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ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 
НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 

(2018 – 2020 г.) 

На  свое  заседание  на  12  декември  2017  г.  Надзорният  съвет  прие 
Стратегия за развитие на Националния институт за помирение и арбитраж 
(2018  –  2020  г.).  Стратегията  е  разработена  в  съответствие  с  приоритетите, 
възложени  на  Националния  институт  за  помирение  и  арбитраж  (НИПА)  със 
Стратегическия план на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) до 
2018  г.,  в  частта  „политика  в  областта  на  трудовите  отношения“.  Като  основен 
приоритет в стратегическия документ е посочено развитието на индустриалните 
отношения и ролята на НИПА да съдейства за предотвратяване и ограничаване на 
колективните  трудови  спорове  (КТС).  Тази  Стратегия  за  развитие  на  НИПА  е 
съобразена  със  Стратегията  за  развитие  на  държавната  администрация  2014  – 
2020 г. и заложените в нея цели.  

В съответствие с приетата Стратегия (2018 – 2020 г.), на НИПА е възложена 
мисия  да  осигури  провеждането  на  обективни,  безпристрастни  и 
конфиденциални  процедури  по  помирение/посредничество  и  арбитраж  за 
уреждане на КТС,  чрез използване потенциала на  своите  висококвалифицирани 
посредници  и  арбитри  и  да  подпомага  държавните  органи  и  социалните 
партньори, чрез предоставяне на информация от създадените от института бази с 
данни  за  колективните  трудови  договори  (КТД)  и  КТС,  както  и  чрез 
разработваните  анализи,  въз  основа  на  информацията  от  тях.  За  да  реализира 
своята  мисия,  НИПА  следва  да  съдейства  за  превенцията  на  КТС,  за  тяхното 
доброволно  уреждане,  за    прилагането  на  добри  практики,  както  и  за 
усъвършенстване на колективното трудово договаряне. 

Визията  на  НИПА  за  периода  е  да  бъде  трипартитна  институция  за 
ефективно  уреждане  на  възникналите  КТС,  ползваща  се  с  доверието  на 
работодатели,  работници  и  служители,  както  и  на  техните  организации,  като 
същевременно осигурява своевременна, достоверна и надеждна информация за 
колективното трудово договаряне в България. 

Стриктно спазвайки основните принципи на дейност на НИПА, заложени в 
Стратегията,  институтът  има  за  своя  стратегическа  цел  да  бъде  ефективен 
институционален партньор на работодателите и на работниците и  служителите, 
както  и  на  техните  организации,  за  съдействие  при  доброволното  уреждане  на 
възникнали  КТС.  За  постигане  на  тази  цел  са  заложени  3  стратегически 
приоритета, 7 оперативни цели, както и индикатори за измерване на напредъка 
по  изпълнение  на  целите,  разработен  е  стратегически  анализ,  SWOT  анализ, 
анализ  на  нормативната  и  организационна  среда  и  планирани  законодателни 
промени,  организационно  и  институционално  развитие  (  в  т.ч.  стратегически 
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насоки  за  развитие  ‐  политики,  стратегически  насоки  и  стратегически 
приоритети), стратегически задачи за развитие и очаквани резултати, финансово 
осигуряване на дейността, както и управление и контрол на рисковете. 

За реализация на заложеното в Стратегия 2018 – 2020  г., резюмирано по‐
горе, НИПА осъществи през отчетния  период по години следното: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА ПРЕЗ 2018 г. 

В  съответствие  с  приоритетите  и  дейностите,  възложени  на  НИПА  със 
Стратегическия план на МТСП за периода 2013‐2018 г., през м. септември 2017 г., 
НС на института прие Програма за дейността на института за 2018 г. Програмата 
съответства на приетата Стратегия за развитие на НИПА и съдържа 7 оперативни 
цели  с 18 мерки,  като    за постигане на целите е предвидено да  се изпълнят 20 
дейности. 

НИПА  е  единствената  администрация,  която  реализира  програма 
„Предотвратяване и  ограничаване на  колективните  трудови  конфликти",  част  от 
политиката  на  МТСП  в  областта  на  трудовите  отношения  в  рамките  на 
стратегическия  приоритет  „Развитие  и  усъвършенстване  на  извънсъдебни 
способи за уреждане на колективни трудови спорове". Именно НИПА отговаря за 
изпълнението  на  Бюджетна  Програма  1500.02.02  „Предотвратяване  и 
ограничаване  на  колективни  трудови  конфликти”  по  програмния  бюджет  на 
МТСП.  

