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Chapter One.
MEDIATION

Цел на посредничеството
Чл. 1. (1) Посредничеството е способ за доброволно уреждане на колективен трудов спор от страните по
спора със съдействието на трето лице
– посредник.
(2) Посредникът не решава или
урежда спора по същество, а съдейства на страните да сближат позициите
си и сами да постигнат споразумение
за доброволно уреждане на колективния трудов спор чрез взаимни отстъпки, компромиси и зачитане на интересите им.

Purpose of mediation
Art. 1. (1) Mediation is a process in
which a third party – a mediator – assists the disputing parties in a voluntary settlement of a collective labour
dispute.
(2) The mediator does not decide or
settle the substance of the case, but assist the parties to bring their positions
closer and to reach an agreement on a
voluntary settlement of the collective
labour dispute by mutual concessions,
compromises and consideration for the
interests of the other party.

Основание за осъществяване на
посредничеството
Чл. 2. Посредничество се осъществява при колективен трудов спор, по
който не е постигнато споразумение
чрез непосредствени преговори между страните по спора или една от страните е отказала участие в преговорите.

Legal basis for mediation
Art. 2. Mediation is carried out under
a collective labour dispute if no agreement is reached through direct negotiations between the parties or if any of
the parties refuse to negotiate.

Посредник
Чл. 3. (1) Посредничество може да
осъществява лице, включено в Списъка на посредниците по чл. 4а, ал. 7, т. 5
от Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/.
(2) Посредник по спора може да
бъде лице, което:

Mediator
Art. 3. (1) A person may carry out
mediation only if his/her name is included in the list of mediators under
Art. 4a, par. 7, item 5 of the Collective
Labour Disputes Settlement Act.
(2) The mediator can be a person
who:
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1. не се намира в отношения на йерархична зависимост със страна по
спора;
2. е дало предварително писмено
съгласие да участва в решаването на
спора.
(3) Посредникът установява обстоятелствата по ал. 2 с декларация по образец съгласно Приложение № 1.

1. hasn’t been in hierarchical relationship with a party to the dispute;

Посредничество по взаимно
съгласие на страните
Чл. 4. При взаимно съгласие на
страните за посредничество те отправят писмено искане до НИПА, в което
посочват:
1. страните по спора;
2. основанието по чл. 2, описание
на предмета на спора и исканията на
страните;
3. имената, адресите и телефонните
номера на определените по чл. 1, ал.
2 от ЗУКТС представители на страните
по спора;

Mediation by mutual consent of the
parties
Art. 4. If the parties reach mutual
agreement for mediation, they should
make a written request to the NICA, indicating:
1. the disputing parties;
2. the legal basis under Art. 2, a description of the subject-matter of the
dispute and the requests;
3. the names, addresses and telephone numbers of the representatives
of the disputing parties as defined under art. 1, para. 2 of the Collective Labour Disputes Settlement Act;
4. the names of mediators in order of
their preference.

2. has given prior written consent to
participate in the resolution of the dispute;
(3) The mediator should establish
the circumstances under par. 2 using a
standard form of declaration according
to Annex № 1.

4. имената на посредниците по реда
на тяхното предпочитание.
Посредничество по искане на една
от страните по спора
Чл. 5. (1) При непостигане на взаимно съгласие по реда на чл. 4, всяка
една от страните може да поиска откриване на процедура за посредничество, като отправи до НИПА писмено искане с копие до другата страна
по спора, в което се посочва:
1. страните по спора;
2. основанието по чл. 2, описание
на предмета на спора и исканията до
другата страна;
3. имената, адресите и телефонните номера на своите представители,
определени по чл. 1, ал. 2 от ЗУКТС.

Mediation at the request of one of
the disputing parties
Art. 5. (1) In the event of failure to
reach mutual agreement under Art. 4,
each of the parties may request the
initiation of a mediation procedure
by submitting a written request to the
NICA with a copy to the other party,
stating:
1. the disputing parties;
2. the legal basis under Art. 2, description of the subject-matter of the dispute
and the requests to the other party;
3. the names, addresses and telephone numbers of its representatives as
defined under art. 1, para. 2 of the Collective Labour Disputes Settlement Act;
(2) Within 7 days of receipt of the
copy in accordance with the preceding
paragraph, the notified party declares in

(2) В 7- дневен срок от получаване
на копието по предходната алинея,
уведомената страна заявява писмено
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до НИПА и другата страна по спора за
съгласието си като посочва в него обстоятелствата по предходната алинея.
Ако заявлението не е направено в посочения срок, се смята че процедурата
за посредничество не е приета.

writing to the NICA and to the other disputing party its consent stating therein
the details of the preceding paragraph.
If, on expiry of that period, the notified
party doesn’t send its consent, it is considered that the mediation procedure is
not accepted.

Определяне на посредник
Чл. 6. В тридневен срок от получаването на искането или съгласието по
чл. 5, ал. 2 за посредничество, директорът на НИПА определя посредник
– в случаите на чл. 4 по реда на предпочитането, а в случаите на несъгласие по чл. 5, ал. 2 – еднолично.

Determination of mediator
Art. 6. Within 3 days of receipt of the
request or the consent for mediation
under Art. 5, par. 2, the Director of the
NICA should determine a mediator in
the case of Art. 4 in order of preference,
and unilaterally in case of disagreement
under Art. 5, par. 2.

Условия за осъществяване
на посредничество
Чл. 7. (1) Страните са длъжни:
1. да осигурят на посредника самостоятелно помещение с работно място,
телефонна връзка и възможност за водене на преговорите;
2. да предоставят на посредника
всички материали и доказателства,
свързани със спора;
3. да заплатят всички разходи по
посредничеството;
4. да заплатят на посредника, въз
основа на писмено споразумение
между тях:
а) възнаграждение в размер, определен по взаимно съгласие между тях
и посредника;
б) пътни, дневни и квартирни пари,
когато посредникът е от населено място, различно от това, в което се урежда
колективният трудов спор.
(2) Други условия над минимално
определените в ал. 1 могат да се договарят между страните и посредника
допълнително.
(3) Паричните задължения на страните по колективния трудов спор се
разпределят между тях по равно, доколкото по взаимно тяхно съгласие не
е предвидено друго.

Implementing procedure
for mediation
Art. 7. (1) The Parties are required to:
1. provide the mediator with separate working space, a telephone connection and support for conducting the
negotiation process;
2. provide the mediator with all documents and evidence related to the dispute;
3. pay the full costs of mediation;
4. to pay, as per the written agreement with the mediator:
a) a negotiated remuneration for his/
her services,
b) the travelling expenses, per diems
and accommodation in case the mediator lives outside the place where the labour dispute is being settled.
(2) The parties and the mediator can
additionally agree upon other clauses
above the minimum level required under para. 1.
(3) Monetary liabilities shall be distributed equally between the parties
to the collective labour dispute unless
otherwise specified by mutual consent
between them.
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Срок за осъществяване
на посредничеството
Чл. 8. (1) Посредничеството се
осъществява в срок до 14 дни от началото на преговорите, а по споразумение на страните и по-продължително време.
(2) По споразумение между страните срокът по ал. 1 може да бъде удължен, за което посредникът трябва да
уведоми директора на НИПА.

Time limit for mediation
Art. 8. (1) Mediation shall be carried
out within 14 working days from the beginning of negotiations unless the parties agree upon a longer period.
(2) By agreement between the parties, the time limit under the preceding
paragraph may be extended, in which
case the mediator must notify the Director of the NICA.
Art. 9. (1) The mediator shall carry
out actions based on the principles of:

Чл. 9. (1) Посредникът осъществява действията си въз основа на принципите за:
1. доброволност;
2. безпристрастност;
3. компетентност;
4. поверителност;
5. обективност при съдействие на
страните;
6. отговорност при изпълнение на
задълженията си;
7. готовност за подпомагане на
страните с всички възможни или поискани от тях средства.
(2) Принципите по предходната
алинея се реализират чрез:
1. едностранни или двустранни
срещи (сесии) със страните;
2. даване на устни или писмени
препоръки, или варианти за решаване
на спора като цяло, или на отделни негови страни;
3. даване на отговори на отделни
въпроси, поставени му от страните;
4. предложения за назначаване на
вещи лица и експертизи.

