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Настоящият Доклад съдържа обобщени и систематизирани данни от анализа на 
практиката на НИПА при осъществяването на процедурите по посредничество и 
арбитражни производства за уреждане на колективни трудови спорове за периода 

2021 – 2004 г. Информацията е резултат на създадената и поддържана база от данни 
за колективните трудови договори (КТД) и колективните трудови спорове (КТС) на 

НИПА. 

І. ПРОЦЕДУРИ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. 

За периода 2021–2004 г. в НИПА са постъпили общо 29 искания за съдействие 
от НИПА чрез посредничество при уреждане на колективен трудов спор между 
работодател и работници и служители. Предприятията, които са отправили искане до 
НИПА за откриване на процедура по посредничество са 26. Две от исканията са 
обединени в една открита процедура по посредничество, тъй като едното е отправено 
от няколко териториални структури, а след няколко дни е отправено до НИПА второ 
искане, съдържащо идентични причини и искания по колективния трудов спор, но от 
други териториални структури на същата институция. Две от предприятията, отправили 
искане за съдействие чрез посредничество от НИПА, са се обърнали към Института 
повторно, за уреждане на нов колективен трудов спор, възникнал между страните в 
последваща година. 

На фигурите по-долу са показани исканията за съдействие от НИПА чрез 
посредничество и наетите лица в предприятията с колективен трудов спор, обърнали се 
към Института за уреждане на КТС, по години за периода 2021-2004 г. 

  
За периода до 2011 г. включително са постъпили 89,7% от исканията за 

посредничество, при общо 87,4% от наетите лица в предприятията, докато в следващия 
десетгодишен период те съставляват 10,3%, при 12,6% от наетите лица. 
Разпределението на исканията по икономически дейности, номенклатура А21 КИД-
2008 на НСИ, е показано на следващите фигури. 
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Най-голям е делът на исканията за откриване на посредническа процедура от 
НИПА от предприятия от С “Преработваща промишленост“ – 41%, следвани от 
дейност Р „Образование“ – 21%. Делът на наетите лица в тези предприятия с отправени 
искания за посредничество от НИПА е 41% за преработващата промишленост, като 
дейност D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ заема 
второ място, с дял от 26%. 

Структурата на исканията за посредничество от НИПА от предприятията по 
икономически сектори (обществен/частен) е показана на фигурите по-долу. Исканията 
от предприятия от обществения сектор съставляват по-голям дял, съответно 55% срещу 
45% на тези от частния сектор, като обхващат и по-голям брой наети – 70%. 

  
В рамките на обществения сектор исканията за откриване на посредническа 

процедура от НИПА от предприятия са преобладаваща част – 87%, докато от 
структури, част от държавната администрация, те са 13%, с дял на наетите от 5%. 

  
В частния сектор исканията за посредничество са повече от чуждестранни 

предприятия – 54%, отколкото от национални – 46%, като тази разлика е по-значителна 
по отношение на наетите лица в тези предприятия, където националните предприятия 
заемат дял от 10%. 
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Разпределението на исканията за посредничество от НИПА според големината 
на предприятията, които са ги отправили и наетите лица в тях е показано на фигурите 
по-долу. В структурата на исканията преобладаващ е делът на големите предприятия, 
заемащи почти половината от броя на исканията и съответно те са с най-голям 
относителен дял на наетите лица. 

  
Регионалното разпределение на подадените искания за оказване на съдействие 

при уреждане на КТС чрез посредничество показва, че те са от предприятия от 15 
административни области, за периода 2021-2004 г., което представлява 54% от всички 
области, както и от такива, които имат структури в цялата страна. Най-голям е броят на 
исканията за посредничество от НИПА от предприятия от областите София (столица) и 
Пловдив – 5. Най-голям е броят на наетите лица в предприятия, които са подали 
искания за посредничество, от Врачанска и Пловдивска области. 

  
Искания за посредничество от НИПА са постъпили от предприятия от всички 

статистически райони, като най-голям е техният брой от Югозападния район – 41%, а 
най-малък – от Северозападния район – 3%, съответно по брой наети в тези 
предприятия най-голям е делът на Северозападния район – 26%. 
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В близо ¼ от предприятията, подали искане за посредничество от НИПА за 
уреждане на КТС, има действащ КТД към момента на отправяне на искането, като в тях 
са наети близо 40% от работниците и служителите от предприятията, обърнали се за 
съдействие от НИПА чрез посредничество за периода 2021 – 2004 г. 