За  постигане  на  стратегическата  цел  на  Института  ‐  „Развитие  на 
възможностите  на  НИПА  за  съдействие  на  социалните  партньори,  на 
работодателите  и  на  работниците  и  служителите  за  предотвратяване  и 
ограничаване на колективните трудови конфликти, разрешаване на колективните 
трудови спорове и усъвършенстване на колективното трудово договаряне“, през 
2018 г. са реализирани следните мерки и дейности: 

Социалните  партньори  изготвиха  съвместно  предложения  за  промени  в 
нормативната  уредба  на  уреждането  на  КТС  чрез  посредничество  и  арбитраж. 
Предложенията за ЗИД на ЗУКТС бяха разработени при реализацията на Българо‐
швейцарски  проект  „Разрешаване  на  спорове".  С  подготвения  от  експертите  на 
социалните партньори законопроект, се прецизират и допълват редица норми в 
ЗУКТС и се създава законова основа за по‐пълноценното развитие на НИПА и за 
повишаване на неговата ефективност. Регламентира се и законова възможност за 
реализиране  на  превантивната  роля  на  института,  чрез  поддържаната  (съгл. 
чл.53, ал.5 КТ) информационна система с данни за сключените КТД и възникнали 
КТС,  като  му  се  възлагат  законово  функции  по  изготвяне  на  анализи  и 
предоставяне на информация за колективното трудово договаряне и превенцията 
на  КТС.  Предложенията  за  ЗИД  на  ЗУКТС  бяха  предоставени  на  вниманието  на 
МТСП. 

По дейностите „Административно обслужване и провеждане на процедури 
по посредничество от НИПА“ и „Административно обслужване и провеждане на 
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процедури по арбитраж от НИПА“, в съответствие с Правилата за осъществяване 
на посредничество и арбитраж за уреждане на КТС, през 2018 г.  НИПА  проведе 
посредническа  процедура  в  „Градски  транспорт“  ЕАД,  гр.  Варна.  Предмет  на 
спора  бе  непостигнато    съгласие,  относно  договореното  в  КТД  увеличение  на 
основните  трудови  възнаграждения  от  1.01.2018  г.  и  предоставяне  на  работно 
облекло  на  всички  работници  и  служители  в  дружеството.  Причина  за  КТС  бе 
неизпълнението на тези договорености в действащия КТД,  както и посочената в 
искането за посредничество основание – отказ от преговори (чл.4, ал.1 ЗУКТС). В 
резултат  на  проведената  от  НИПА  посредническа  процедура,  двете  страни  са 
изяснили  проблемите,  довели  до  КТС,  набелязали  са  конкретни  действия  и 
стъпки  за  неговото  уреждане  и  със  съдействието  на  посредника,  са  постигнали 
споразумение по спора. Със съдействието на посредника, са инициирани срещи 
на  ниво  Варненски  общински  съвет,  с  цел  изпълнение  на  договореностите  по 
КТД,  като  по  този  начин  напрежението  в  дружеството,  задълбочаването  на 
конфликта  и  предприемането  на  ефективни  стачни  действия  са  преодолени. 
Предварителната,  макар  и  най‐обща  експертна  оценка  на  евентуални  преки  и 
косвени  загуби  и  пропуснати  ползи  за  дружеството,  наетите  работници  и 
служители,  както  и  за  икономиката  и  гражданите  на  гр.  Варна  от  1(един)  ден 
ефективни  стачни  действия  в  „Градски  транспорт“  ЕАД  Варна,  може  да  бъде 
оценена приблизително между 250 и 300 хиляди лева. 

В  изпълнение  на  дейностите  за  постигане  на  Оперативна  цел  2: 
„Изграждане  на  онлайн  интегрирана  информационна  система  за  КТД  и  КТС  на 
НИПА“  през  2018  г.,  институтът  разработи  актуализирана  версия  на  интернет 
страницата  си,  на  която  бе  създаден  модул  „База  данни  за  КТД  и  КТС“  с 
функционални възможности за онлайн публикуване на данни, справки, таблици и 
графики, относно информацията, налична в базата от данни на НИПА. Извършени 
бяха  тестове  на  възможностите  за  представяне  на  информацията  и  пилотната 
версия,  като  след  зареждане  на  необходимата  информация,  новата  интернет 
страница и модула с данни за КТД и КТС, да бъде публично достъпен. Целта бе 
съществуващата  понастоящем  интегрирана  база  от  данни  за  КТД  и  КТС  да  не 
остане  „затворена“  в  рамките  на  НИПА,  а  да  предоставя  информация  и 
възможности  за  анализ  на  социалните  партньори  и  всички  заинтересовани.  На 
база на наличната информация в базата данни, бе разработен „Годишен Доклад 
за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове за 2018 г.“. 

През  отчетния  период  бе  разработен  браншови  анализ  на  БКТД  2018  за 
пивоварния  бранш,  като  освен  сравнителна  информация  за  постигнатите 
договорености с предходния БКТД, за пръв път бяха изследвани договореностите 
между страните в предприятията от бранша,  съпоставени с браншовия договор. 
Анализът  послужи  при  взимане  на  решение,  относно  разпростирането  на 
браншовия  колективен  трудов  договор  през  2018  г.  от  министъра  на  труда  и 
социалната политика. 

Разработен бе и регионален анализ на  колективното  трудово договаряне 
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за област Шумен, който по същество съдържа в себе си данни за цялата страна, за 
Североизточния планов район и за областта към 30.06.2018 г. 

Анализите  бяха  представени  на  организирани  от  НИПА,  съвместно  със 
социалните партньори от съответните бранш и област, мероприятия. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  3:  „Повишаване  на  качеството  на 
сътрудничеството  между  НИПА  и  социалните  партньори“  бяха  организирани 
съвместни  мероприятия  между  НИПА  и  социалните  партньори,  като  техни 
представители  и  експерти  бяха  привлечени  при  разработката  на  анализите  и 
проектите на НИПА. 

