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

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПРОВЕДЕНА ОНЛАЙН ВИДЕО КОНФЕРЕТНА СРЕЩА НА 
МРЕЖАТА НА АГЕНЦИИТЕ ЗА ДОБРОВОЛНО УРЕЖДАНЕ НА 

ТУДОВИ СПОРОВЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

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. Програмата на срещата е представена 
като приложение. 

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 2 (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 направи някои предложения за подобряване на 
функционирането на Мрежата от институции за мирно уреждане на трудови спорове в 
Западните Балкани, които да бъдат обсъдени на предстоящата среща през м. октомври 
2021 в Белград, Република Сърбия. Той предложи 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 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. 

15.6.2021 г .

X
Владимир Бояджиев
Директор
Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev  
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AGENDA 
 
 
10.30 am –10.35 am  Welcome remarks and introduction of the objective of the 

workshop  
    Ada Huibregtse, Chief Technical Advisor, ILO 
 
10:35 am – 10:50 am News from the employment policy in the European Union 

Bernd Wild, European Commission’s Directorate-General for 
Employment  

 
10:50 am – 11:05 am    ALDS in times of crisis:  setting the scene 

Christina Mihes, Senior Specialist for Social Dialogue and Labour Law  
 
11:05 am – 11: 15 am  Labour disputes and the Covid-19 pandemic: challenges and 

solutions 
Ivica Lazović, Director of the Agency for Amicable Settlement of Labour 
Disputes, Serbia 
 

11:15 am – 11:25 am  Access to justice and ASLD and the Covid-19 pandemic: the 
Hungarian experience 
Attila Kun, Head of Department of Labour Law and Social Security, 
Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary   
 

11:25 am – 11: 35 am Adaptation and innovation: Critical Responses to delivering 
labour dispute resolution services during the Covid-19 
pandemics  
Vesna Simović-Zvicer, Arbitrator and Conciliator, Agency for the 
Amicable Settlement of Labor Disputes, Montenegro  
 

11:35 am – 11:45 am  Organizational and process changes  to deliver  labour dispute 
resolution services during the Covid-19 pandemics 
Luljeta Krasta, Chief of Labour Relations and Social Dialogue Sector, 
Ministry of Finance and Economy, Albania  

 



 

 
11:45 am – 11:55 am Organizational and process changes  to deliver  labour dispute 

resolution services during the Covid-19 pandemics 
 Velibor Mikać, Director, Agency for the Amicable Settlement of 
Labor Disputes, Republika Srpska, BiH 
 

11:55 am – 12:05 am Responding to Covid-19 pandemics for adequate labour 
dispute resolution services 
 Vladimir Boyadjiev, Director, National Institute for Conciliation and 
Arbitration (NICA), Bulgaria 
 

12:05 am – 12:10 am Concept proposal for the ASLD Network future work  
 Vladimir Boyadjiev, Director, National Institute for Conciliation and 
Arbitration (NICA), Bulgaria 
 

12:05 am – 12:20 am Discussions regarding the preparations for the next ASLD 
Regional Meeting (October 2021) 
 Ada Huibregtse, Chief Technical Advisor, ILO 
 

12:20 am – 12:30 am Conclusions  
 Christina Mihes, Senior Specialist for Social Dialogue and Labour Law  

  


	t.6.1
	ASLD_WRKSH_Agenda_New