  
Съгласно чл.4., ал.1 ЗУКТС, когато между страните по колективен трудов спор 

не се постигне споразумение или някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях 
може да потърси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или 
доброволен арбитраж от Националния институт за помирение и арбитраж. Правното 
основание за отправените искания за посредничество от НИПА е показано на 
следващите фигури. 

  
Близо ¾ (72%) от исканията за посредничество от НИПА се основават на 

невъзможност за постигане на споразумение в хода на непосредствените преговори 
между страните по колективен трудов спор, а при 28% от случаите на отправено до 
НИПА искане причината е отказ от преговори. Структурата на наетите лица в 
предприятията, подали искане до НИПА, е съответно 58% при непостигане на 
споразумение и 42% при отказ от преговори. 
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Исканията до НИПА за откриване на процедура по посредничество могат, 
съгласно ЗУКТС, да бъдат отправяни от всяка една от страните, като в тези случаи то 
може да се нарече „едностранно“, но няма пречка и двете страни заедно, или по 
взаимно съгласие, да потърсят съдействие от НИПА чрез посредничество за уреждане 
на колективен трудов спор помежду им. Видно от фигурите по-горе, в практиката на 
НИПА 97% от исканията са едностранни, но има и един случай на съвместно искане за 
откриване на процедура по посредничество. 

На фигурите е показано разпределението на едностранните искания за 
посредничество от НИПА. В ¾ от тях то е отправено от работници и служители в 
предприятията, а 25% от едностранните искания са от страна на работодателя. 
Разпределението на наетите лица в предприятията, отправили едностранни искания, е 
по-различно – исканията от работници и служители обхващат 55% от наетите, а тези от 
работодател – 45%. 

  
Съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА 

за уреждане на колективни трудови спорове, приети от НС на НИПА, с цел улесняване 
на процедурата по посредничество, когато е отправено едностранно искане до НИПА за 
посредничество, другата страна се приканва да изрази съгласие за провеждане на 
посредническата процедура. На фигурите по-долу е показано разпределението на 
изразеното съгласие. В 18% от едностранните искания другата страна по спора е 
изразила своето съгласие за провеждането на посредничество от НИПА, като наетите в 
тези предприятия съставляват 14%. В значително по-голяма част от случаите обаче 
(82%, при обхват на наетите 86%) другата страна по колективния трудов спор не е дала 
своето съгласие за провеждане на посредническа процедура от НИПА. 

  
Както се вижда от фигурите по-долу, в рамките на изразеното съгласие в по-

голяма част с предложението за посредническа процедура от НИПА са се съгласили 
работници и служители (60%), отколкото работодатели (40%), при 89% покритие на 
наетите лица срещу 11% при съгласие от работодател. 
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Разпределението на относителния дял между страните по колективни трудови 
спорове, по които е отправено едностранно искане за посредничество от НИПА и е 
изразено несъгласие от другата страна за провеждане на посредническа процедура, е 
показано на следващите фигури. 

  

В 83% от случаите на изразено несъгласие с провеждането на процедура по 
посредничество от НИПА това несъгласие е от страна на работодател, а в 17% от тях – 
от работници и служители. Изразеното несъгласие от работодател обхваща 62% от 
наетите лица в предприятията, докато при работниците и служителите то е 38%. 

На следващите фигури са представени разпределенията на определянето на 
посредник по отправените искания към НИПА за провеждане на процедура по 
посредничество, както общо за периода 2021 – 2004 г., така и по години. В 13 от общо 
29 отправени искания или 45% от случаите, е определян посредник, като е издавана и 
съответната заповед. По искания за съдействие от НИПА чрез посредничество за 
уреждане на колективен трудов спор след 2010 г., по всяко искане е определян 
посредник на НИПА. 
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Общо 9 посредника са определени по искания за съдействие от НИПА чрез 
посредничество. От тях само един е определен за посредничество по 5 искания, докато 
останалите 8 са определени по веднъж да бъдат посредници на НИПА при уреждане на 
колективен трудов спор. 

Съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА 
за уреждане на колективни трудови спорове, приети от НС на НИПА, страна по КТС, 
подала искане за съдействие от НИПА чрез посредничество, може да предложи лице от 
Списъка на посредниците на НИПА да бъде определено за посредник по спора. Също 
така, страната може да предложи и списък от лица по предпочитан ред, предвид 
хипотезата предложен посредник да няма възможност да бъде определен за такъв по 
конкретния спор.  

На фигурите по-долу е показано разпределението на начина на определяне на 
посредник по колективни трудови спорове, по които има подадено искане до НИПА за 
съдействие чрез посредничество. 

