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YBepeHu,

че

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ (НИПА),
представляван от

ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ - директор,

от една страна,

и

отрасловите структури

на

представителните организации

СJý/жителите:

на

работниците и

1. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО*към
КТ о,ПОДКРЕПА", представлявана от АНЕЛИ[ ГЪЛЪБОВА - председател,
2. ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО към

КНСБ,

представJцвана от ВАЛЕНТИНА

ВАСИЛЬОНОВА

- председател,

от друга страна,

СЕ СПОРАЗУIШЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Чл.

1. Страните ще си сътрудничат и съдействат:

,/

при уреждането на колективните
трудови спорове, възникншIи в
отрасъла/бранша и в неговите предприятия) като полагат усилия да ограничат и
предотвратят колективните трудови конфликти;
,/
при информационното осигуряване и подпомагане на колективното трудово
договаряне.

Чл. 2. Сътрудничеството Iце се осъществява чрез:

а.

Съдействие от

НИПА за уреждане на възникнали колективни

трудови
спорове чрез посредничество и арбитраж съгласно разпоредбите на Закона за уреждане на
колективните трудови спорове (ЗУКТС);
б.
Активни и превантивни мерки за ограничаване и предотвратяване на
колективните трудови конфликти ;
в.
Изпопзване на механизма за ранЕо информиране на НИПА за възникващи
колективни трудови спорове и тяхното проследяване;
г.
ИзползЁане на информационния ресурс на НИПА и разгrространение на
информационно-аналитичната дейност на НИПА в областта на колективните трудови
спорове и колективното трудово договаряне;
Организиране на обучения, конференции, семинари, кръгли маси и др.
д.
прояви по въпроси на колективните трудови сIIорове и колективното трудово договаряне;
е.
Обмен на информация за добри практики, вкл. чуждестранен опит при
на
колективни
трудови спорове и процеса на колективно трудово договаряне;
уреждане
ж.
Провеждане на изследвания и съвместни анаJIизи на колективните трудови
спорове и колективното трудово договаряне на IIиво отрасълlбрашлlпредтrриятие.

Чл. 3. НИПА поема следните отговорности:
стр.

l

3.1
да предоставя на страните информация за тrосредничеството и uрб"rрuо,u о,
НИПА като извънсъдебни способи при уреждане на колективни трудови сIIорове,
възможностите и процедурите за тяхното използване;
э.Z
да предоставя информация за добри практики за уреждане на коJIективни
трудови спорове чрез rrосредничество и арбитраж;
J.J
да изготвя според възможностите си анализи на колективни трудови
за
отрасъла/бранша.
договори

Чл. 4. Отрасловите (браншови) структури на представителните организации на
работниците и служителите поемат следните отговорности:

4.I
при възникна,II колективен трудов спор в отрасъла/бранша и неговите
предприятия, вкл. при наличие на медийни публикации относно такъв спор, да

предоставят на НИПА информация за него;
4.2
да популяризират дейността на НИПА - способите за доброволно уреждане
на колективни трудови сIIорове чрез посредничество или арбитраж от НИПА и
справочните модули за колективните трудови договори на НИПА, вкл. чрез rrряка връзка
от интернет страниците си към страницата на НИПА и създаване чрез колективните
трудови договори на възможност страните по колективен трудов спор да търсят
съдействие от НИПА за неговото уре}кдане;
4.з
да подпомагат НИПА при изготвянето на анаJIизи на колективното трудово
договаряне с предоставяне на достъпната им информацияза икономическото състояние,
заетостта и състоянието на социаJIния диалог и сътрудничество в отрасъла,/бранша;

Чл. 5. Разпределението на отговорностите по организацията и финансирането на
съвместни проекм и мероприятия се уточняват със споразумителен протокол

Чл. б. (1) Всяка. от страните IIоема задължение да не

разпространява
конфиденциаJIна информация, отнасяща се до дейността.на другата страна, станала й
известна при или тrо повод осъществяване на дейността по това споразумение.
(2) Не е обект на конфиденциалност информацията, която е известна в публичното
пространство.

Чл. 7. (1) Споразумението се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата
на неговото подписване.
(2) Споразумението може да бъде прекратено по всяко време от всяка от страните.

(З) Споразумението може да бъде доtIълвано или изменяно по взаимно съгласие
между страните.
(4) Всички съобщения и уведомления, както и цялата коресrrонденция между
страните се води в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато те са
отправени по електронен път, факс или друго техническо средство, което изключва
възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
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