1.Voluntary consent;
2. Impartiality;
3. Competence;
4. Confidentiality;
5. Objectivity when providing assistance to the parties;
6. Responsibility in fulfilling his/ her
obligations;
7. Willingness to assist parties by all
possible or required means.
(2) The principles in the preceding paragraph shall be implemented
through:
1. Unilateral or bilateral meetings
(sessions) with the parties;
2. Oral or written recommendations
or options for resolution of the entire
dispute or its individual parts;
3. Replies to individual questions by
the parties;
4. Proposals for the appointment of
expert witnesses and conducting expert assessments and analyses.
(3) During the proceedings the mediator shall provide to the Director of
the NICA written information for all
facts and circumstances acquired at the
meetings, regarding:

(3) При провеждане на процедурата посредникът предоставя писмена информация на директора на
НИПА за всички факти и обстоятелства, които са му станали известни,
относно:
1. удължаване срока за осъществяване на посредничеството;
2. подписани споразумения между
страните;

1. Extending the mediation procedure;
2. Signed agreements between the
parties;
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3. постигнати споразумения за
частично или цялостно уреждане на
спора.

3. Agreements between the parties
for partial or full settlement of the labour dispute.

Задължение за опазване на тайна

Obligation for secrecy
and confidentiality
Art. 10. All information coming to
the mediator’s knowledge in the course
of or in connection with the mediation
process may not be used for other purposes or disclosed except in the situations expressly provided for by national
legislation.

Чл. 10. Цялата информация, станала известна на посредника при/или по
повод на посредничеството, не може
да бъде използвана за други цели или
разгласявана, освен в предвидените в
закона случаи.
Приключване на посредничеството
Чл. 11. (1) Посредничеството приключва със заповед на директора на
НИПА:
1. при подписано споразумение
между страните за частично или цялостно уреждане на конкретния колективен трудов спор;
2. при подписано споразумение
за започване на арбитражна процедура;
3. с изтичане на срока по чл. 8.

Completion of mediation
Art. 11. (1) The mediation shall end
by an order of the Director of the NICA:
1. upon signing an agreement between the parties for partial or full settlement of the collective labour dispute;
2. upon signing an agreement to initiate an arbitration procedure;
3. with expiry of the time limit under
Art. 8.
(2) Agreements under para 1, items 1
and 2 shall be lodged with the NICA.

(2) Споразуменията по ал.1, т. 1 и т. 2
се депозират в НИПА.
Предоставяне на информация
за посредничеството
Чл. 12. В тридневен срок от приключване на процедурата, посредникът предоставя на Директора на НИПА
справка за извършените действия по
уреждане на колективния трудов спор,
съгласно Приложение № 2 към чл. 14,
ал. 3 от Правилника за устройството
и дейността на НИПА по Образец, утвърден от Директора на НИПА.

Providing information
on mediation
Art. 12. Within 3 days of completion
of the procedure, the mediator shall
provide the Director of the NICA with
information concerning the actions undertaken during the settlement of the
collective labour dispute in accordance
with Annex № 2 to art. 14, par. 3 of the
Regulations for the structure and activities of the National Institute for Conciliation and Arbitrationin accordance to a
template, approved by the Director of
NICA.
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Глава втора
АРБИТРАЖ

Chapter Two.
ARBITRATION

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Section I.
GENERAL PROVISIONS

Цел на арбитража
Чл. 13. Арбитражът е извънсъдебен способ за уреждане на колективен трудов спор от арбитражен орган
- едноличен арбитър или арбитражна
комисия с участието на страните.

Purpose of arbitration
Art.13. Arbitration is a non-judicial
mechanism for settling a collective labour dispute by an arbitration body – a
sole arbitrator or an arbitration committee, with the participation of the parties.

Основания за осъществяване
на арбитраж
Чл. 14. Колективният трудов спор
може да се уреди чрез арбитраж, когато:
1. страните не са постигнали съгласие за уреждане на колективния
трудов спор чрез непосредствени
преговори и поискат по взаимно съгласие уреждането му чрез арбитраж
– доброволен арбитраж;
2. страните не са постигнали съгласие по чл. 14, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
за определяне на минимално необходими дейности по време на стачка
– задължителен арбитраж.

Legal basis
for arbitration
Art.14. Collective disputes may be
settled by arbitration if:

Арбитри
Чл. 15. (1) Арбитър по колективен
трудов спор е лице, включено в списъка на арбитрите, утвърден от Надзорния съвет на НИПА по предложение
на държавата, на представителните
организации на работодателите, и на
работниците и служителите.

Arbitrators
Art.15. (1) A person may carry out
arbitration only if his/her name is included in the list of arbitrators approved by the Supervisory Board of the
NICA upon a proposal by the state and
the representative organizations of the
employers and those of the employees
and workers at national level.
(2) An arbitrator can not be a person
who:
1. has been in hierarchical relationship with a party to the dispute;
2. has participated in the settlement
of the dispute as a mediator;
3. has not given prior written consent to participate in the resolution of
the dispute;

1. no agreement is reached through
direct negotiations between the parties
and the parties request an arbitration
settlement procedure by mutual consent – Voluntary arbitration;
2. the parties have not reached
agreement on the minimum necessary
activities during a strike pursuant to
Art. 14, par. 1 of the Collective Labour
Disputes Settlement Act – Compulsory
arbitration.

(2) Арбитър по спора не може да
бъде лице, което:
1. се намира в отношения на йерархична зависимост със страна по спора;
2. е участвало в уреждането на спора като посредник;
3. не е дало предварително писмено съгласие да участва в решаването
на спора.
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(3) Преди назначаването му, арбитърът подава Декларация съгласно
Приложение № 2.

(3) Prior to his/ her appointment, the
arbitrator shall submit a declaration in
accordance with Annex № 2.

Отвод на арбитри
Чл. 16. (1) Всеки арбитър може да
си направи отвод в хода на арбитражното производство за обстоятелства,
които не са му били известни предварително. Арбитърът уведомява писмено за обстоятелствата директора на
НИПА.
(2) Когато отводът е направен по
арбитражното производство по реда
на чл. 5 от ЗУКТС страните по спора могат да не приемат отвода на арбитъра,
председателя или члена на арбитражната комисия и с негово съгласие да
подпишат споразумение за продължаване на участието му в арбитражното
производство.

Challenge to arbitrators
Art.16. (1) Any arbitrator may withdraw in the course of arbitration proceedings because of circumstances
unknown to him/ her in advance. The
arbitrator shall notify the Director of
the NICA of these circumstances in
writing.
(2) If the challenge is made in arbitration proceedings under Art. 5 of the
Collective Labour Disputes Settlement
Act, the disputing parties have the right
to decline the challenge to the arbitrator, chairman or member of the arbitration committee and with his/ her consent to sign an agreement to continue
his/ her participation in the arbitration
proceedings.

(3) Споразумението по предходната алинея се сключва в писмена форма
и се изпраща до директора на НИПА с
доклад на арбитъра по отвода.

(3) The agreement under the preceding paragraph shall be concluded in
writing and sent to the Director of the
NICA accompanied by a report of the
arbitrator in challenge.
(4) If the challenge is made in the
course of arbitration proceedings pursuant to Art. 14, par. 3 of the Collective
Labour Disputes Settlement Act, the Director of the NICA shall appoint a new
sole arbitrator or a new member of the
arbitration committee.

(4) Когато отводът е направен в
хода на арбитражно производство по
реда на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС, директорът на НИПА определя нов едноличен
арбитър или нов член на арбитражната комисия.
Раздел ІІ
ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ

Section II.
VOLUNTARY ARBITRATION

Основание
Чл. 17. (1) Арбитражното производство се образува по реда на чл. 5
- 8 от ЗУКТС по писмено искане до директора на НИПА, подписано от двете
страни по спора съгласно Приложение № 3.

