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СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 

 
 
 Днес, ............. 20...г., в гр. Варна се сключи настоящото споразумение между 
следните страни: 
 
1. ................................................................................................................................. - 
Председател на Синдикална секция на КТ”Подкрепа” при 
......................................................................................................................................................... 
 
2. ................................................................................................................................. -  
Председател на Синдикалната организация на ........................  при 
....................................................................................................................................................... 
 
 
3. ................................................................................... – Директор на ..................................... 
 
 
 
 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

 
Чл.1. Преговорите ще се водят в .......................................................... (посочва се 
помещение, сграда и т.н.). 
 
Чл.2. (1) До окончателното сключване на договора, преговорите ще се водят на 
ежедневни заседания с начален час ......... . 
(2) Продължителността на всяко заседание ще се определя съвместно от страните. 
 
Чл.3. Преговорите за сключване на КТД да се организират и водят така, че общата 
продължителност на срока на преговорите да не надвишава 30 каледнарни дни, считано 
от датата на първото заседание. 
 
Чл.4. (1) За всяко заседание от преговорите се води протокол, в който се вписват всички 
обсъждания, постигнатите на заседанието договорености, направените предложения и 
други.  
(2) Протоколът се подписва от всяка от страните в края на заседанието. 
 
Чл.5. (1) Представителите на работните групи, представляващи страни по преговорите да 
бъдат упълномощени с конкретни правомощия и компетенции относно сключването на 
договора. 
(2) Обемът на упълномощаването да позволява на представителите на съответната 
работна група да се заместват при необходимост без да се препятства деловото и срочно 
протичане на преговорите. 
 
Чл.6. Всяка от страните по преговорите може да включва при необходимост и външни 
експерти или специалисти, когато това се налага с оглед на обсъжданата по време на 
преговорите проблематика. 
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Чл.7. Всяка от страните по преговорите може да поисква прекъсване или отлагане на 
преговорите с цел провеждане на допълнителни проучвания и консултации, но без с това 
да се нарушава разпоредбата на чл.1 от настоящото Споразумение. 
 
Чл.8. Изменения и допълнения на настоящото Споразумение могат да бъдат приети само 
с единодушното съгласие на всички страни. 
 
Настоящото Споразумение е изготвено в ......... екземпляра – по един за всяка от 
страните. 
 
 
 
 
1. за  СС на КТ”Подкрепа”: 
 
....................................... 
/          / 
 
 
 
2. за ......................................: 
 
.......................................... 
/           / 
 
 
 
3.  за Работодател: 
 
........................................ 
/          / 