  
В близо 2/3 от случаите (62%) на подадено искане до НИПА, посредникът е 

определен еднолично от директора на НИПА, било то в случаи, когато страната, подала 
искане, не е предложила посредник от Списъка на посредниците, било то в случаи, 
когато няма съгласие от другата страна по искането за съдействие от НИПА чрез 
посредничество. В останалите случаи на определяне на посредник, той е определен въз 
основа на предложения списък от страната, подала искането. 

Определянето на посредник е необходимо условие за провеждане на процедура 
по посредничество от НИПА, но то не е достатъчно за осъществяване на процедурата. 
Видно от фигурите по-долу, при 28 случая на КТС, по които е поискано съдействие от 
НИПА за уреждането им, само по 7 от тях са проведени посреднически процедури. 
Съответно, наетите лица в предприятията при КТС, при които е поискано 
посредничество от НИПА, при проведените процедури по посредничество, съставляват 
29%, а при непроведените процедури – 71%. 
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В 21 от случаите на КТС, по които е потърсено съдействие от НИПА чрез 
посредничество, не е проведена процедура по посредничество. В 6 от тези случаи 
(29%), в обхват на 36% от наетите лица, при потърсено съдействие от НИПА и въпреки 
че е определен посредник за уреждане на спора, не е проведена посредническа 
процедура. 

  
Причините за непровеждане на процедура по посредничество, при определен 

посредник, са показани на фигурите по-долу. В 2 от случаите (2007 г. и 2008 г.), НИПА 
не разполага с каквато и да е информация относно предприети действия от определения 
посредник по искането. В 1 (17%) от случаите (2008 г.) посредническата процедура е 
стартирала, но е прекратена поради обявяването и провеждането на стачка в 
предприятието, въпреки разпоредбата на чл. 15 ЗУКТС, позволяваща по време на 
стачката страните да полагат усилия за окончателно уреждане на спора чрез 
непосредствени преговори, посредничество или по друг подходящ начин. 

  
На следващите фигури е представен резултатът от проведените процедури по 

посредничество от НИПА, както общо за периода, така и по години. 
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От общо 7 проведени процедури по искане за съдействие от НИПА за уреждане 
на колективен трудов спор, в резултат на действията на определения посредник към 
НИПА успешно са приключили 5 (71%), завършили с постигане на споразумение 
между страните, като наетите лица в тези предприятията съставляват 74%. 

По 2 (29%) от проведените процедури (2008 г. и 2015 г.) при обхват на наетите 
лица в тези предприятия от 26%, въпреки усилията на посредника не е постигнато 
споразумение за уреждане на колективния трудов спор, като в единия от случаите през 
2008 г. е проведена и ефективна стачка. 

За периода 2004 – 2010 г. от три проведени процедури по посредничество по две 
е постигнато уреждане на спора с помощта на посредника, а по една не се е стигнало до 
споразумение между страните, докато в периода 2011 – 2021 г. от четири проведени 
процедури само по една няма постигнато споразумение за уреждане на КТС с помощта 
на посредника на НИПА, но и няма проведена ефективна стачка. 

ІІ. АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА. 

За периода 2021-2004 г. са образувани 17 арбитражни производства от НИПА по 
18 отправени искания за съдействие от Института за уреждане на колективен трудов 
спор чрез арбитраж и определяне на минимални дейности съгласно чл. 14, ал.3 ЗУКТС, 
изпълнявани по време на стачка. 

Две от исканията за съдействие от НИПА са обединени в рамките на едно 
арбитражно производство за определяне на минимално необходими дейности по време 
на стачка в две юридически лица – предприятия с различно териториално 
разположение. Броят на арбитражните производства и наетите в предприятията, 
отправили искане за съдействие от НИПА, са показани на фигурите по-долу. 

Едно от образуваните арбитражни производства е по искане на 
представителните организации на работниците и служителите в сектор „Образование“, 
като за него няма възможност да се определят наетите лица. 

  

Видът на образуваните арбитражни производства – доброволен арбитраж по чл. 
5 и следващите от ЗУКТС, и арбитража за определяне на минималните дейности, 
изпълнявани по време на стачка по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС, е показан на следващите 
фигури, както и броят и относителният дял на наетите в предприятията с КТС, 
обърнали се за съдействие към НИПА чрез арбитраж. 

Както бе посочено, броят на наетите лица при образуваните доброволни 
арбитражни производства не включва арбитража по чл. 5 и сл. в образованието. 
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До 2010 г. включително са образувани по-голямата част от арбитражните 

производства от НИПА – 65%, в т.ч. и двата случая на доброволен арбитраж по чл. 5 и 
сл. ЗУКТС. 6 са арбитражните производства, всичките за определяне на минимални 
дейности, изпълнявани по време на стачка, за периода 2011-2021 г. 