Legal basis
Art.17. (1) The arbitration proceedings shall be instituted pursuant to Art.
5 – 8 of the Collective Labour Disputes
Settlement Act upon a written request
to the Director of the NICA, signed by
both disputing parties in accordance
with Annex 3.
(2) The request under the preceding
paragraph must indicate:

(2) Искането по предходната алинея трябва да съдържа:
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1. страните по спора по смисъла на
чл. 1, ал. 2 от ЗУКТС;

1. the disputing parties within the
meaning of Art. 1, par. 2 of the Collective Labour Disputes Settlement Act;
2. a description of the subject-matter
of the dispute;
3. a description of the requests by
the parties;
4. the names and contact details of
the disputing parties and/or their representatives;
5. the name/ names of the sole arbitrator or the member of the arbitration committee in order of their preference;
6. a proposal for the beginning
(place, date and time) of the arbitration
proceedings;
7. a proposal for a secretary for taking the minutes during the arbitration
proceedings.
(3) The parties shall attach all written documents and other materials essential for resolving the dispute to the
request under par. 2.

2. описание на предмета на спора;
3. описание на исканията на страните;
4. имена и данни за контакт на страните по спора и/или на техни представители;
5. името/имената по реда на тяхното предпочитане на едноличния арбитър или членовете на арбитражната
комисия;
6. предложение за начало (място,
дата и час) на арбитражното производство;
7. предложение за секретар за водене на протокол по време на арбитражното производство.
(3) Към искането по ал. 2, страните
следва да приложат писмени документи и други материали в негова подкрепа, които са от съществено значение
за решаването на спора.
(4) Ако искането не отговаря на
изискванията по ал. 1 и/или ал. 2, директорът на НИПА дава указания и
определя срок за отстраняване на недостатъците.

(4) If the request doesn’t meet the
requirements under par. 1 and/ or par.
2, the Director of the NICA shall provide
guidance and lay down a deadline for
corrections.

Определяне на едноличен арбитър
Чл. 18. (1) В срок до три работни
дни от постъпване на искането по чл.
17, ал. 1, или от отстраняване на недостатъците по реда на чл. 17, ал. 4,
директорът на НИПА определя със заповед арбитър от списъка, посочен от
страните по реда на предпочитането.
(2) Директорът на НИПА незабавно
връчва на арбитъра заповедта за определянето му, заедно с искането на
страните и постъпилите документи и
материали.
(3) Директорът на НИПА уведомява
писмено страните по колективния трудов спор за определения арбитър, за
мястото, деня и часа на провеждане на
първото заседание чрез куриер, пре-

Determination of sole arbitrator
Art.18. (1) Within three working days
of the request submission under Art.
17, par. 1 or implementing corrections
under Art. 17, par. 4, the Director of the
NICA shall issue an order determining
an arbitrator from the list submitted by
the parties in order of preference.
(2) The Director of the NICA shall immediately provide a copy of the order to
the appointed arbitrator, together with
the request, documents and materials
submitted by the parties.
(3) The Director of the NICA shall notify in writing the parties to the collective dispute of the designated arbitrator, the place, date and time of the first
meeting by courier, by registered letter
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поръчано писмо с обратна разписка,
по факс, а при съгласие на съответната
страна – и по електронна поща, както
и с други съобщителни средства, при
които връчването може да се установи.
Срокът за уведомяване на страните по
спора е не по-късно от 24 часа преди
началото на първото заседание.

with a return receipt, by fax or, with the
consent of the concerned party – by
email, and any other device that allows
verification of the communication. The
deadline for notifying the disputing
parties shall not be less than 24 hours
before the first sitting.

Определяне
на арбитражна комисия
Чл. 19. (1) В срок до три работни
дни от постъпване на искането по
реда на чл. 17, ал. 1, или от отстраняване на недостатъците по реда на чл. 17,
ал. 4, директорът на НИПА определя
със заповед членовете на арбитражната комисия от списъка, посочен от
страните по реда на предпочитането.
В този срок арбитрите подават декларация до директора на НИПА съгласно
Приложение № 2, в която декларират
обстоятелствата по чл. 15, ал. 2. 5
(2) В срока по ал. 1 определените
членове на арбитражната комисия избират за председател друг арбитър от
списъка на арбитрите и уведомяват за
това директора на института. Директорът на НИПА определя с отделна
заповед избрания председател на арбитражната комисия, след като той подаде декларация по образец съгласно
Приложение № 2.
(3) В заповедта на директора на
НИПА по предходната алинея се посочват и мястото, деня и часа на провеждане на първото заседание на арбитражната комисия.
(4) Директорът на НИПА незабавно
връчва на председателя и членовете
на арбитражната комисия заповедите,
заедно с всички приложими материали и документи по спора.

Determination
of the arbitration committee
Art.19. (1) Within three working days
of the request submission under Art.
17, par. 1 or implementing corrections
under Art. 17, par. 4, the Director of the
NICA shall issue an order determining
the members of the arbitration committee from the list submitted by the
parties in order of preference. Within
this period, the arbitrators shall submit
to the Director of the NICA a declaration
in accordance with Annex 2, disclosing
the circumstances under Art. 15, par. 2.
(2) Within the period under par. 1, the
members of the arbitration committee
shall elect another arbitrator from the
list of arbitrators for chairman and shall
notify the Director of the Institute. The
Director of the NICA shall determine by
a separate order the elected chairman
of the arbitration committee, after he/
she files a declaration form in accordance with Annex 2.
(3) The order of the Director of the
NICA under the preceding paragraph
shall specify the place, day and time for
the first meeting of the arbitration committee.
(4) The Director of the NICA shall immediately hand over to the chairman
and members of the arbitration committee the orders, together with any relevant materials and documents about
the dispute.
(5) The Director of the NICA shall notify the parties to the collective dispute
of the designated arbitration committee, the place, date and time of the first
meeting pursuant to Art. 18, par. 3.

(5) Директорът на НИПА уведомява страните по спора за определената
арбитражна комисия, за мястото, деня
и часа на провеждане на първото й заседание по реда на чл. 18, ал. 3.
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Начало на арбитражното
производство
Чл. 20. Страните по колективния
трудов спор се считат за редовно призовани от момента на уведомяването
по реда на чл. 18, ал. 3.

Opening of the arbitration
proceedings
Art.20. The parties to the collective
labour dispute shall be considered duly
summoned with the notification under
Art. 18, par. 3.

Арбитражно производство
Чл. 21. (1) Арбитражният спор
се разглежда по реда на чл. 6 - 8 от
ЗУКТС.

Arbitration proceedings
Art. 21. (1) The arbitration proceedings shall be considered pursuant to Art.
6 – 8 of the Collective Labour Disputes
Settlement Act.
(2). The arbitrator or the chairman of
the arbitration committee shall proceed
except in the following cases:

(2). Арбитърът или председателят
на арбитражната комисия дава ход на
производството, освен в следните случаи:
1. не са отстранени пропуските и
недостатъците в искането по смисъла
на чл. 17, ал. 4;
2. страните предоставят писмено
споразумение за уреждане на колективния трудов спор.
(3) По време на арбитражното
производство се прави звуков запис
с предварителното съгласие на страните и се води протокол от секретар,
посочен от страните и одобрен от
арбитъра или председателя на арбитражната комисия.

1. The gaps and shortcomings in the
request within the meaning of Art. 17,
par. 4 were not eliminated;
2. The parties provide a written
agreement to settle the collective labour dispute.
(3) With the Parties’ prior consent,
the arbitration proceedings shall be
recorded and the minutes shall be
taken by a secretary appointed by the
parties and approved by the arbitrator or the chairman of the arbitration
committee.

