ……………………………… 

Яна Кършийска 

 

СИНДИКАЛНИ   ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

Председател КНСБ: ………………….. 

Златинка Калчева  

 

Председател КТ „Подкрепа”: ………………………… 

Радостина Василева 