 
ЗУКТС предвижда възможност на страните по КТС да търсят съдействие от 

НИПА чрез арбитраж за уреждането на спора помежду им след непостигане на 
споразумение в хода на непосредствените преговори, или отказ на страна да преговаря, 
а в случаите по чл. 14 – при невъзможност от постигане на споразумение по чл.14, ал.1 
за минимално изпълнявани дейности по време на стачка, или при отказ да се преговаря 
за тяхното определяне. На фигурата по-горе е представено правното основание за 
подаване на искане до НИПА за съдействие чрез образуване на арбитражно 
производство. Само в един случай (7%) това искане се основава на отказ от преговори 
при производство по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС. 

  
На фигурите е показана структурата на предприятията с образувани арбитражни 

производства по икономически дейности А21 на КИД-2008 НСИ, и наетите лица в тези 
предприятия към момента на тяхното откриване. Арбитражните производства в С 
„Преработваща промишленост“ и Н „Транспорт, складиране и пощи“ съставляват по 
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25%, но най-голям е делът на наетите в предприятията от транспорта, в които са 
образувани арбитражни производства – над 2/3 (67%). 

На следващите фигури предприятията с открити арбитражни производства са 
разпределени по форма на собственост и принадлежност към икономически сектори 
(обществен/частен). По равен брой е арбитражът от НИПА в обществения и частния 
сектор, но наетите в предприятията от обществения сектор са 4 пъти повече. 

  
Образуваните арбитражни производства в частния сектор също се делят по 

равно по отношение на собствеността на предприятията – тези с национален и 
чуждестранен капитал, като наетите в тях с преобладаваща чуждестранна собственост 
съставляват по-голяма част – 57% срещу 43% за националните предприятия. В 
публичния сектор има открити арбитражни производства единствено в предприятия, не 
в административни структури. 

  
Арбитражните производства, проведени от НИПА, са единствено в големи 

предприятия – над 81%, и средни – 19%, съответно делът на наетите лица в тях 
кореспондира с техния размер, където наетите работници и служители в средни 
предприятия с открити арбитражни производства са само 1%. 
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Териториалното разпределение на образуваните арбитражни производства от 
НИПА е показано на следващите фигури. Единствено от предприятия с разположение в 
Северния централен район не е постъпвало искане и не е осъществено арбитражно 
производство. Най-голям дял – 38% от случаите, съставляват предприятията с 
арбитражни производства, които имат структури в цялата страна, съответно които 
обхващат 69% от наетите лица. 

  

Разпределението по административни области показва, че арбитражни 
производства са образувани в предприятия от 7 области, или ¼ от всички. 

  

Действащи колективни трудови договори към момента на подаването на 
искането за съдействие от НИПА чрез арбитраж има в 12% от случаите, с обхват на 
наетите работници и служители от 11%. 

  
От 17 образувани арбитражни производства, в 12 от тях, или 71%, арбитражният 

орган е съставен от комисия от арбитри, а в 5 (29%) арбитражния орган е едноличен 
арбитър. От своя страна, формираните арбитражни комисии са 50/50 петчленни или 
тричленни. 
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Броят на проведените арбитражни заседания по постановените решения на 
арбитражния орган, както и участието на арбитрите на НИПА в тях, са показани на 
фигурите по-долу. Общо 23 са арбитрите на НИПА, определени в състава на 
арбитражен орган. Най-голям е делът на проведените пет и три заседания на 
арбитражния орган – над 50%.  

  

Възнаграждението на арбитър за участие в състава на арбитражен орган и 
вземане на арбитражно решение е показано на следващите фигури. В 57% от 
арбитражните производства възнаграждението на членовете на арбитражния орган е 
определено почасово, а в 31% - като фиксирана сума. При първото арбитражно 
производство (2004 г.) няма договорен начин за изплащане на възнаграждението, нито 
е определен неговия размер. Средният размер на договореното възнаграждение на 
арбитър за участието му в арбитражен орган като едноличен арбитър или член на 
арбитражна комисия е практически еднакво. 