Приключване на арбитражното
производство
Чл. 22. (1) Арбитражното производство приключва с:
1. постановяване на арбитражно решение в съответствие с чл. 7 от
ЗУКТС;
2. писмено споразумение между
страните за уреждане на спора, утвърдено от арбитражния орган.
(2) В тридневен срок след приключване на арбитражното производство, арбитърът или председателят на арбитражната комисия
предоставя на директора на НИПА
справка за извършените действия по
уреждане на конкретния колективен
трудов спор по Образец, утвърден от
Директора на НИПА.

Completion of the arbitration
proceedings
Art.22. (1) The arbitration proceedings shall be completed in case:
1. an arbitration award is issued pursuant to Art. 7 of the Collective Labour
Disputes Settlement Act;
2. there is a written agreement between the parties to settle the dispute,
confirmed by the arbitral body.
(2) Within three days of completion
of the arbitration proceedings, the arbitrator or the chairman of the arbitration
committee shall provide the Director
of the NICA with information concerning the actions undertaken during the
settlement of the collective labour dispute in accordance with a template, approved by the Director of NICA.
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(3) Арбитражното решение или арбитражното споразумение се съхранява в НИПА.
(4) Заверени с печата на НИПА копия от арбитражното решение или
арбитражното определение се връчват на страните чрез: куриер, препоръчано писмо с 6 обратна разписка,
по факс, а при съгласие на съответната страна – и по електронна поща,
както и с други съобщителни средства, при които връчването може да
се установи.
(5) Електронен образ на копието
по предходната алинея се публикува
незабавно на интернет-страницата на
НИПА.
(6) Арбитражното решение е задължително за страните и подлежи на
незабавно изпълнение.

(3) The arbitration award or the arbitration agreement shall be kept in the
NICA.
(4) Copies of the arbitration award
or arbitration order validated by the
stamp of the NICA shall be delivered to
the parties by courier, by registered letter with a return receipt, by fax or, with
the consent of the concerned party – by
email, and any other device that allows
verification of the communication.

Раздел ІІІ
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНО
НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ
ПО ВРЕМЕ НА СТАЧКА

Section III.
COMPULSORY ARBITRATION FOR
DETERMINING THE MINIMUM
NECESSARY ACTIVITIES DURING A
STRIKE

Основание за определяне
на минимално необходими
дейности по време на стачка
Чл. 23. (1) Арбитраж по реда на чл.
14, ал. 3 от ЗУКТС се осъществява по
искане на всяка от страните по спора
при непостигнато споразумение за
определяне на минимално необходими дейности по време на стачка, съгласно Приложение № 4.

Legal basis for determining
the minimum necessary activities
during a strike
Art. 23. (1) Arbitration pursuant to
Art. 14, par. 3 of the Collective Labour
Disputes Settlement Act is carried out
upon the request of any of the disputing parties if no agreement is reached
to determine the minimum necessary
activities during a strike, according to
Annex 4.
(2) The request must indicate the
disputing parties within the meaning
of Art. 1, par. 2 of the Collective Labour
Disputes Settlement Act, names and
contact details of the disputing parties
and / or their representatives. Any of
the disputing parties may request the
Director of the NICA that the matter be
resolved by a sole arbitrator or an arbitration committee.

(5) The electronic image of the copy
under the preceding paragraph shall be
published immediately on the website
of the NICA.
(6) The arbitration award shall be
binding for the parties and subject to
immediate execution.

(2) В искането задължително се посочват страните по спора по смисъла
на чл. 1, ал. 2 от ЗУКТС, имена и данни
за контакт на страните по спора и/
или на техни представители. Всяка от
страните по спора може да поиска от
директора на НИПА въпросът да бъде
решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия.
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(3) Към искането по ал. 1 се прилагат следните писмени документи:

(3) The following written documents
shall be attached to the request under
par. 1:
1. Draft agreement/s pursuant to Art.
14, par. 1 of the Collective Labour Disputes Settlement Act;
2. Other documents and materials
supporting the request.
(4) If the request does not meet the
requirements of par. 2 and / or par. 3,
the Director of the NICA shall inform
the party/ parties of this circumstance
and provide instructions for correcting
shortcomings.
(5) The Director of the NICA shall immediately send a copy of the request
and all attached documents to the other party.

1. проект/и на споразумение по
реда на чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС;
2. други документи и материали в
подкрепа на искането.
(4) Ако искането не отговаря на изискванията по ал. 2 и/или ал. 3, директорът на НИПА уведомява страната/
страните за това обстоятелство и дава
указания за отстраняване на недостатъците.
(5) Директорът на НИПА изпраща
незабавно копие на искането и на
всички приложени документи до другата страна.
Арбитражен орган за определяне
на минимално необходими
дейности по време на стачка
Чл. 24. (1) В срок три работни дни
от постъпване на искането директорът на НИПА определя със заповед арбитражен орган - едноличен арбитър
или арбитражна комисия от списъка
на арбитрите.
(2) В срока по ал. 1 арбитрите подават декларация до директора на НИПА
съгласно Приложение № 2, в която декларират обстоятелствата по чл. 15,
ал. 2;
(3) Директорът на НИПА незабавно
връчва на арбитъра или членовете на
арбитражната комисия заповедта, заедно с всички приложими материали
и документи по спора.
(4) Директорът на НИПА уведомява
писмено страните по колективния трудов спор за определения арбитражен
орган, за мястото, деня и часа на провеждане на първото заседание чрез:
куриер, препоръчано писмо с обратна
разписка, по факс, а при 7 съгласие на
съответната страна – и по електронна
поща, както и с други съобщителни
средства, при които връчването може
да се установи.

Arbitration body for determining
the minimum necessary activities
during a strike
Art. 24. (1) Within three working
days of receipt of the request, the Director of the NICA shall determine by order
an arbitration body – a sole arbitrator or
an arbitration committee from the list
of arbitrators.
(2) Within the period under par. 1,
the arbitrators shall submit to the Director of the NICA a declaration in accordance with Annex 2, which discloses the
circumstances under Art. 15, par. 2;
(3) The Director of the NICA shall immediately hand over to the arbitrator or
the members of the arbitration committee the order, together with any materials
and documents relevant to the dispute.
(4) The Director of the NICA shall
notify in writing the parties to the collective dispute of the designated arbitration body, the place, date and time
of the first meeting by courier, by registered letter with a return receipt, by fax
or, with the consent of the concerned
party – by email, and any other device
that allows verification of the communication.
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(5) Срокът за уведомяване на страните по спора е не по-късно от 24 часа
преди първото заседание.

(5) The deadline for notifying the
disputing parties shall not be less than
24 hours before the first sitting.

Арбитражно производство
за определяне на минимално
необходими дейности
по време на стачка
Чл. 25. (1) Арбитърът или председателят на арбитражната комисия
дава ход на производството, освен в
следните случаи:
1. не са отстранени пропуските и
недостатъците в искането по смисъла
на чл. 23, ал. 4;
2. при представено споразумение
между страните за определяне на
минимално необходими дейности съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС.

Arbitration proceedings
for determining the minimum
necessary activities during a strike.
Art. 25. (1) The arbitrator or the
chairman of the arbitration committee
shall proceed except in the following
cases:
1. The gaps and shortcomings in the
request within the meaning of Art. 23,
par. 4 were not eliminated;
2. The parties provide a written
agreement on determining the minimum necessary activities under Art. 14,
par. 1 of the Collective Labour Disputes
Settlement Act.
(2) The arbitration case shall be heard
in a public sitting where the parties shall
participate personally or by designated
representatives. The absence from the
sitting of a duly notified party under
Art. 24, par. 4 shall not prevent the proceedings.
(3) During the sitting, the statements
of the parties and their representatives
shall be heard, the written documents
and other materials presented shall be
discussed, the expertise of a third party
may also be heard, and expert witnesses may be requested to provide a statement.
(4) With the Parties’ prior consent
during the arbitration proceedings a
sound recording shall be made and the
minutes shall be taken by a secretary
appointed by the parties and approved
by the arbitrator or the chairman of the
arbitration committee.
(5) The dispute shall be settled within 7 days of the appointment of the arbitration body.

