
 
СЪСТАВ НА НСТС: 

 
Понастоящем председател на НСТС е вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан 
Христосков, а заместник-председатели са президентът на КНСБ Пламен Димитров и председателят на БТПП 

Цветан Симеонов. 
Членове на НСТС са: 

 Правителство на РБ: Васил Щонов - министър на икономиката и енергетиката 

 КНСБ: Пламен Димитров, Иван Кокалов, Веселин Никифоров, Николай Ненков, Чавдар Христов 

 КТ "Подкрепа": Константин Тренчев, Димитър Манолов/Емил Димитров 

 АИКБ: Васил Велев, Виктор Серов 

 БСК: Божидар Данев, Димитър Бранков 

 БТПП: Цветан Симеонов, Васил Тодоров 

 КРИБ: Огня Донев, Румяна Георгиева 

  
 

ФУНКЦИИ НА НСТС: 

 
1. Осъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на: 

 трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; 

 здравословните и безопасните условия на труд; 

 заетостта, безработицата и професионалната квалификация; 

 общественото и здравното осигуряване; 

 доходите и жизненото равнище; 

 въпроси, свързани с бюджетната политика; 

 социалните последици от преструктурирането и приватизацията. 
2. Осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и 

непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото 
равнище; 
3. Координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, 

с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество страни 

 
 

НОРМАТИВНА УРЕДБА,  
регламентираща социалния диалог: 

 Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество 

 
КОДЕКС НА ТРУДА 

 
Социален диалог 

Чл. 2. Държавата регулира трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните 

отношения и въпросите на жизненото равнище след консултации и диалог с работниците, служителите, 
работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите 
на всяка от страните. 

Тристранно сътрудничество 
Чл. 3. (1) Държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище в сътрудничество и след консултации с 
представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Обхватът на въпросите на 
жизненото равнище, предмет на консултации, се определя с акт на Министерския съвет по предложение на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
(2) Сътрудничеството и консултациите задължително се осъществяват при приемането на нормативни актове 
по отношенията и въпросите, посочени в ал. 1. 

Национален съвет за тристранно сътрудничество 
Чл. 3а. (1) Сътрудничеството и консултациите по чл. 3 на национално равнище се осъществяват от 

Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
(2) Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския 
съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Министерският 
съвет определя своите представители, а представителите на представителните организации на работниците и 
служителите и на работодателите се определят от техните ръководства съгласно уставите им. 
(3) Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател. 
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(4) Националният съвет за тристранно сътрудничество избира от лицата, представляващи по закон 
организациите на работниците и служителите и на работодателите на ротационен принцип по един заместник-
председател на съвета за срок от една година. 
(5) отсъствие на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество заседанията се ръководят 
от посочен от него заместник- председател. 

Отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество 
Чл. 3б. (1) Сътрудничеството и консултациите по чл. 3 по отрасли, браншове, области и общини се 

осъществяват от отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество. 
(2) Отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество се състоят от по 
двама представители на съответното министерство, друго ведомство, областна или общинска администрация, 
на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. 
(3) Представителите на министерствата, на другите ведомства и на областните и общинските администрации 
се определят от съответния министър, ръководител на друго ведомство, областен управител или кмет на 
община, а на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите - от техните 
ръководства съгласно уставите им. 
(4) Председателите на отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно 
сътрудничество се определят от съответния министър, ръководител на друго ведомство, областен управител 
или кмет на община след консултации с представителните организации на работниците и служителите и на 
работодателите в съответните съвети за тристранно сътрудничество.. 

Функции на съветите за тристранно сътрудничество 
Чл. 3в. (1) Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по законопроекти, 

проекти на подзаконови нормативни актове и решения на Министерския съвет по чл. 3. 
(2) Мнение от Националния съвет за тристранно сътрудничество по ал. 1 могат да искат: 
1. президентът на Републиката; 
2. председателят на Народното събрание и председателите на постоянни комисии на Народното събрание; 
3. министър-председателят. 
(3) Отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество обсъждат и 
дават мнение при уреждането на специфичните въпроси по чл. 3 за съответния отрасъл, бранш, област или 
община. 
(4) Мнение по ал. 3 се дава по искане на държавния орган, който урежда съответните въпроси, или по 
инициатива на отрасловите, браншовите, областните и общинските съвети за тристранно сътрудничество. 

Заседания на съветите за тристранно сътрудничество 
Чл. 3г. (1) Съветите за тристранно сътрудничество се свикват на заседание от председателите им, които 

определят и дневния ред на заседанието. 
(2) Съветите за тристранно сътрудничество се свикват на заседание и по искане на представителите на всяка 
от организациите на работниците и служителите или на работодателите, които предлагат и дневния ред на 
заседанието. 