На  среща‐дискусия,  състояла  се  на  28  март  2018  г  в  гр.  София,  НИПА 
представи  анализа  на  Браншовия  колективен  трудов  договор  за  работещите  в 
пивоварния бранш (30.01.2018) и действащите КТД  на предприятията от бранша 
към  15  март  2018  г.  В  обсъждането  на  анализа  взеха  участие  заместник‐
министъра на труда и социалната политика д‐р Султанка Петрова, директорът на 
института  и  членове  на  НС  на  НИПА,  Изпълнителният  директор  на  Съюза  на 
пивоварите  в  България  –  г‐жа  Ивана  Радомирова,  председателят  на  Синдикат 
„Бира,  храни  и  напитки“  на  КНСБ,  председателят  на  Федерация  „Хранителна  и 
питейна  промишленост“  –  КТ  „Подкрепа“  Валя  Борисова,  представители  и 
експерти на синдикалните организации в предприятията от бранша. Анализът бе 
високо  оценен  от  социалните  партньори,  като  оценката  бе  обективирана  в 
нарочно благодарствено писмо до министъра на труда и социалната политика. 

НИПА представи и анализа на колективното  трудово договаряне в област 
Шумен  на  4  декември  2018  г.  в  сградата  на  Областна  администрация‐Шумен. 
Анализът  бе  основният  акцент  по  време  на  съвместно  заседание  на Областния 
съвет  по  условия  на  труд  и  НИПА.  Според  анализа,  който  изследва  над  100 
показатели на трудовото договаряне, бе отчетено, че Област Шумен се нарежда 
на девето място сред всички области в страната по брой сключени КТД и анекси 
към  тях  за  периода  2010  г.‐  30.06.2018  г.  Анализът  на  колективното  трудово 
договаряне в Област Шумен бе третият анализ на областно равнище, изготвен от 
НИПА. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  4  „Повишаване  на  координацията  и 
развитие  на  взаимното  сътрудничество  с  държавните  институции  и  органи  с 
компетентност  в  областта  на  трудовите  отношения“  бяха  реализирани 
предвидените мерки за развитие на сътрудничеството с ИА „Главна инспекция по 
труда"  (ИА  „ГИТ“)  и  Агенцията  по  заетостта  (АЗ).  Изпълнени  са  дейностите  по 
осъществяване  на  работни  срещи  за  обсъждане  на  съвместимостта  на 
информационните системи на ИА „ГИТ" и НИПА, по отношение на информацията 
за  КТД.  Осигурена  бе  информация  за  потенциални  КТС  чрез  предоставени 
месечни  справки  за  получени  уведомления  за  масови  уволнения,  регулярно 
постъпващи от АЗ. 

За  постигане  на Оперативна  цел 5  „Разширяване  на  сътрудничеството  на 



1618 София ,  ж .к .  „Овча  купел”, ул .  „Боряна” №59, бл .215А , ет .1, ап .1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 5/12 

 

НИПА  с  международни  организации  и  сродни  европейски  институции  чрез 
изпълнение на съвместни проекти“ бяха изпълнени следните мерки и дейности: 

Във  връзка  с  15‐та  годишнина  от  създаването  на  НИПА,  на  23  и  24  април 
2018  г.  институтът  организира  семинар  с  международно  участие  на  тема 
„Ефективното  предотвратяване  и  разрешаване  на  колективни  трудови  спорове 
като  основно  средство  за  насърчаване  на  колективното  договаряне“.  Гости  на 
семинара  бяха  Кевин  Фоли  (Kevin  Foley),  председател  на  Трудовия  съд  и  бивш 
ръководител  на  Националната  служба  за  помирение  на  Република  Ирландия, 
Минава  Ебисуи  (Minawa  Ebisui),  ръководен  служител  в  отдел  „Трудово  право  и 
реформи“  (LABOURLAW)  на  Международното  бюро  по  труда  –  Женева,  и 
Кристина  Михеш  (Cristina  Mihes),  старши  специалист  по  социален  диалог  и 
трудово  право  в  регионалния  офис  на  Международното  бюро  по  труда  за 
Централна  и  Източна  Европа  (DWT/CO)  в  Будапеща.  Участниците  в  семинара  – 
ръководители  на  организациите  на  социалните  партньори  на  национално 
равнище,  членовете  на  Надзорния  съвет  на  НИПА,  експерти  от  МТСП  и  НИПА, 
посредници и арбитри към НИПА и представители на академичните среди, бяха 
приветствани  от  министъра  на  труда  и  социалната  политика.  На  семинара  бе 
представено  изданието  на  МОТ  „Практическо  ръководство  за  професионално 
помирение  при  уреждане  на  колективни  трудови  спорове“,  преведено  и 
отпечатано  от  НИПА“.  В  открито  интервю  с  неговия  автор  –  г‐н  Кевин  Фоли, 
председател  на  трудовия  съд  на  Република  Ирландия  и  бивш  ръководител  на 
службата  за  помирение  към  Ирландската  трудова  комисия,  бяха  разгледани  и 
дискутирани моделът на помирение и техниките, които могат да се прилагат при 
неговото реализиране. 