(2) Арбитражното дело се разглежда в открито заседание, на което страните участват лично или чрез представители. Отсъствието от заседание на
редовно уведомена страна по реда на
чл. 24, ал. 4 не е пречка за провеждането му.
(3) На заседанието се изслушват
обясненията на страните, на техните
представители, обсъждат се представените писмени документи и други
материали, могат да се изслушват и
становища на трети лица, както и да се
иска заключение на вещи лица.
(4) По време на арбитражното
производство се прави звуков запис
с предварителното съгласие на страните и се води протокол от секретар,
посочен от страните и одобрен от
арбитъра или председателя на арбитражната комисия.
(5) Спорът се урежда в 7-дневен
срок от определянето на арбитражния
орган.
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Приключване на арбитражното
производство за определяне
на минимално необходими
дейности по време на стачка
Чл. 26. (1) Арбитражното производство приключва с:
1. арбитражно решение за определяне на минимално необходимите
дейности;
2. писмено споразумение между
страните, утвърдено от арбитражния
орган.
(2) В тридневен срок след приключване на арбитражното производство,
арбитърът или председателят на арбитражната комисия предоставя на
директора на НИПА справка за извършените действия по уреждане на конкретния колективен трудов спор по
Образец, утвърден от Директора на
НИПА.
(3) Арбитражното решение или арбитражното споразумение се съхранява в НИПА.
(4) Заверени с печата на НИПА копия от арбитражното решение или арбитражното определение се връчват
на страните чрез: куриер, препоръчано писмо с обратна разписка, по факс,
а при съгласие на съответната страна
– и по електронна поща, както и с други съобщителни средства, при които
връчването може да се установи.
(5) Електронен образ на копието
по предходната алинея се публикува
незабавно на интернет-страницата на
НИПА.
(6) Арбитражното решение е задължително за страните и подлежи на незабавно изпълнение. 8 9

Completion of the arbitration
proceedings for determining
the minimum necessary activities
during a strike
Art. 26. (1) The arbitration proceedings shall be terminated by:
1. an arbitration award for determining the minimum required activities;
2. a written agreement between
the parties approved by the arbitration
body.
(2) Within three days of completion
of the arbitration proceedings, the arbitrator or the chairman of the arbitration
committee shall provide the Director
of the NICA with information concerning the actions undertaken during the
settlement of the collective labour dispute in accordance with a template, approved by the Director of NICA.
(3) The arbitration award or the arbitration agreement shall be kept in the
NICA.
(4) Copies of the arbitration award
or arbitration order validated by the
stamp of the NICA shall be delivered to
the parties by courier, by registered letter with a return receipt, by fax or, with
the consent of the concerned party – by
email, and any other device that allows
verification of the communication.
(5) The electronic image of the copy
under the preceding paragraph shall be
published immediately on the website
of the NICA.
(6) The arbitration award shall be
binding for the parties and subject to
immediate execution.
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Глава трета
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Chapter Three.
INFORMATION
AND DOCUMENTATION

Чл. 27. Документацията по посредничеството и арбитража се завежда и
съхранява в Националния институт за
помирение и арбитраж.

Art. 27. The documentation concerning the mediation and arbitration
proceedings shall be recorded and held
in the files of the National Institute for
Conciliation and Arbitration.
Art. 28. The NICA shall support a database for procedures of mediation and
arbitration.
Art. 29. (1) With the prior written
consent of the parties concerned, the
information of the completed procedure for mediation or voluntary arbitration identifying the disputing parties
shall be published on the website of the
NICA.
(2) In an arbitration procedure under
Art. 14, par. 3 the request for initiation
of the arbitration proceedings, the order of the Director of the NICA for determining the arbitration body and the
arbitration award shall be published on
the website of the NICA.
(3) Information about specific procedures for mediation and arbitration,
other than those referred to in Art. 1
and 2 shall be provided in accordance
with the Access to Public Information
Act.
Art. 30. Information about mediators and arbitrators related to their professional qualification and experience,
including information about resolved
collective labour disputes, shall be published on the website of the NICA.

Чл. 28. НИПА поддържа база данни
за процедурите по посредничество и
арбитраж.
Чл. 29. (1) Информация от приключила процедура по посредничество
или доброволен арбитраж, идентифицираща страните по спора, се публикува на интернет страницата на НИПА
след предварително писмено съгласие на страните.
(2) При процедура по арбитраж по
реда на чл. 14, ал. 3, на интернет страницата на НИПА се публикуват искането за образуване на арбитражно производство, заповедта на директора на
НИПА за определяне на арбитражен
орган и арбитражното решение.
(3) Информация относно конкретни процедури по посредничество и
арбитраж, извън посочената в ал. 1 и
ал. 2, се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Чл. 30. На интернет страницата на
НИПА се публикува информация за
посредниците и арбитрите, свързана с
тяхната професионална квалификация
и опит, включително при решаване на
колективни трудови спорове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§1. Правилата за посредничество и
арбитраж се приемат на основание чл.
4а, ал. 7, т. 4 от ЗУКТС.

TRANSITIONAL AND CONCLUDING
PROVISIONS
§ 1. The Rules for Mediation and Arbitration shall be drawn up on the basis
of Art. 4a par. 7, item 4 of the Collective
Labour Disputes Settlement Act.
§ 2. The Supervisory Board of the
National Institute for Conciliation and
Arbitration shall ensure the regularity
of the actions of the Director of the In-

§2. Надзорният съвет на Националния институт за помирение и арбитраж
следи за правилността на действията
на директора на Института по прила69

гането на правилата за посредничеството и арбитража.
§3. Тълкуването и разясняването
на правилата за посредничеството и
арбитража се осъществява от Надзорния съвет на Националния институт за
помирение и арбитраж.
§4. Правилата за осъществяване на
посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
от НИПА са приети на заседание на НС
на НИПА на 20.02.2003 г., доп. с решения на НС от заседание на 28.09.2004
г. и от заседание на 31.03.2010 г., изм.
с решение на НС на заседание на
08.05.2012 г., изм. с решение на НС на
16.12.2014 г.

stitute in the application of the rules for
mediation and arbitration.
§ 3. Interpretation and clarification
of the rules for mediation and arbitration shall be carried out by the Supervisory Board of the National Institute for
Conciliation and Arbitration.
§ 4. The Rules for Mediation and Arbitration for the settlement of collective labour disputes by the NICA were
adopted at a meeting of the Supervisory
Board of the NICA on 20.02.2003, suppl.
by decisions of the Supervisory Board at
a meeting on 28.09.2004 and a meeting
on 31.03.2010 amended by decision of
the Supervisory Board at a meeting on
08.05.2012, amend. with a decision of
the Supervisory Board on 16.12.2014.
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Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3
от ПОПАУКТСНИПА

Annex 1 to Art. 3, par. 3
of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

Подписаният . ..................................................
изразявам съгласието си да участвам
като посредник в уреждането на колективния трудов спор в ...........................
................................................................................
и декларирам, че не се намирам в отношения на йерархична зависимост
със страна по спора.

I, the undersigned, ..........................................
hereby declare my consent to participate as a mediator in the settlement of a
collective labour dispute at .........................
............................................................................... ,
and I am not in a hierarchical relationship with a party to the dispute.

Дата . ...............................

Date . ...............................

Гр. . ...................................

Place . ..............................

Декларатор:

Declarer /Signature/:
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Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3
от ПОПАУКТСНИПА

Annex 2 to Art. 15, par. 3
of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

Подписаният . ..................................................
изразявам съгласието си да участвам
като едноличен арбитър/председател
на арбитражната комисия/член на арбитражната комисия в уреждането на
колективен трудов спор в .........................
................................................................................
и декларирам, че не попадам под
ограничителните условия на чл. 15, ал.
2 от Правилата за осъществяване на
посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
от Националния институт за помирение и арбитраж.