Организиране на дейността и приемане на решения на съветите за тристранно сътрудничество 
Чл. 3д. (1) Председателите на съветите за тристранно сътрудничество ръководят техните заседания, 

организират и насочват дейността им в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на 
всяка от страните. 
(2) Заседанията на съветите са редовни, когато присъстват представители и на трите участващи в тях страни. 
(3) Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват упълномощени представители на някои от 
участниците от страна на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, 
в случай че те са били уведомени. 
(4) Съветите приемат решенията си с общо съгласие. 
(5) Приетите решения от съветите за тристранно сътрудничество се предоставят на съответните органи, както 
следва: 
1. решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество - на министър-председателя или на 
съответния министър или ръководител на друго ведомство; 
2. решенията на отрасловите и браншовите съвети за тристранно сътрудничество - на съответния министър 
или ръководител на друго ведомство; 
3. решенията на областния и общинския съвет за тристранно сътрудничество - на областния управител и на 
кмета на общината или на председателя на общинския съвет, според компетентността за приемане на 
окончателен акт по обсъжданите въпроси. 
(6) Държавните, областните и общинските органи, на които са предоставени мнения на съвет за тристранно 
сътрудничество, са длъжни да ги обсъдят при приемането на решения в рамките на своята компетентност. 

Уредба и финансиране дейността на съветите за тристранно сътрудничество 
Чл. 3е.  (1) Организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество се уреждат с правилник, 

приет от Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
(2) Разходите по дейността на съветите за тристранно сътрудничество са за сметка на съответните държавни 
и общински органи, участващи в тях. 

Представителни организации на работниците и служителите 
Чл. 34.  За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се признава 

организация, която отговаря на следните изисквания: 
1. да има най-малко 75 хиляди членове; 



2. да има организации на работниците и служителите в повече от една четвърт от дейностите, определени с 
код до втори знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически 
институт, с членуващи не по-малко от 5 на сто от заетите лица във всяка икономическа дейност или най-малко 
50 организации с не по-малко от 5 членове във всяка икономическа дейност; 
3. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган; 
4. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди 
подаването на искането за признаване на представителност. 

Представителни организации на работодателите 
Чл. 35. (1) За представителна организация на работодателите на национално равнище се признава 

организация, която отговаря на следните изисквания: 
1. (обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.) да обединява браншови или 
отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов договор 
лица; 
2. да има организации на работодателите в повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори 
знак от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с не 
по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов договор лица във всяка икономическа дейност или 10 членове 
във всяка икономическа дейност; 
3. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален ръководен орган; 
4. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко три години преди подаване 
на искането за признаване на представителност; 
5. (обявена за противоконституционна с РКС № 7 от 2012 г. - ДВ, бр. 49 от 2012 г.) да не извършва дейности, 
изрично възложени само на нея със закон или с нормативен акт. 
(2) В случаите, когато един работодател членува пряко или чрез браншова или отраслова организация в две 
или повече национални организации на работодателите, при установяване на членския състав с оглед 
наличието на критериите за представителност по ал. 1, т. 1 той разполага с една от следните възможности: 
1. да упълномощи с изрично пълномощно една от националните организации, в които членува; 
2. да упълномощи с изрично пълномощно браншовата или отрасловата организация, в която членува. 
(3) В случаите, когато една браншова или отраслова организация на работодателите членува в две или повече 
национални организации на работодателите, при установяване на членския състав по ал. 1, т. 2 с оглед 
наличието на критериите за представителност тя се включва в списъка на тази организация, на която е дала 
изрично пълномощно да я представлява. 

Признаване на представителни организации 
Чл. 36. (1) Организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за 

представителни на национално равнище от Министерския съвет за срок 4 години. 
(2) Веднъж на 4 години Министерският съвет провежда процедура за признаване на организациите на 
работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище. 
(3) Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество обявява в "Държавен вестник" начало 
на процедура за признаване на представителност 6 месеца преди изтичането на срока по ал. 1. 
(4) Организациите на работниците и служителите и на работодателите, които искат да бъдат признати за 
представителни, подават исканията си в четиримесечен срок от датата на обнародване на обявлението по ал. 
3. 
(5) Министерският съвет определя реда за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 
34 и 35 при спазване на следните принципи: 
1. равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието на социален мандат; 
2. прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за представителност по чл. 34 и 35; 
3. гарантиране истинността на първичната информация; 
4. взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност. 
(6) Министерският съвет се произнася с решение в двумесечен срок от постъпването на редовно направено 
искане от заинтересувана организация. 
(7) Отказът на Министерския съвет да признае организация на работниците и служителите или на 
работодателите за представителна се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7-дневен срок 
от приемането му. Заинтересуваната организация може да обжалва отказа пред Върховния административен 
съд. 
(8) За представителни се признават и всички поделения на организация, призната за представителна на 
национално равнище. 

Проверка на изискванията за представителност 
Чл. 36а. (1) Министерският съвет по своя инициатива може да извършва проверка за наличието на критериите 

за представителност по чл. 34 или 35 на всяка от организациите на работниците и служителите и на 
работодателите. 
(2) В зависимост от резултатите от проверката Министерският съвет приема решение, с което може: 
1. да отнеме качеството на представителна организация на работниците и служителите или на работодателите 
на национално равнище; 
2. да потвърди нейната представителност по реда на чл. 36, ал. 5 и 6. 
(3) Решението по ал. 2, т. 1 подлежи на обжалване по реда на чл. 36, ал. 7. 

 


