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I. ОСНОВНА ЦЕЛ: 

Провеждане на информационна кампания за повишаване обществената 
осведоменост за дейността и функциите на Националния институт за 
помирение и арбитраж (НИПА), създаден на трипартитен принцип. 

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

1. Представяне на посредничеството и арбитража от НИПА като 
извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове и 
споделяне на добрите практики на НИПА; 

2. Насърчаване на страните по колективни трудови спорове (КТС) да 
информират Института при възникване на КТС чрез интернет страницата 
на НИПА; 

3. Насърчаване на страните по колективни трудови спорове да се обръщат за 
съдействие към НИПА при възникнал колективен трудов спор; 

4. Популяризиране на изградената информационна система на НИПА за 
колективни трудови договори и колективни трудови спорове и 
възможностите, вкл. чрез изградените онлайн справочни модули, за 
подпомагане на процеса на колективното трудово договаряне чрез 
информацията за постигнатите договорености между страните. 

III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:  

‐ Работници и служители; 
‐ Работодатели; 
‐ Синдикални организации; 
‐ Организации на работодатели; 
‐ Представители на медиите; 
‐ Органи на държавна администрация. 

IV. ПАРТНЬОРИ 

МТСП, вкл. дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, организациите 
на социалните партньори чрез Надзорния съвет на НИПА. 



V. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА: 

ДЕЙНОСТ 1: Организиране и провеждане на информационен ден с 
представителите на медиите и социалните партньори. 
Отговорник: Директорът на НИПА, Директор 

дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол“ на 
МТСП 

    Срок:   16.07.2021. 

ДЕЙНОСТ 2: Организиране и провеждане на 3 регионални и 2 
браншови дискусионни форума. 

    Отговорник: Директорът на НИПА 
    Срок:   30.11.2021. 

ДЕЙНОСТ 3: Осигуряване на информационни карета и/или 
интервюта в регионални и национални медии. 

    Отговорник: Директорът на НИПА 
    Срок:   30.11.2021. 

ДЕЙНОСТ 4: Създаване на страници на НИПА в социални мрежи, с 
оглед по-голям достъп до аудитория. 

    Отговорник: Директорът на НИПА 
    Срок:   31.12.2021. 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Повишаване на обществената осведоменост за дейностите и функциите на 
Националния институт за помирение и арбитраж; 

2. Повишаване ролята на НИПА при уреждането и разрешаването на 
колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж със 
съдействието на Института; 

3. Популяризиране на възможностите за анализ на процесите на колективно 
трудово договаряне чрез използване на информационния ресурс на НИПА. 

VII. РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА: 

Човешки ресурс: 

Експерти на НИПА, представители на социалните партньори, представители на 
МТСП, представители на работници и служители, представители на медиите. 

Финансов ресурс: 

В рамките на бюджета на НИПА за 2021 г. 