I, the undersigned, ..........................................
hereby declare my consent to participate
as sole arbitrator / chairman of the Arbitration Committee / member of theArbitration Committee in the settlement of a
collective labour dispute at .........................
............................................................................... ,
and I declare that I am not subject to the
restrictive circumstances under Art. 15,
par. 2 of the Rules of the National Institute for Conciliation and Arbitration for
mediation and arbitration of collective
labour disputes settlement.

Дата . ...............................

Date.................................

Гр. . ...................................

Place................................

Декларатор:

Declarer /Signature/:
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Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1
от ПОПАУКТСНИПА

Annex 3 to Art. 17, par. 1
of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

СЪВМЕСТНО ИСКАНЕ

JOINT REQUEST

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

DEAR SIR/MADAM DIRECTOR,

Обръщаме се за съдействие за уреждане на колективен трудов спор чрез
арбитраж по реда на чл. 5 - 8 от ЗУКТС
от НИПА:

We are addressing you for assistance in
a collective labour dispute settlement by
an arbitration procedure initiated by the
NICA pursuant to Art. 5 – 8 of the Collective Labour Disputes Settlement Act:

І. СТРАНИ ПО СПОРА ПО РЕДА НА ЧЛ.
1, АЛ. 2 ОТ ЗУКТС:

І. DISPUTING PARTIES IN ACCORDANCE
WITH ART. 1, PAR. 2 TO THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTES SETTLEMENT ACT:

1. (представители на работниците и
служителите)

1. (representatives of workers and employees)

2. (представител на работодателя)

2. (representative of employer)

ІІ. ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 4 ОТ ЗУКТС:

ІІ. LEGAL BASIS UNDER ART. 4 OF THE
COLLECTIVE LABOUR DISPUTES SETTLEMENT ACT:

непостиганато споразумение
отказ от преговори

Failure to reach agreement ��
Failure of negotiations ��

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРА:

ІІІ. SUBJECT OF THE DISPUTE:
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ІV. ИСКАНИЯ НА СТРАНИТЕ:

ІV. DEMANDS BY THE PARTIES:

1. (представители на работниците и
служителите)

1. (representatives of workers and employees)

2. (представител на работодателя)

2. (representative of employer)

V. ИМЕНА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ.

V. NAMES AND CONTACT DETAILS OF
THE REPRESENTATIVES OF THE PARTIES.

1. За работниците и служителите:

1. For workers and employees:

2. За работодателя:

2. For employer:

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АРБИТРАЖЕН
ОРГАН:

VI. PROPOSAL FOR AN ARBITRATION
BODY:

А. ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР

А. SOLE ARBITRATOR

1.

1.

2.

2.

3.

3.
Б. АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ

B. ARBITRATION COMMITTEE

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
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VІI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВОТО АРБИТРАЖНО ЗАСЕДАНИЕ:

VІI. PROPOSAL FOR OPENING OF THE
FIRST ARBITRATION HEARING:

1. Място:

1. Place:

2. Дата и час:

2. Date and time:

VІIІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СЕКРЕТАР ЗА
ВОДЕНЕ НА ПРОТОКОЛ ПО ВРЕМЕ НА
АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО

VІIІ. PROPOSAL FOR THE APPOINTMENT
OF A SECRETARY FOR THE PURPOSE OF
TAKING THE MINUTES DURING THE ARBITRATION PROCEEDINGS:

Приложения:

Applications:

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

С уважение,

Sincerely,

За работодателя: . .........................................

For employer: . .................................................

За работниците и служителите: ..............

For workers and employees: .......................

Дата . ...............................

Date.................................

Град .................................

Place................................
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Приложение № 4 към чл. 23, ал.1
от ПОПУКТСНИПА

Annex 4 to Art. 23, par.1
of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

ИСКАНЕ

REQUEST

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

DEAR SIR/MADAM DIRECTOR,

На основание чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС се
обръщаме за съдействие при уреждане на колективния трудов спор към
Националния институт за помирение
и арбитраж.

Pursuant to Art. 14, par. 3 of the Collective
Labour Disputes Settlement Act, we are
addressing the National Institute for Conciliation and Arbitration for assistance in
a collective labour dispute settlement:

І. СТРАНИ ПО СПОРА ПО РЕДА НА ЧЛ.
1, АЛ. 2 ОТ ЗУКТС:

І. DISPUTING PARTIES IN ACCORDANCE
WITH ART. 1, PAR. 2 OF THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTES SETTLEMENT ACT:

1. (представители на работниците и
служителите)

1. (representatives of workers and employees)

2. (представител на работодателя)

2. (representative of employer)

ІІ. ОСНОВАНИЕ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3 ОТ
ЗУКТС:

ІІ. LEGAL BASIS UNDER ART. 14, PAR. 1
OF THE COLLECTIVE LABOUR DISPUTES
SETTLEMENT ACT:

непостиганато споразумение
по чл. 14, ал. 1 от ЗУКТС

Failure to reach agreement under Art.
14, par. 1 of the Collective Labour
Disputes Settlement Act

отказ от преговори

Failure of negotiations ��

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРА:

ІІІ. SUBJECT OF THE DISPUTE:

Писмено споразумение за осигуряване на условия за осъществяване
през време на стачка на минимални
дейности съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1-4
от ЗУКТС

A written agreement providing conditions for determining the minimum
necessary activities during a strike under Art. 14, par. 1, item 1 – 4 of the Collective Labour Disputes Settlement Act
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ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВИДА НА АРБИТРАЖНИЯ ОРГАН:

ІV. PROPOSAL FOR THE TYPE OF THE
ARBITRATION BODY:

Едноличен арбитър
Арбитражна комисия

Sole arbitrator��
Arbitration committee��

V. ИМЕНА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ.

V. NAMES AND CONTACT DETAILS OF
THE REPRESENTATIVES OF THE PARTIES.

1. За работниците и служителите:

1. For workers and employees:

2. За работодателя:

2. For employer:

VІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА АРБИТРАЖНОТО ПРОИЗВОДСТВО:

VІ. PROPOSAL FOR OPENING OF THE
ARBITRATION HEARING:

1. Място:

1. Place:

2. Дата и час:

2. Date and time:

VІІ. КЪМ ИСКАНЕТО ПРИЛАГАМЕ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

VІІ. ATTACHED TO THE REQUEST ARE
THE FOLLOWING DOCUMENTS:

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

С уважение,

Sincerely,

За работниците и служителите: ..............
и/или
За работодателя:.............................................

For workers and employees: .......................
and/or
For employer: . ..................................................

Дата . ...............................

Date.................................

Град .................................

Place................................
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Примерен образец на искане
по чл.4, ал. 1 от ПОПАУКТСНИПА

Template request
under Art. 4, par. 1of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

ИСКАНЕ
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ
НА СТРАНИ ПО КОЛЕКТИВЕН
ТРУДОВ СПОР

REQUEST
FOR MEDIATION
UPON MUTUAL CONSENT
BETWEEN THE PARTIES
IN THE COLLECTIVE LABOUR DISPUTE

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

DEAR SIR/MADAM DIRECTOR,

Обръщаме се към Вас за откриване
на процедура по посредничество за
уреждане на колективен трудов спор
в..............................................................................
(наименование на предприятието)

We are addressing you to initiate a mediation procedure for a collective labour
dispute settlement at: ...................................
................................................................................
(Name of establishment)

І. СТРАНИ ПО СПОРА (ПО РЕДА НА
ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗУКТС):

І. DISPUTING PARTIES (IN ACCORDANCE
WITH ART. 1, PAR. 2 OF THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTES SETTLEMENT ACT):

1. Представители на работниците и
служителите

1. Representatives of workers and employees

2. Представители на работодателя

2. Representatives of employer

ІІ. ОСНОВАНИЕ:

ІІ. LEGAL BASIS:

непостиганато споразумение
отказ от преговори

Failure to reach agreement ��
Failure of negotiations ��
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ІІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРА:

ІІІ. SUBJECT OF THE DISPUTE:

ІV. ИСКАНИЯ:

ІV. DEMANDS BY THE PARTIES:

1. На работниците и служителите

1. Workers and employees

2. На работодателя

2. Employer

V. ИМЕНА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА
СТРАНИТЕ ПО СПОРА И/ИЛИ ТЕХНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

V. NAMES AND CONTACT DETAILS OF
THE DISPUTING PARTIES AND/OR THEIR
REPRESENTATIVES.

1. За работниците и служителите:

1. For workers and employees:

2. За работодателя:

2. For employer:

VІ. ИМЕНАТА НА ПОСРЕДНИЦИТЕ ПО
РЕДА НА ПРЕДПОЧИТАНЕ:

VІ. NAMES OF MEDIATORS IN ORDER
OF PREFERENCE:
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VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА
ПРЕГОВОРИТЕ:

VІІ. PROPOSAL FOR OPENING OF NEGOTIATIONS:

1. Място:

1. Place:

2. Дата и час:

2. Date and time:

VІІІ. КЪМ ИСКАНЕТО ПРИЛАГАМЕ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

VІІІ. ATTACHED TO THE REQUEST ARE
THE FOLLOWING DOCUMENTS:

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

С уважение,

Sincerely,

За работодателя: . .........................................

