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ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА 
ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 

ДОКЛАД 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА 

ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ДЕЙНОСТТА НА НИПА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г. 

В настоящия отчет са представени предприетите мерки за изпълнение на 
оперативните цели, заложени в Програмата за дейността на Националния 
институт за помирение и арбитраж (НИПА) през периода 01 януари – 22 юни 2021 
г.  

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) участва в 
изпълнението на бюджетна програма 1500.02.01 „Осигуряване на подходящи 
условия на труд” по програмния бюджет на МТСП. В съответствие с утвърдените 
от Надзорния съвет Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г. и Програма за 
дейността на НИПА за 2021 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, уреждане на колективните 
трудови спорове и усъвършенстване на колективното трудово договаряне“, от 
началото на 2021 г. са осъществени следните дейности: 

Програмата за дейността на НИПА за 2021 г. е приета на заседание на 
Надзорния съвет през м. септември 2020 г.  

За постигане на Оперативна цел 1: „Изпълнение на предвидените в ЗУКТС 
функции на НИПА в процеса на извънсъдебното уреждане на колективни трудови 
спорове (КТС)“, са изпълнени дейностите по Мярка 1. Съдействие на страните по 
колективен трудов спор за уреждането му чрез провеждане процедури по 
посредничество от НИПА в изпълнение на чл.4, ал.1 ЗУКТС. През отчетния 
период в Националният институт за помирение и арбитраж не е постъпвало искане 
за провеждане на процедура по посредничество. Откритата процедура по 
посредничество през м. декември 2020 г. е приключила през 2021 г. с постигане 
на споразумение между страните, както е информирал в своя отчет определеният 
посредник, след разговори по телефона с техните представители. За пръв път в 
практиката на НИПА самото определяне на посредник, откриването на процедура 
по посредничество, разговорите на страните с посредника са довели до успешен 
резултат от непосредствените преговори. Факт е, че това е второ успешно 
посредничество в предприятието, което свидетелства за това, че вероятността за 
търсене на съдействие от НИПА след успешно уреден колективен трудов спор, 
при възникване на нов такъв, нараства. 
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Изпълняват се дейностите по Мярка 2 и Мярка 3 „Уреждане на колективни 
трудови спорове чрез арбитражни производства от НИПА“ в изпълнение на чл.4, 
ал.1 и чл.14, ал.3 ЗУКТС. През отчетния период в Националният институт за 
помирение и арбитраж не е постъпвало искане за провеждане на процедура по 
доброволен арбитраж, или такъв по смисъла на чл.14, ал. 3 ЗУКТС. 
Администрацията на НИПА е поддържала своя капацитет да извърши 
административното обслужване и да съдейства на страните по колективен трудов 
спор за провеждане на арбитражни производства в съответствие с изискванията 
на ЗУКТС. Изпълняват се дейностите по Мярка 4. „Създаване на електронен 
модул на интернет страницата на НИПА с възможности за подаване онлайн на 
искане за посредничество и за арбитраж“, като в ход е разработка на 
предварителен модел и уточняване на технически параметри. 

За постигане на Оперативна цел 2: „Надграждане и развитие на 
информационния ресурс в помощ на колективното трудово договаряне на основа 
на интегрираната база от данни за КТД и КТС на НИПА“ се изпълняват 
дейностите по програмата. По Мярка 1 „Разработка на аналитични онлайн 
справки с информация за колективните трудови договори и колективните трудови 
спорове на основата на създадения информационен ресурс, и подобряване на 
структурата на информацията“ са разработени модели на онлайн справки с 
основната информация за сключените и действащи КТД. Предстои тяхното 
интегриране на интернет страницата на НИПА, провеждане на тестове за 
функционалност, обсъждане и публикуване до края на 2021 г. По Мярка 2 
„Създаване на справочен модул на интернет страницата на НИПА с основна 
информация за КТД на равнище „предприятие“ дейността е извършена и предстои 
до края на м. юни официално модулът да се публикува на сайта на НИПА, след 
обсъждане с ИА „ГИТ“ и представяне пред Надзорния съвет на НИПА. По Мярка 
3 „Разработка на система за киберсигурност с цел защита на информационния 
ресурс и наличните данните от погубване, увреждане и неправомерен достъп“ се 
разработва техническо задание, като през м. юли предстои неговото обсъждане и 
въвеждащо обучение на служителите на НИПА. 

За постигане на Оперативна цел 3 „Развитие на сътрудничеството между 
НИПА и социалните партньори и повишаване на неговата ефективност“ се 
планира изпълнението на Мярка 1 „Организиране на съвместни мероприятия 
между НИПА и социалните партньори“ през второто полугодие на годината. През 
отчетния периода комуникацията и изпълнението на мярката бе затруднена 
поради прилагането на противо епидемиологичните мерки, наложени от 
Министерството на здравеопазването. Взаимен обмен на информация между 
НИПА и организациите на социалните партньори се осъществяваше 
дистанционно и чрез интернет страница на НИПА. Представянето и обсъждането 
на изготвените доклади за КТД и КТС се планира да бъде осъществено в рамките 
на изпълнението на актуализираната програма за популяризация на дейността на 
НИПА през второто полугодие на годината. Изпълнението на Мярка 2 „Участие 
на експерти на социалните партньори в проектите, изпълнявани от НИПА“ и 
Мярка 3 „Участие на представители на социалните партньори в програмата за 
популяризация на дейността на НИПА“ бе затруднено от наложените 
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ограничения, предвидени в мерките срещу разпространението на COVID 19, но се 
планира реализирането им през втората половина на 2021 г. 