В изпълнение на тази оперативна цел, директорът на НИПА  взе участие в 
Третата  годишна  среща  на  мрежата  от  агенции  и  институции  за  доброволно 
уреждане  на  трудови  спорове  от  Западните  Балкани,  която  се  проведе  в 
Република Сърбия,  гр.  Аранджеловац,  в  периода 03–06 юли 2018  г.  Срещата бе 
организирана в рамките на проект „Платформа за заетост и социална политика“ 
(Employment and Social Affairs Platform ESAP ‐ http://www.esap.online), финансиран 
от  Европейската  комисия  и  изпълняван  от  Регионалния  офис  на  МОТ  за 
Централна  и  Източна  Европа  на  Международното  бюро  по  труда  в  Будапеща, 
Унгария.  Проектът  ESAP  е  насочен  към  насърчаване  на  сътрудничеството  в 
рамките  на  Западните  Балкани  и  подпомагане  на  развитието  и  прилагането  на 
ефективни  политики  в  областта  на  заетостта  и  социалната  политика,  чрез 
създаване  на  капацитет  на  публичните  администрации  и  организациите  на 
социалните  партньори.  Третата  годишна  среща  на  агенциите  и  институциите  за 
доброволно уреждане на трудови спорове имаше за цел да установи сходствата и 
различията в процедурите за уреждане на трудови спорове в създадената Мрежа 
от  агенции  и  институции,  въз  основа  на  анализ  на  случаи  на  трудови  спорове, 
публикувани  в  специален  раздел  на  интернет  платформата  на  проекта  ESAP. 
Участниците в срещата дискутираха принципните възможности за хармонизация 
на  нормативната  уредба,  регламентираща  уреждането  на  трудовите  спорове, 



1618 София ,  ж .к .  „Овча  купел”, ул .  „Боряна” №59, бл .215А , ет .1, ап .1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 6/12 

 

съобразно  основните  инструменти  на  МОТ.  На  срещата    бяха  обсъдени  и 
евентуални  последващи  действия  по  отношение  на  развитието  на  онлайн 
платформата  за  трудови  спорове  на ESAP.  Бяха  обсъждани  въпроси,  свързани  с 
преминалия тестов период на сравнителната база от данни за трудови спорове, 
поддържана  онлайн  в  рамките  на  проекта  ESAP.    НИПА  е  представила 
информация  в  онлайн  платформата  за  шест  КТС,  с  цел  споделяне  на  добри 
практики при тяхното уреждане с останалите агенции и институции от региона. На 
срещата бе отчетено , че ЕК и МОТ дават положителна оценка на проекта.  

За  постигане  на  Оперативна  цел  6  „Повишаване  информираността  на 
социалните партньори и обществото за резултатите от дейността на НИПА“ бяха 
изпълнени  предвидените  мерки  и  дейности.  През  2018  г.  на  официалната 
интернет  страница  на  института  са  отразени  проведени  срещи,  обучения  и 
форуми, като продължава работата по пълното съответствие между българската и 
английската  версия  на  сайта.  Някои  от  рубриките  бяха  осъвременени,  като 
информацията е представена по начин, който да запознава по‐пълно с текстовото 
и  визуално  съдържание  потребителите  за  дейността  на  НИПА.  Подробно  са 
отразени проведените със социалните партньори кръгли маси, форуми и срещи. 
И  през 2018  година основният  канал  за публична  комуникация бе официалната 
интернет страница на института. Чрез нея се предоставя актуална информация за 
дейността  на  НИПА,  на  Надзорния  съвет,  осъщественото  сътрудничество  със 
социалните  партньори  и  развитието  на  изпълняваните  договори  по  проектно 
финансиране  на  НИПА.  По  този  начин  е  изпълнена  Дейността:  Поддържане, 
усъвършенстване  и  актуализиране  на  интернет‐страница  на  НИПА,  вкл.  и  на 
версията й на английски език. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  7  „Развитие  на  административния 
капацитет  на  служителите  на  НИПА“  бяха  реализирани  необходимите  за 
поддържане  на  квалификацията  обучения  на  служителите  на  института.  През 
2018  г.  за  повишаване  на  тяхната  квалификация  и  капацитет,  служителите  на 
НИПА участваха в 16 обучения в Института за публична администрация и Центъра 
за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА ПРЕЗ 2019 г. 