For employer: . .................................................

За работниците и служителите: ..............

For workers and employees: .......................

Дата . ...............................

Date.................................

Град .................................

Place................................
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Примерен образец на искане
към чл. 5, ал. 1 от ПОПАУКТСНИПА

Template request under Art. 5, par. 1
of RMASCLDNICA

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION
AND ARBITRATION

ИСКАНЕ
ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
НА ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ
ПО КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ СПОР

REQUEST
FOR MEDIATIONON
BEHALF OF ONE OF THE PARTIES
IN A COLLECTIVE LABOUR DISPUTE

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

DEAR SIR/MADAM DIRECTOR,

Обръщаме се към Вас за откриване
на процедура по посредничество за
уреждане на колективен трудов спор
................................................................................
(наименование на предприятието)

We are addressing you to initiate a mediation procedure for a collective labour
dispute settlement at......................................
................................................................................
(Name of establishment)

І. СТРАНИ ПО СПОРА (ПО РЕДА НА
ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗУКТС):

І. DISPUTING PARTIES (IN ACCORDANCE
WITH ART. 1, PAR. 2 OF THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTES SETTLEMENT ACT):

1. Представители на работниците и
служителите

1. Representatives of workers and employees

Или

Or

2. Представители на работодателя

2. Representatives of employer

ІІ. ОСНОВАНИЕ:

ІІ. LEGAL BASIS:

непостиганато споразумение
отказ от преговори

Failure to reach agreement ��
Failure of negotiations ��
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ІІІ. ПРЕДМЕТ НА СПОРА:

ІІІ. SUBJECT OF THE DISPUTE:

ІV. ИСКАНИЯ:

ІV. DEMANDS BY THE PARTIES:

1. На работниците и служителите

1. Workers and employees

Или

Or

2. На работодателя

2. Employer

V. ИМЕНА И ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТРАНИТЕ.

V. NAMES AND CONTACT DETAILS OF
THE REPRESENTATIVES OF THE PARTIES.

1. За работниците и служителите:

1. For workers and employees:

2. За работодателя:

2. For employer:

VІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСРЕДНИК:

VІ. PROPOSAL FOR A MEDIATOR:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
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VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА
ПРЕГОВОРИТЕ:

VІІ. PROPOSAL FOR OPENING OF NEGOTIATIONS:

1. Място:

1. Place:

2. Дата и час:

2. Date and time:

VІІІ. КЪМ ИСКАНЕТО ПРИЛАГАМЕ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

VІІІ. ATTACHED TO THE REQUEST ARE
THE FOLLOWING DOCUMENTS:

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

В случай на непостигане на съгласие с
другата страна относно конкретен посредник, заявяваме:

In the event of failure to reach agreement with the opposite party on a specific mediator, we declare:

Съгласие

Consent

Директорът на НИПА да определи след
консултации със страните посредник
по уреждане на конкретния колективен трудов спор.

After consultations with the parties the
Director shall determine a mediator for
settling the particular collective labour
dispute.

С уважение,

Sincerely,

За работниците и служителите: ..............

For workers and employees: .......................

Или

Or

За работодателя: . .........................................

For employer: . .................................................

Дата . ...............................

Date.................................

Град .................................

Place................................
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Примерен образец на указания
на Директора на НИПА
за отстраняване на пропуски
в искането за откриване
на арбитражно производство

Template instructions
by the Director of the NICA
to the disputing parties for correction
of defects in the request for opening
arbitration proceedings

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Изх.№ ..............

NATIONAL INSTITUTE FOR
CONCILIATION AND ARBITRATION

До . ............................
До . ............................
(страните
по колективния
трудов спор)

Ref. �������������������
..............����
To . ............................
To . ............................
(parties t
o the collective
labour dispute)

Уважаеми, .................................................. ,
(сочат се имената на представителите на страните по спора)

Dear, . ............................................................ ,
(indicate the names of the representatives
of the disputing parties)

Внимателно се запознах с направеното от вас искане за даване ход на арбитражно производство и определяне
на едноличен арбитър (арбитражна
комисия) и приложените към него
писмени доказателства.
В тази връзка констатирах, че:
1 ............................................................................ ;
2 ............................................................................ ;
3 ............................................................................ ;
(описват се пропуските в искането)

I have inspected in detail the request
you have made for opening of arbitration
proceedings and determining a sole
arbitrator (arbitration committee) and
the attached documentary evidence.

Във връзка с изискването на чл. ........
от Закона за .................., както и на чл.
....... от Правилата за осъществяване на
посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
от Националния институт за помирение и арбитраж ви указвам да:
1 ............................................................................ ;
2 ............................................................................ ;
3 ............................................................................ ;

In connection with the requirements
of Art. ........ of the .................. Act, as well
as Art. ....... of the Rules of the National
Institute for Conciliation and Arbitration
for mediation and arbitration of collective
labour disputes settlement, I direct the
following steps:
1 ............................................................................ ;
2 ............................................................................ ;
3 ............................................................................ ;

До отстраняване на посочените
пропуски и недостатъци в искането не
мога да образувам арбитражно производство. Ето защо Ви давам горните

Until these gaps and shortcomings
in the request are remedied, I cannot
initiate an arbitration procedure. Therefore I give you the above instructions. In

In this context I have noticed that:
1 ............................................................................ ;
2 ............................................................................ ;
3 ............................................................................ ;
(describe the shortcomings in the request)
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указания. Ако прецените за необходимо и с оглед по-бързото образуване
на арбитражното производство, съм
готов да Ви подпомогна при отстраняване на констатираните пропуски и
нередности.

case you consider it necessary, and in
order to speed up the initiation of the
arbitration proceedings, I am ready to
assist you in eliminating the identified
gaps and shortcomings.

Изготвено в два екземпляра - за
всяка страна по един.

Drawn up in duplicate – for each
party.

С уважение,

Sincerely,

. ...................................
/Директор на НИПА/
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. ...................................
/Director of NICA/

Образец на справка от посредник

Template of reference by mediator

Вх. № .........................

№.................................

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION AND ARBITRATION

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН
ТРУДОВ СПОР

REFERENCE
FOR ACTIONS TAKEN BY THE
MEDIATOR IN THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTE SETTLEMENT

от . ....................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ПОСРЕДНИК КЪМ НИПА, рег. №: ............ ;
определен със Заповед № ........../.......... г.
на Директора на НИПА за посредник
по колективен трудов спор в
................................................................................
(име на предприятието)
град/село ......................, област .................. ,
община ...............................................................
по преписка № ................../.............. г.

from . ....................................................................
(name, father`s name, surname)
MEDIATOR TO NICA, registration№: . ....... ,
determined by Order № ............ / . ..............
of theDirector of NICA for a mediator of a
collective labour dispute settlement in
................................................................................
(name of eshtablishment)
city / village ...................., district.................. ,
municipality ......................................................
mediation procedure № ............. / . .............