  



1618 София ,  ж .к .  „Овча  купел”, ул .  „Боряна” №59, бл .215А , ет .1, ап .1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 16/18 

 

Максималният размер на договореното възнаграждение общо на арбитражен 
орган е 5 700 лв. при петчленна арбитражна комисия с проведени 9 заседания, а 
минималният – 380 лв. на едноличен арбитър. Общата сума на договорените 
възнаграждения на арбитри за участието им в 17 арбитражни производства е 30 475 лв. 
Следва да се има предвид, че в някои от случаите на арбитраж, договорената сума за 
възнаграждения не е изплатена изцяло от страна по спора. 

  
Максимално договореното заплащане на разноски, свързани с арбитражното 

производство (протоколчик, транспортни разходи, вещи лица, наем зала и др.) възлиза 
на 536 лв., а минималното – 27 лв. Общо по арбитражните производства на НИПА са 
договорени и изплатени 2 061 лв. разноски, свързани с провеждането им. 

  
Средно договореното възнаграждение на арбитражен орган е 3 528 лв., а за 

разноски по самото производство – 258 лв. Минималният размер на общия разход за 
арбитражно производство от НИПА е 407 лв., а максималният – 5 700 лв. Би могло да 
се приеме, че средният размер на разходите за арбитражно производство от НИПА е 
2 034 лв. 

ІІІ. ИЗВОДИ. 

ПОСРЕДНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ 

 За изследвания период 2021-2004 г. най-голям е делът на постъпилите искания 
за посредничество от НИПА за годините от 2004 г. до 2011 г. – близо 90% от всички. 

 Подадените искания за посредничество от страна на предприятия в обществения 
сектор са 55%, при 45% в частния сектор. От структури, част от държавната 
администрация в рамките на обществения сектор, са подадени 13% от исканията за 
посредничество, с дял на наетите 5%. В частния сектор исканията от страна на 
предприятия с чуждестранен капитал са 54%, обхващащи 90% от наетите лица.  
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 Делът на големите предприятия съставлява почти ½ от подадените искания, 
съответно 93% от наетите.  

 Постъпили са искания от всички статистически райони, от 15 административно 
териториални области.  

 Близо ¼ от предприятията, подали искане, има действащ КТД към момента на 
подаване.  

 В близо ¾ от подадените искания за посредничество от НИПА като основание се 
посочва невъзможност за постигане на споразумение при непосредствените преговори 
на страните по КТС.  

 В 97 % от случаите са подадени едностранни искания, като ¾ от тях са 
отправени от страна на работниците и служителите в предприятието. В едва 18% от 
едностранните искания е заявено съгласие от ответната страна, като в по-голямата част 
изразеното съгласие е от страна на работниците и служителите (60%).  

 За периода 2021-2004 г. за 13 от общо 29 подадени искания е определен 
посредник, като за периода 2021-2010 г. за 100% от подадените искания е определен 
посредник.  

 В близо 2/3 от случаите на подадено искане за откриване на процедура по 
посредничество, посредникът е определян еднолично от директора на института, 
поради липсата на изразено предпочитание от страна на страните или липсата на 
постъпило съгласие на ответната страна.  

 От общо 7 проведени процедури по посредничество след искане за съдействие 
от НИПА, успешно са приключили 5 – постигнато е споразумение между страните за 
уреждане на колективния трудов спор. 

АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА 

 За изследвания период от НИПА са образувани 17 арбитражни производства. От 
тях два случая са за доброволен арбитраж по чл. 5, ал.1 ЗУКТС. 

 В 93% от случаите на подадено искане за арбитражно производство, като 
основание за искането е посочено непостигане на споразумение. 

 Арбитражните производства са най-много (25%) в икономическите дейности С 
„Преработваща промишленост“ и Н „Транспорт, складиране и пощи“. 

 Равен е броя на арбитражите от НИПА проведени в обществения и частния 
сектор, но наетите в предприятията от обществения са 4 пъти повече. 

 Арбитражните производства са проведени само в големи (81%) и средни (19%) 
предприятия. 

 Арбитражни производства няма единствено в предприятия от Северния 
централен район, като те са образувани в предприятия от 7 области, а най-голям дял 
заемат тези, които имат структури в цялата страна – 38%. 

 В 71% от арбитражните производства, арбитражният орган е съставен от 
комисия от арбитри, като от своя страна арбитражните комисии са равно разпределени 
на петчленни или тричленни. 

 Най-голям дял заемат арбитражните производства с 5 или 3 проведени 
заседания. 
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 Преобладаващо възнаграждението на членовете на арбитражния орган се 
определя почасово. Средният размер на договореното възнаграждение на арбитрите е 
практическо еднакво, без значение дали е едноличен или член на арбитражна комисия. 

 Средният размер на разходите за арбитражно производство от НИПА е 2 034 лв. 
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