За  постигане  на  стратегическата  цел  на  института  ‐  „Развитие  на 
възможностите  на  НИПА  за  съдействие  на  социалните  партньори,  на 
работодателите  и  на  работниците  и  служителите  за  предотвратяване  и 
ограничаване на колективните трудови конфликти, разрешаване на колективните 
трудови спорове и усъвършенстване на колективното трудово договаряне“, през 
2019 г. са реализирани следните мерки и дейности: 

По  Оперативна цел 1: „Развитие на ролята, мястото и функциите на НИПА в 
процеса на доброволното уреждане на КТС“ бе  осъществено  следното:  

По  Мярка  1.  „Изготвяне  на  проект  за  изменение  и  допълнение  на 
Правилата  за  посредничество  и  арбитраж  от  НИПА”.  На  базата  на  извършен  от 
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НИПА анализ  и проведени дискусии в Надзорния съвет на института е прието, че 
изменения  и  допълнения  в  Правилата  следва  да  се  извършат,  след  евентуално 
изменение на Правилника за устройството и дейността на НИПА. В съответствие с 
предвиденото  в  тази  дейност,  бяха  разгледани  предложения  на  социалните 
партньори  за изменение и допълнение на  ЗУКТС.  Със  заповед на министъра на 
МТСП  бе  създадена  работна  група  за  подготовка  на  проект  за  допълнение  и 
изменение  на  ЗУКТС.  В  резултат  на  изпълнение  на  дейността  и  работата  на 
работната група, бе изготвен проект за допълнение и изменение на ЗУКТС. 

По  Мярка  2  „Уреждане  на  КТС  чрез  процедури  по  посредничество  от 
НИПА“ и Мярка 3 „Уреждане на колективни трудови спорове чрез процедури по 
арбитраж (доброволен и по чл.14, ал.3 от ЗУКТС) от НИПА“ ‐ през отчетния период 
в  НИПА  не  постъпиха  искания  за  провеждане  на  процедура  по  посредничество 
или за откриване на производство по арбитраж. През периода, администрацията 
на  НИПА  е  поддържала  своя  капацитет  за  административно  обслужване  и 
съдействие на страните по КТС, в съответствие с изискванията на ЗУКТС. 

За  постигане  на Оперативна  цел 2:  „Развитие  на  онлайн  информационни 
ресурси  на  основа  на  интегрираната  база  от  данни  за  КТД  и  КТС  на  НИПА“  са 
изпълнени дейностите по програмата. 

По Мярка 1. „Създаване и развитие на онлайн аналитични справки за КТД и 
КТС,  като  част  от  интернет  страницата  на  НИПА“,  е  изпълнена  Дейност  1  и  са 
разработени  модели  на  справки  за  представяне  на  информацията  от 
интегрираната  база  данни  за  КТД  и  КТС  на  НИПА.  Моделите  са  интегрирани  в 
обновената интернет страница на НИПА. Изпълнена е Дейност 2. „Организиране 
на  работен  семинар  за  представяне  на  възможностите  на  онлайн 
информационните  ресурси  на  НИПА“.  До  края  на  м.  декември  2019  г.  в 
информационната система са въведени данните от регистъра на ИА „ГИТ“ за КТД, 
както и договореностите от всички действащи КТД. Създадени са типови ключови 
аналитични справки, въз основа на които се разработва Годишният доклад за КТД 
и КТС. 

Изпълнена е Мярка 2. Въвеждане на информацията от постъпили в НИПА 
КТД и данни за възникнали КТС в интегрираната база от данни с информация за 
КТД/КТС.  Чрез  интегрираната  база  данни  могат  да  се  изготвят  типови  ключови 
аналитични справки. Изпълнени са Дейност 1. „Въвеждане на данни от КТД и КТС 
в интегрираната база от данни“ и Дейност 2 „Усъвършенстване на аналитичните 
справки“. 

Извършено  е  надграждането  на  сайта  на  НИПА,  с  цел  осигуряване  на 
достъп на потребителите до данни от информационната система за КТД и КТС и 
типовите  справки  от  системата  в  съответствие  с  утвърдената  от  НС  на  НИПА 
„Концепция за създаване на интегрирана информационна система за съхранение 
и  управление  на  информацията  от  КТД  и  КТС“.  Целта  е  съществуващата 
понастоящем интегрирана база от данни за КТД и КТС да не остане „затворена“ в 
рамките  на  НИПА,  а  да  предостави  информация  и  възможности  за  анализ  на 
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социалните  партньори  и  всички  заинтересовани.  Изпълнена  е  Мярка  3. 
Разработка  на  съвместни  анализи  със  социалните  партньори,  на  основата  на 
въведената  информация  в  интегрираната  база  от  данни  за  КТД  и  КТС.  При 
изпълнение  на  дейностите  са  подготвени:  Анализ  на  колективното  трудово 
договаряне  в  шивашката  и  обувната  промишленост  и  Годишен  доклад  за 
колективното трудово договаряне и КТС. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  3:  „Повишаване  на  качеството  на 
сътрудничеството между НИПА  и  социалните  партньори“  през  отчетния  период 
се  изпълни  Мярка  1.  Организиране  на  съвместни  мероприятия  между  НИПА  и 
социалните  партньори,  като  са  изпълнени  дейностите  по  мярката  –Дейност  1 
„Осъществяване на взаимен обмен на информация между НИПА и организациите 
на социалните партньори“ и Дейност 2: Организиране на срещи за обсъждане на 
изготвените анализи и доклади за КТД и КТС. 