1. Начало на действията на посредника: . ............................................................ (дата)

1. Opening of the mediation procedure:
.................................................................... (date)

2. Край на действията на посредника:
.................................................................... (дата)

2. Completion of the mediation procedure: ......................................................... (date)

3. Страни по спора:
за работодателя:
................................................................................
за работниците и служителите:
................................................................................

3. Disputing parties:
for employer:
................................................................................
for employees:
................................................................................

4. Предмет на спора между страните:
................................................................................
................................................................................

4. Subject of the dispute between parties:
................................................................................
................................................................................

5. Причини за възникване на спора
между страните:
................................................................................
................................................................................

5. Reasons for arising of the dispute between parties:
................................................................................
................................................................................

6.Брой на работниците и служителите,
страна по колективния трудов спор:
................................................................................

6. Number of employers and employees,
parties to the collective labour dispute:
................................................................................
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РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО

RESULT OF THE MEDIATION
PROCEDURE

7. Постигнато споразумение за уреждане на колективния трудов спор при
посредничеството:
а) ДА
Споразумение за уреждане на колективния трудов спор от ....................(дата).
СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩАТА
СПРАВКА!
б) НЕ
Причини за непостигане на споразумение за уреждане на колективния
трудов спор
................................................................................
................................................................................
................................................................................

7. Reached agreement of the collective
labour dispute by mediation:

8. Постигнато споразумение за удължаване на срока на посредничеството,
съгласно чл.8, ал.2 ПОПАУКТСНИПА от
................... (дата)
СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩАТА
СПРАВКА!

8. Reached agreement to extend the
period of mediation, in accordance with
Article 8, paragraph 2 of RMASCLDNICA
................... (date)
������
THE AGREEMENTIS OBLIGATORY ENCLOSED TO THIS REFERENCE!

9. Постигнато споразумение за започване на арбитражна процедура, съгласно чл.11, ал.1, т.2 ПОПАУКТСНИПА
от ................... (дата)
СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩАТА
СПРАВКА!

9. Reached agreement to initiate an arbitration procedure under Article 11,
paragraph 1, item 2 of RMASCLDNICA
...................�������
(date)
THE AGREEMENTIS OBLIGATORY ENCLOSED TO THIS REFERENCE!

10. Проблеми, възникнали при посредническата процедура:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

10. Problems arised in the course of the
mediation procedure:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Дата:

Date:

...................

a) YES
Agreement on settlement of the collectivelabourdispute of . ......................... (date)
THE AGREEMENTIS OBLIGATORY ENCLOSED TO THIS REFERENCE!
b) NO
Reasons for the failure to reach agreement on the settlement of collective labour dispute
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Подпис на
посредника:
...................

...................
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Signature
of Mediator:
...................

Образец на справка от арбитър

Template of reference by arbitrator

Вх. № ........................

№................................

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ПО УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН
ТРУДОВ СПОР
от . ....................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
ЕДНОЛИЧЕН АРБИТЪР/ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ, рег. №:
............ ; определен със Заповед №
............ /............ г. на Директора на НИПА
за едноличен арбитър / член на арбитражната комисия по колективен трудов спор в .........................................................
(име на предприятието)
град/село ......................, област .................. ,
община ...............................................................
по арбитражно дело № ............./............ г.

REFERENCE
FOR ACTIONS TAKEN BY THE
ARBITRATOR IN THE COLLECTIVE
LABOUR DISPUTE SETTLEMENT
from . .................................................................. ,
(name, father`s name, surname)
SOLE ARBITRATOR/CHAIRMAN OF AN
ARBITRATION COMMITTEE, registration
№: �������������������������������������������������
............�������������������������������������
; determined by Order № �������������
............
/............�����������������������������������
of the Director of NICA for an arbitrator/ member of an arbitration committee on a collective labour dispute in
................................................................................
(name of the establishment)
city / village ...................., district.................. ,
municipality ......................................................
arbitration procedure № ............../..............
1. Opening of the arbitration procedure:
.................................................................... (date)
2. Completion of the arbitration procedure: ......................................................... (date)
3. Disputing parties:
for employer:
................................................................................
For employees:
................................................................................
4. Characteristics of the arbitration procedure
under Art.5, par. 1 CLDSA
(voluntary arbitration)
(YES / NO)
under Art.14, par. 3 CLDSA (compulsory
arbitration) for determining minimum
necessary activities during a strike )
(YES / NO)

ДО
ДИРЕКТОРА
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

TO
THE DIRECTOR
OF THE NATIONAL INSTITUTE
FOR CONCILIATION AND ARBITRATION

1. Начало на арбитражното производство:.......................................................... (дата)
2. Край на арбитражното производство: ......................................................... (дата)
3. Страни по спора:
за работодателя:
............................................................................... .
за работниците и служителите:
................................................................................
4. Характер на арбитражната процедура
по чл.5, ал.1 ЗУКТС
(доброволен арбитраж)
(ДА / НЕ)
по чл.14, ал.3 ЗУКТС (задължителен арбитраж за определяне на минимално
необходимите дейности по време на
ефективна стачка)
(ДА / НЕ)
5. Предмет на спора между страните:
................................................................................
............................................................................... .
6. Причини за възникване на спора
между страните:
................................................................................
................................................................................

5. Subject of the dispute between parties:
................................................................................
................................................................................
6. Reasons for arising of the dispute between parties:
................................................................................
................................................................................
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7. Брой на работниците и служителите,
страна по колективния трудов спор:
................................................................................

7. Number of employers and employees,
parties to the collective labour dispute:
............................................................................... .

РЕЗУЛТАТ ОТ АРБИТРАЖНОТО
ПРОИЗВОДСТВО
8. Сключено писмено арбитражно
споразумение, съгласно чл.22, ал.1, т.2
ПОПАУКТСНИПА / съгласно чл.26, ал.1,
т.2 ПОПАУКТСНИПА:

RESULTS OF THE ARBITRATION
PROCEDURE
8. Written agreement between the parties to settle the dispute, confirmed by
the arbitral body in accordance with
Art.22, par.1, item 2 RMASCLDNICA / in
accordance with Art.26, par.1, item 2
RMASCLDNICA:
YES Arbitration agreement for
................................................................................
...................................from ......................�������
�����������������������������
(date)
THE AGREEMENT IS OBLIGATORY ENCLOSED TO THIS REFERENCE!

ДА Арбитражно споразумение за
................................................................................
........................................от ...................... (дата)
СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩАТА
СПРАВКА!
9. Постановено арбитражното решение, съгл. чл.22, ал.1, т.1 ПОПАУКТСНИПА / чл.26, ал.1, т.1 ПОПАУКТСНИПА
ДА Арбитражно решение за
................................................................................
........................................от ...................... (дата)
ПОСТАНОВЕНОТО РЕШЕНИЕ СЕ ПРИЛАГА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КЪМ НАСТОЯЩАТА СПРАВКА!

9. Arbitration award, according to Art.22,
par.1, item 1 RMASCLDNICA / art.26,
par.1, item 1 RMASCLDNICA
YES Arbitration award for
................................................................................
...................................from ......................�������
�����������������������������
(date)
THE ARBITRATION AWARD IS OBLIGATORY ENCLOSED TO THIS REFERENCE!

10. Вещи лица, участвали в арбитражното производство:
................................................................................
(име, фамилия, длъжност, месторабота)
................................................................................
(име, фамилия, длъжност, месторабота)
................................................................................
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

10. Expert witnesses, participated in the
arbitration procedure:
................................................................................
(name, surname, position, workplace)
................................................................................
(name, surname, position, workplace)
................................................................................
(name, surname, position, workplace)

11. Брой заседания на арбитражния
орган: ..................................................................

11. Number of meetings of the arbitration body: . .........................................................

12. Проблеми, възникнали в хода на
арбитражното производство:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

12. Problems arised in the course of the
arbitration procedure:
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Дата:

Date:

...................

Подпис
на арбитъра:
...................

...................
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Sign of the
Arbitrator:
...................

