ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НИПА
ДОКЛАД
От Владимир Бояджиев, директор на НИПА
ОТНОСНО: Разработени от НИПА справки за колективни трудови
договори и електронни искания относно процедури по
посредничество и арбитражни производства

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА НИПА,
В изпълнение на приетата от Надзорния съвет Програма за дейността на
Националния институт за помирение и арбитраж за 2021 г. в периода юни –
декември бяха разработени три онлайн справки, създаващи възможност за
генериране на данни за колективните трудови договори, поддържани от
информационната система на НИПА на основание разпоредбата на чл. 53, ал. 5
КТ. Справките са публикувани на интернет страницата на НИПА и са публично
достъпни.
Също така, образците на документи, неразделна част от приетите от НС на
НИПА Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на
колективни трудови спорове от НИПА (ПОПАУКТСНИПА), които страните по
КТС следва да попълват, съществуващи до момента във формат за „изтегляне“,
последващо попълване и изпращане до НИПА, вече са електронно достъпни за
онлайн попълване с автоматично изпращане до НИПА.
Трите справочни модула, за два от които НС на НИПА вече е информиран
на заседанията от 22.06.2021 г. и 28.09.2021 г., се отнасят до колективните трудови
договори на равнище „предприятие“, сключени по реда на чл. 51а КТ.
1.
Модулът „СПРАВКА ПО ЕИК НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩ
КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР“ предоставя на потребителите възможност
за търсене на действащ към определена дата колективен трудов договор в
предприятие чрез използването на идентификатор – Единен идентификационен
код (ЕИК). При наличие на действащ колективен трудов договор на равнище
„предприятие“ към определената от потребителя дата, чрез справочния модул се
генерира основната информация за него, по-важната част от която е: видът на
договора – дали е КТД или споразумение за държавните служители, или и двете;
общината и областта, в която е седалището на предприятието; датите на
подписване, влизане в сила и изтичане на действащия договор, дали е сключен
анекс за неговото удължаване; икономическата дейност на предприятието по
КИД-2008 на НСИ; собствеността и големината на предприятието; датите на
вписването на договора в ИА „ГИТ“. Визуално резултатите от справката
изглеждат както е показано на примера по-долу.
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Към модула е разработено и публикувано за ползване „Ръководство за
потребителя“, с подробно описание на възможностите за генериране на
информация. Разработен е за ползване и идентичен вариант на английски език на
справочния модул.
2.
Модулът „СКЛЮЧЕНИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ е
предназначен за генериране на онлайн справки в реално време за броя на
сключените колективни трудови договори и анексите към тях за определен
произволен времеви период, началото и краят на който се определят от
потребителите. Те също така имат възможност за избор на желана структура за
визуализация на данните за сключените колективни трудови договори или
анексите към тях – по различни номенклатури на икономически дейности,
основни икономически сектори (обществен/частен) и техните подразделения,
големина на предприятията, статистически райони, административни области и
общини, както поотделно, така и за всички едновременно. Визуално резултатите
за сключените КТД на равнище „предприятие“ за периода от началото на годината
до определената от потребителя дата по икономически сектори изглеждат както е
показано на примера по-долу.
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Към модула е разработено и публикувано за ползване „Ръководство за
потребителя“ с подробно описание на възможностите за генериране на данни.
Информацията е представена двуезично (на български и английски език).
3.
Модулът „ДЕЙСТВАЩИ КТД НА РАВНИЩЕ ПРЕДПРИЯТИЕ“ е
предназначен за онлайн справки в реално време за броя на действащите
колективни трудови договори (КТД) и обхванатите от тях наети лица към
конкретна дата, определена от потребителя. Справката е изцяло интерактивна,
като потребителите имат възможност да използват различни критерии (филтри)
от падащо меню за получаване на исканата информация, като икономическа
дейност по номенклатура А21 на КИД-2008 на НСИ, икономически сектори
(обществен/частен), големина на предприятията, статистически район,
административна област и община. Информацията за действащите колективни
трудови договори и обхванатите от тях лица се генерира автоматично и се
променя в зависимост от избраните показатели (филтри) и желаната дата. Общата
справка изглежда както е показано на примера по-долу.
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Това позволява на потребителите да получат информация за действащите
КТД на равнище „предприятие“ в дадена община, от дадена област в състава на
определен статистически район, от един от двата основни икономически сектора
с определена големина на предприятията съгласно Закона за средните и малките
предприятия в избрана икономическа дейност към фиксирана от тях дата.
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Към модула е разработено и публикувано за ползване „Ръководство за
потребителя“ с подробно описание на възможностите за генериране на данни.
Информацията е представена на български и във версия на английски език.
4.
Разработените за онлайн попълване документи на интернет
страницата на НИПА, свързани с подаване на искане за посредничество, за
доброволен арбитраж и арбитраж по чл.14, ал.3 ЗУКТС, са в процес на тестване,
и ще бъдат достъпни от началото на 2022 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА НИПА,
Считам, че с разработката на трите справочни модула НИПА е
предоставила по ефективен начин публично възможността за социалните
партньори, за държавните органи и институции, както и за всички заинтересовани
потребители, да използват справки и данни по електронен път от създадената
информационна система на НИПА за колективните трудови договори.
Свидетелство за това е и фактът, че част от организациите на социалните
партньори на своите интернет страници са поставили свързаност (линк) с
интернет страницата на НИПА към разработените различни справочни модули.
Разработените онлайн документи за подаване на искания за посредничество
и арбитраж, които до момента могат да се ползват чрез „изтегляне“ на файл,
попълване на данни в него, и изпращане по електронна поща до НИПА, ще могат
да се попълват директно онлайн на сайта на НИПА, и автоматично да се изпращат
по електронна поща.
С уважение,
8.12.2021 г.

X

/п/

Владимир Бояджиев
Директор
Signed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev
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