Възможностите на базата данни  с информация  за КТД/КТС е представена 
пред социалните партньори, експерти и представители на академичната общност 
както следва: 

 На  25  юни  2019  г.  в  София,  НИПА  представи  пред  социални 
партньори, експерти и гости разработената онлайн база данни за КТД и КТС, като 
информационен ресурс; 

 На  10  юли  2019  г.  пред  представители  на  БСК  бе  представена 
разработената  от  НИПА  база  от  данни  за  КТД  и  КТС.  Срещата  се  проведе  по 
покана  на  БСК  и  в  нея  участваха  представители  на  браншови  организации  и 
фирми, членове на БСК. 

 На  24  септември  2019  г.,  по  покана  на  президента  на  КНСБ  г‐н 
Пламен  Димитров,  НИПА  представи  създадената  за  нуждите  на  социалните 
партньори база от данни за КТД и КТС. Пред членове на Координационния съвет 
на  синдиката  и  експерти  бяха  показани  възможностите  на  създадения 
информационен  ресурс  за  целите  на  колективното  трудово  договаряне,  като  в 
последвалата дискусия бяха обсъдени различни групи от данни и показатели за 
постигнатите договорености в действащите КТД. 

 На 26.11.2019 г. експерти на НИПА взеха участие в семинар на тема 
„Синдикална  дейност,  социален  диалог  и  колективно  договаряне.  Основни 
трудови  права  на  работниците“,  организиран  от  Младежката  мрежа  на 
Федерация  „Строителство,  индустрия  и  водоснабдяване‐Подкрепа“,  където 
представиха възможностите и функционалностите на базата данни за КТД и КТС и 
сайта на НИПА. 

През  2019  г.  бе  продължена  практиката,  при  изготвяне  на  анализите  на 
колективното  трудово  договаряне  за  съответното  равнище,  да  се  осъществява 
взаимен  обмен  на  информация  и  обратна  връзка  с  представителите  на 
социалните  партньори  от  съответния  бранш  или  област.  Изготвеният  анализ  на 
колективното  трудово  договаряне  в  предприятията  от  шивашката  и  обувната 
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промишленост  бе  предоставен  на  социалните  партньори,  като  в  процеса  на 
изготвяне на анализа бяха отчетени мненията и становищата им. 

По  Мярка  2.  Интегриране  на  експерти  на  социалните  партньори  в 
проектите,  изпълнявани  от  НИПА  е  изпълнена  Дейност  1.  „Осигуряване  на 
участието на експерти на социалните партньори в проектите на НИПА“. Експерти 
на  социалните  партньори  бяха  предвидени  за  участие  в  реализацията  на 
подготвяния проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  4:  Повишаване  на  координацията  и 
развитие  на  взаимното  сътрудничество  с  държавните  институции  и  органи  с 
компетентност  в  областта  на  трудовите  отношения,  бяха  реализирани 
предвидените  мерки  за  развитие  на  сътрудничеството  с  ИА  „ГИТ"  и  АЗ. 
Изпълнени бяха дейностите по осъществяване на работни срещи за обсъждане на 
съвместимостта на информационните системи на ИА „ГИТ" и НИПА, по отношение 
на  информацията  за  КТД.  В  изпълнение  на  Дейност  2  ‐  Осигуряване  на 
информация  за  потенциални  КТС,  чрез  предоставени  месечни  справки  за 
получени  уведомления  за  масови  уволнения,  в  НИПА  регулярно  постъпва 
информация  от  АЗ  за  подадените  в  Дирекциите  „Бюра  по  труда"  уведомления  
(чл. 130а КТ ) за масови уволнения. 

За  постигане  на Оперативна  цел 5  „Разширяване  на  сътрудничеството  на 
НИПА  с  международни  организации  и  сродни  европейски  институции  чрез 
изпълнение  на  съвместни  проекти“  бяха  изпълнени  предвидените  мерки  и 
дейности, както следва: 

В  периода  28‐29  май  2019  г.  се  проведе  Четвъртата  годишна  среща  на 
Мрежата  от  агенции  за  доброволно  уреждане  на  трудови  спорове  в  Скопие, 
Република  Северна Македония.  Срещата  бе  организирана  в  рамките  на  проект 
„Платформа  за  заетост  и  социални  въпроси“  (Employment  and  Social  Affairs 
Platform  ‐  ESAP,  финансиран  от  Европейската  комисия  и  изпълняван  от 
Регионалния офис на МОТ за Централна и Източна Европа в Будапеща, Унгария. 
Участие  в  срещата  взеха  експерти  на  МОТ,  директорът  на  НИПА  г‐н  Владимир 
Бояджиев  и  експерти  на  института,  представители  от Министерство  на  труда  и 
социалната  справедливост  в  Румъния,  както  и  представители  на  компетентните 
институции в Р Сърбия,  Албания,  Босна и Херцеговина,  Черна  гора и Република 
Северна  Македония.  По  време  на  събитието  бяха  обсъдени  редица  въпроси, 
свързани със случаите на трудови спорове, отразени на онлайн платформата ESAP 
от  различните  агенции  в мрежата,  както и  възможностите  за нейното развитие. 
Представени  бяха  доклади,  засягащи  различни  аспекти  на  социалния  диалог  и 
разрешаването  на  спорове,  в  т.ч.  „Ролята  на  арбитража/медиацията  в 
индивидуалните  трудови  спорове“,  „Засилване  на  ролята  на  Агенциите  в 
доброволното  уреждане  на  колективни  трудови  спорове  за  интереси“, 
“Предизвикателства и проблеми в системата за доброволно уреждане на трудови 
спорове в региона“ и др. 

