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1. МИСИЯ НА НИПА
Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) е създаден със Закона за
уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) и е юридическо лице към министъра
на труда и социалната политика, с ранг на изпълнителна агенция. НИПА е орган, който
подпомага министъра на труда и социалната политика при провеждането на политики в
областта на уреждането на колективните трудови спорове (КТС).
2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ НА НИПА 2012 – 2013 г.

Сътрудничество със
социалните партньори на
всички нива

Извънсъдебно уреждане
на колективните
трудови спорове

Сътрудничество с
институции и органи с
компетентност в областта
на трудовите отношения

Анализиране на КТД
на ниво бранш
отрасъл

НИПА
Анализиране на
КТД на
предприятия във
връзка с КТС

Обучения на
посредници и
арбитри

Сътрудничество със сродни
европейски институции
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3. ВИЗИЯ НА НИПА ДО КРАЯ НА 2013 Г.
Планът за развитие на НИПА до 2013 г. е изготвен въз основа на приетата на
заседание на Надзорния съвет на НИПА от 08.05.2012 г. актуализирана Стратегия за
развитие на НИПА за периода 2012 – 2013 г.
В тази връзка, визията на НИПА за периода до края на 2013 г. е:
НИПА да се развие като институция в сферата на индустриалните отношения,
осигуряваща ефективно прилагане на доброволни извънсъдебни способи за уреждане на
колективни трудови спорове.
НИПА да се развие като институция, подпомагаща държавните органи и
социалните партньори чрез развитие на информационно-аналитична дейност в областта
на колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове.

4. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Цел № 1: Развитие на възможностите и капацитета на НИПА да съдейства на
страните за доброволното извънсъдебно уреждане на колективните трудови спорове.
Приоритет № 1: Развитие на сътрудничеството между НИПА и социалните партньори на
всички нива чрез споразумения в обхвата на дейността на института;
Приоритет № 2: Развитие на сътрудничеството между НИПА и сродни институции в
страните-членки на ЕС, като и с регионалния офис на Международното бюро по труда в
Будапеща, Унгария, за трансфер на „know-how” и обмен на добри практики в областта на
посредничеството и арбитража при уреждане на колективните трудови спорове;
Приоритет № 3: Обучение на представители на социалните партньори в областта на
практиката на НИПА при уреждане на колективните трудови спорове.
Цел № 2: Развитие и усъвършенстване на съществуващата база данни за
колективните трудови договори в Република България за осигуряване на адекватна,
надеждна и пълна информация за постигнатите договорености между социалните
партньори.
Приоритет № 1: Развитие на сътрудничеството между НИПА и ИА “ГИТ” за постигане
на по-ефективно взаимодействие в областта на обмена на информация за КТД;
Приоритет № 2: Развитие на сътрудничеството между НИПА и социалните партньори за
обмен на информация и изготвяне на съвместни анализи на базата данни за КТД с цел
разкриване на тенденции и установяване на добри практики в областта на колективното
трудово договаряне;
Приоритет № 3: Укрепване и засилване на ролята на НИПА както при предварителната
оценка на въздействието на разпростирането на КТД на отраслово/браншово равнище,
така и при мониторинга на ефектите от това разпростиране.
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Цел № 3: Изграждане на действаща система за събиране, обработка и
анализиране на информация за колективните трудови спорове в Република
България.
Приоритет № 1: Създаване на регистър на колективните трудови спорове със
съдействието на социалните партньори и заинтересованите институции, който да служи
като база от данни за получаване на аналитична информация;
Приоритет № 2: Актуализация на системата за ранно информиране на НИПА и
обвързването й с регистъра на КТС в Република България.
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