


Повишаване на доверието на социалните партньори в мястото, ролята и 
възможностите на НИПА за предотвратяване и ограничаване на колективни 
трудови спорове (КТС) и усъвършенстване на колективното трудово договаряне 
(КТД) е стратегическа цел на изпълняваната програма и основен приоритет на 
НИПА при реализиране на политиката на МТСП в областта на индустриалните 
отношения. В настоящия доклад е представена дейността на Института през 2018 
г. в изпълнение на оперативните цели, заложени в Програмата за дейността  му. 

Националният институт за помирение и арбитраж отговаря за изпълнението 
на Бюджетна Програма 1500.02.02 ,,Предотвратяване и ограничаване на 
колективни трудови конфликти" по програмния бюджет на МТСП. В  
съответствие с нея и Стратегията за развитие на НИПА, на заседание на  
Надзорния съвет на Института, проведено през м. септември 2017 г., е приета 
Програмата за дейността на НИПА за 2018 г. Програмата съдържа седем 
оперативни цели с осемнадесет мерки. За постигане на целите е предвидено да се 
изпълнят двадесет дейности. 

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: 

За постигане на Оперативна цел 1: ,,Развитие на ролята, мястото и 
функциите на НИПА в процеса на доброволното уреждане на колективните 
трудови спорове (КТС)" бяха изпълнени следните мерки  и  осъществени 
следните дейности: 

Изготвяни бяха предложения за промени в нормативната уредба (законова  
и подзаконова) на уреждането на КТС чрез посредничество и арбитраж, бяха 
предложени на МТСП разработените при реализацията на проект ,,Разрешаване   
на спорове" предложения на социалните партньори за изменение и допълнение на 
ЗУКТС. 

Социалните партньори отчетоха факта, че ЗУКТС се нуждае от 
актуализация, тъй като вече не отговаря на сегашните реалности в съвременната 
обществено-политическа, икономическа и социална ситуация в страната. 
Участниците в социалния диалог са категорични, относно необходимостта от 
изменения и допълнения в законовата регламентация като цяло, в т.ч. и на тази, 
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Бюджетна Програма l500.02.02 ,,Предотвратяване и ограничаване на колективни

трудови конфликти" по програN,Iния бюджет на МТСП. се представя отчет за

целевите стойности и показателите за изпълнение за 20l8 г. в таблична форма.
както следва:

показателrл за rлзпълвепllе
1!IepHa

единIrца

Itепева
сmойноспt

2018 z.

оmчепt
2018 z.

1. Уредени колективни трудови спорове (КТС)
чрез процедури по посредничество от общия
брой постъпили в НИIIА искания за
посредничество.

1о l00}'" l00%

2. Уредени колективни трудови спорове (КТС)
чрез процедури по доброволен арбитраж от
общлtя брой постъп1,Iллт в НИПА искания за

доброволен арбtлтраж.

% 100% 100%

З. Постановени арбитражни
определения/решения за определяне на
минимаJIните дейности в случай на ефективна
стачка от обшрtя бролi постъпили в НИПА
исканиlI за арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС.

о/
,/о l00}'o l00%

4. Изготвени анализи на колективни трудови
договори.

бр, 6 6

5. Изготвени анаJlизи с tанформация за
колективни трудови спорове.

бр, 5 9

б. Организирани и проведенл1 конференции,
семинари, кръгли маси, срещи, дискусии и др.

бр. 6 6

От анализа на изпълнението на Програмата на НИПА за2018 г. е видно, че

са изпълнени всички 20 от 20 заложени дейности. Изпълнението обхваща всички
петнадесет мерки по седемте оперативни цели.

Щейноет на Надзорния съвет на НИПА.

През 2018 г. са проведени четири редовни заседания на НадзорниrI съвет
(НС) на НИПА, на които са взети пеп{адесет решения. На заседанията са обсъдени

осемнадесет внесени материrlJlа, които са подкрепени от членовете на НС с
отделни предложения и препоръки. Разгледани са и са приети от членовете на НС
стратегически докуN{енти. докJIади и отчети.
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