От наша страна пред участниците в срещата бяха представени като добра 
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практика  „Етичните  правила  за  поведение  на  посредниците  и  арбитрите  към 
НИПА“.  В  презентацията  бе  подчертано,  че  Етичните  правила  имат  за  цел  да 
служат  като  ръководно  начало  в  поведението  на  посредника  и  арбитъра  при 
отношенията, възникващи в хода на процедурите по посредничество и арбитраж. 

По  покана  на  проф.д‐р  Красимира Средкова,  председател  на Българската 
Асоциация  по  трудово  право  и  обществено  осигуряване,  НИПА  взе  участие  с 
доклади  в  рамките  на  специализираното  направление  "Колективни  трудови 
правоотношения"  на  организираната  международна  научно‐практическа 
конференция  "МОТ  и  България  ‐  100  години  и  занапред",  посветена  на  100 
годишнината от създаването на Международната организация на труда.  

За  постигане  на  Оперативна  цел  6  „Повишаване  информираността  на 
социалните партньори и обществото за резултатите от дейността на НИПА“ бяха 
изпълнени предвидените мерки и дейности:  

По покана на ръководителя на катедра "Икономическа социология" в УНСС 
доц.  Андрей  Нончев,  бяха  представени  възможностите  за  професионална 
реализация  в  НИПА  пред  студенти  в  УНСС  по  специалностите  "Социология"  и 
"Икономическа социология и психология", в деня на открити врати на катедрата. 
Студентите  бяха  запознати  с  дейността  на  НИПА  в  областта  на  създаването  и 
поддържането  на  базата  от  данни  за  КТД  и  КТС,  характера  на  работата  на 
експертите  в  института,  ангажирани  с  разработката  на  анализите  на  КТД  и  КТС. 
Мариана Стефанова, младши експерт в НИПА, сподели своя професионален опит, 
като  стажант  по  програма  "Старт  в  администрацията"  и  разказа  за  основните 
предизвикателства пред експертната работа в НИПА. 

На  26.11.2019  г.,  по  покана  на  Председателя  на  ФСИВ  „Подкрепа“  и 
вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ г‐н Йоанис Партениотис, в рамките на семинар 
на  тема  „Синдикална  дейност,  социален  диалог  и  колективно  договаряне. 
Основни трудови права на работниците“, организиран от Младежката мрежа на 
Федерация  „Строителство,  индустрия  и  водоснабдяване‐Подкрепа“,  бе 
представен НИПА –  неговият  статут,  функции и  роля;    възможностите  на  базата 
данни за КТД и КТС и сайта на НИПА. 

В изпълнение на оперативната цел, на официалната интернет страница на 
Института бяха отразени проведените срещи, обучения и форуми, като продължи 
работата  по  пълното  съответствие  между  българската  и  английската  версия  на 
сайта.  Някои  от  рубриките  бяха  осъвременени,  като  информацията  бе 
представена  по  начин,  който  да  запознава  по‐пълно  с  текстовото  и  визуално 
съдържание  потребителите  за  дейността  на  НИПА.  Подробно  бяха  отразени 
проведените със социалните партньори кръгли маси, форуми и срещи. 

Официалната  интернет  страница  на  института  остана  основният  канал  за 
публична  комуникация.  Чрез  нея  бе  осъществявана  достъпна  комуникация  със 
заинтересованите  страни.  С  ресурса  се  предоставяше  актуална  информация  за 
дейността  на  НИПА,  на  Надзорния  съвет,  за  осъщественото  сътрудничество  със 
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социалните  партньори  и  развитието  на  изпълняваните  договори  по  проектно 
финансиране  на  НИПА.  По  този  начин  бе  изпълнена  Дейността  „Поддържане, 
усъвършенстване  и  актуализиране  на  интернет‐страница  на  НИПА,  вкл.  и  на 
версията на английски език“. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  7  „Развитие  на  административния 
капацитет  на  служителите  на  НИПА“  бяха  реализирани  необходимите  за 
поддържане  на  квалификацията  обучения  на  служителите  на  института.    През 
2019  г.  за  повишаване  на  тяхната  квалификация  и  капацитет,  служителите  на 
НИПА участваха в обучения организирани от МТСП и от НИПА,  в изпълнение на 
изискванията  на  Антикорупционния  план  на  МТСП  и  на  плановете  за 
информационна и комуникационна сигурност. 

От анализа на изпълнението на Програмата на НИПА за 2019 г. е видно, че 
са изпълнени всички 19  от 19  заложени дейности,  като    изпълнението обхваща 
всички петнадесет мерки по седемте оперативни цели. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА НИПА ПРЕЗ 2020 г. 