За постигане на Оперативна цел 4 „Развитие на координацията и 
съвместното сътрудничество с държавните институции и органи при изпълнение 
на политиката на МТСП в областта на трудовите отношения, в съответствие със 
Стратегическия и оперативния план на МТСП“ се изпълняват предвидените 
мерки чрез дистанционен обмен на информация с ИА „ГИТ“, и в изпълнение на 
политиката по електронно управление на МТСП, е регулярен и функционален. 
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.“ поради прилагането на противо епидемиологичните мерки, както и 
мерките прилагани в Европейския съюз. Предвиденото провеждане на двустранен 
международен семинар с шведската служба за помирение вероятно няма да има 
възможност да се осъществи. Останалите дейности са отложени за второто 
полугодие на годината. На 1 юни, 2021 се проведе онлайн среща на Мрежата от 
институции за мирно уреждане на трудови спорове в Западните Балкани. Участие 
в срещата, посветена на „Влиянието на пандемията от Ковид-19 върху 
разрешаването на спорове в Западните Балкани“, взеха директорите и 
представители на всички агенции за доброволно уреждане на спорове в региона, 
г-н Бернд Уайлд от Генерална дирекция „Заетост“ на Европейската комисия, г-жа 
Кристина Михеш, старши специалист по социален диалог и трудово право от 
Регионалния офис на МОТ в Будапеща и др. Обсъдени бяха някои от проблемите, 
с които са се сблъсквали агенциите по време на изпълнението на дейностите си в 
условията на пандемия, както и добрите практики, възникнали в резултат от нея. 
Директорът на НИПА Владимир Бояджиев запозна участниците с работата на 
института за последната година в условията на пандемия и предизвикателствата, 
които са посрещнати при уреждането на колективните трудови спорове и 
колективното трудово договаряне. Представена бе Платформата за заетост и 
социални въпроси ESAP 2 - регионален проект, финансиран от ЕС и реализиран 
съвместно от Съвета за регионално сътрудничество и Международната 
организация на труда (МОТ). ESAP 2 е продължение на проект на ESAP, 
реализиран в региона от 2016 до 2019 г. и има за цел да го надгради в частта 
„Разрешаване на спорове“. Директорът на НИПА отправи към участниците някои 
предложения за подобряване на функционирането на Мрежата от институции за 
мирно уреждане на трудови спорове в Западните Балкани. Предложено бе 
разработването на общ доклад от всички агенции, базиран на единен въпросник. 
Идеята за доклада бе принципно подкрепена от членовете на Мрежата и ще бъде 
обсъдена официално на следващата среща в Белград през октомври. На срещата 
ще бъде обсъдено и създаването на обща информационна база от данни за КТД за 
страните от Западните Балкани, като е много вероятно за нейна основа да бъде 
използван моделът на информационната система за КТД на НИПА. 
Предложението за разработка на концепция и методология за оценка на 
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ефективността от работата на агенциите за доброволно уреждане на трудови 
спорове чрез количествена оценка на предотвратяването на стачни действия бе 
посрещнато с внимание, като от Регионалния офис на МБТ в Будапеща бе поет 
ангажимент за проучване на практиката на страни, в които подобна оценка е 
правена. 

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. Дейностите за изпълнението на 
тази оперативна цел – „Провеждане на мероприятия за популяризиране дейността 
на НИПА чрез организиране и провеждане на представяне на дейността на НИПА 
и възможностите на създадения информационен ресурс за КТД и КТС“ предстоят 
да се реализират чрез Актуализираната програма за популяризация на дейността 
на НИПА, както и чрез срещи за представяне на разработените справочни модули 
на интернет страницата на НИПА. 

За постигане на Оперативна цел 7: „Развитие на административния 
капацитет на служителите на НИПА“ служители на Института са включени в 
дистанционните обучения, организирани от Института за публична 
администрация и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални 
инициативи. 

Изпълнението на Програмата за дейността на НИПА, разработена и 
утвърдена от НС на Института през есента на 2020 г., срещна разбираеми 
трудности в условията на извънредна епидемична обстановка и наложените мерки 
за предотвратяване на разпространението на КОВИД-19. Въпреки това, усилията 
бяха насочени към ориентация към възможната дигитализация на дейностите, 
осъществявани от НИПА в областта на информационните системи за КТД и КТС. 

15.6.2021 г

X
Владимир Бояджиев
Директор
Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev

 