В съответствие с утвърдените от Надзорния съвет Стратегия за развитие на 
НИПА 2018‐2020  г. и Програма за дейността на НИПА за 2020  г., за постигане на 
стратегическата цел на Института  са осъществени следните дейности: 

За  постигане  на  Оперативна  цел  1:  „Развитие  на  ролята,  мястото  и 
функциите  на  НИПА  в  процеса  на  извънсъдебното  уреждане  на  колективните 
трудови спорове (КТС)“ ‐ през отчетния период в НИПА не е постъпвало искане за 
провеждане  на  процедура  по  посредничество,  както  и  за  образуване  на 
арбитражно  производство.  Администрацията  на  НИПА  е  поддържала  своя 
капацитет  за  административно  обслужване  и  съдействие  на  страните  по  КТС,  в 
съответствие с изискванията на ЗУКТС. 

За постигане на Оперативна цел 2: „Развитие на информационния ресурс 
за колективното трудово договаряне на основа на интегрираната база от данни за 
КТД и КТС на НИПА“ се изпълняват дейностите по програмата.  

По Мярка 1.  Въвеждане на информацията от вписаните в ИА „ГИТ“ КТД и 
данни  за  възникнали  КТС  в  интегрираната  база  от  данни  на  НИПА,  тяхната 
обработка  и  публикуване  на  интернет  страницата  на  института,  е  изпълнена 
Дейност 1 и са разработени модели на справки за представяне на информацията 
от интегрираната база данни за КТД и КТС на НИПА. Моделите са интегрирани в 
интернет страницата на НИПА.  

Изпълнена  е  и  Дейност  2.  "Разработка  на  анализи,  съвместно  със 
социалните партньори на информацията за КТД и КТС на основата на създадения 
информационен  ресурс,  усъвършенстване  на  аналитичните  справки  и 
подобряване на структурата на информацията.". От началото на годината до края 
на м. август 2020 г. в информационната система са въведени договореностите от 
547 действащи КТД и 252  анекса към действащи договори, получени в НИПА от 
ИА „ГИТ“. Създадени са типови ключови аналитични справки, въз основа на които 
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е разработен Годишният доклад за КТД и КТС за 2019 г., който бе представен на 
Надзорния съвет на заседание проведено на 15 юли 2020 г.  

За  постигане  на  Оперативна  цел  3:  „Повишаване  на  качеството  на 
сътрудничеството между НИПА и социалните партньори“  се изпълнява Мярка 1. 
Организиране на съвместни мероприятия между НИПА и социалните партньори. 
През периода комуникацията и изпълнението на мярката бе затруднена, поради 
въвеждането  на  извънредно  положение  в  страната  и  прилагането  на 
противоепидемиологичните  мерки.  НИПА  подготви  организацията  и 
презентациите  по  Програмата  за  популяризация  на  дейността  на  Института,  но 
насрочената встъпителна конференция беше отложена, поради корона вируса и 
наложените противоепидемиологични мерки в страната.  

Предвид наложените противоепидемиологични мерки, взаимен обмен на 
информация  между  НИПА  и  организациите  на  социалните  партньори  се 
осъществяваше дистанционно и чрез интернет страница на НИПА. Организирана 
бе среща за обсъждане на изготвения доклад за КТД и КТС.  

Изпълнява  се  и  Мярка  2.  „Интегриране  на  експерти  на  социалните 
партньори  в  проектите,  изпълнявани  от  НИПА“,  като  участието  на  експерти  на 
социалните партньори в проектите на НИПА се планира още при подготовката на 
проектните предложения. 

За  постигане  на  Оперативна  цел  4:  „Повишаване  на  координацията  и 
развитие  на  взаимното  сътрудничество  с  държавните  институции  и  органи  с 
компетентност  в  областта  на  трудовите  отношения.“  се  изпълнява  Мярка  1. 
Развитие на сътрудничеството с ИА „ГИТ”. Дистанционният обмен на информация 
с ИА  „ГИТ“,  в  изпълнение на политиката по електронно управление на МТСП,  е 
регулярен и функционален.  

Изпълнява  се  Мярка  2.  „Развитие  на  сътрудничеството  с  Агенция  по 
заетостта“.  Регулярно  се  осигурява  информация  от  структурите  на  АЗ,  чрез 
предоставени месечни справки за получени уведомления за масови уволнения. 

Затруднено  е  постигането  на  Оперативна  цел  5:  „Разширяване  на 
сътрудничеството  на  НИПА  с  международни  организации  и  сродни  европейски 
институции.“ Въвеждането на извънредно положение в страната, прилагането на 
противоепидемиологичните  мерки,  както  и  мерките  прилагани  в  Европейския 
съюз,  държавите  от  Европейското  икономическо  пространство  и Швейцария,  са 
причина за отлагане на планираните дейности по изпълнение на Програмата на 
НИПА за второто полугодие на  годината. Обмен на информация между НИПА и 
международните  партньори  се  осъществяваше  дистанционно  и  чрез  интернет 
страница на НИПА 

За  постигане  на Оперативна  цел 6:  „Повишаване  на  информираността  на 
социалните  партньори  и  обществото  за  дейността  на  НИПА“  се  изпълняват 
предвидените  дейности,  чрез  комуникация  от  дистанция  и  публикуване  на 
информация на интернет страницата на НИПА. 


