
 
ННААЦЦИИООННААЛЛЕЕНН  ИИННССТТИИТТУУТТ    
ЗЗАА  ППООММИИРРЕЕННИИЕЕ  ИИ  ААРРББИИТТРРААЖЖ 

ББААЛЛККААННССККИИ  ИИННССТТИИТТУУТТ  ППОО   
ТТРРУУДДАА  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛННААТТАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  

Изх. №  9701/01/17.05.2012 г. 

ДО 

ПОСРЕДНИЦИТЕ И АРБИТРИТЕ 
КЪМ НИПА 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

На свое заседание на 08 май 2012 г. Надзорният съвет на Националния институт за 
помирение и арбитраж (НИПА) прие изменение и допълнение на Правилата за 
осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови 
спорове от Национален институт за помирение и арбитраж (ПОПАУКТСНИПА), които 
може да намерите на обновената интернет страница на НИПА в раздел „Нормативна 
уредба”. 

Във връзка с това НИПА, в сътрудничество с БАЛКАНСКИЯ ИНСТИТУТ ПО 
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (http://www.bilsp.org), ще организира обучение за 
посредниците и арбитрите относно приетите нови Правила, както и за обмен на 
информация, обсъждане и споделяне на добри практики относно проведените от НИПА 
през 2011 г. процедури по посредничество и арбитраж. 

Обучението ще се проведе в Център за развитие на човешките ресурси и 
регионални инициативи на МТСП в гр. София, кв. Кремиковци 
(http://www.hrdevelopmenteu.com) на 7 и 8 юни 2012 г. съгласно приложената Програма. 

Обучението е за сметка на бюджета на Националния институт за помирение и 
арбитраж. Моля в срок до 23 май 2012 г. да заявите на e-mail nipa@nipa.bg или на тел. 
+3592 9559725 желанието си за участие, съответно ни уведомите, ако нямате възможност 
да участвате в обучението. 

Моля желаещите да участват, да попълнят следната форма: 

ИМЕ, 
ФАМИЛИЯ 

ХРАНА 
7 и 8 юни 
(ДА/НЕ) 

НОЩУВКА 
на 7 юни 
(ДА/НЕ) 

С 
ОРГАНИЗИРАН 
ТРАНСПОРТ 

(ДА/НЕ*) 

ТЕЛЕФОН ЗА 
КОНТАКТ 

     

* При използване на собствен транспорт до и от ЦРЧРРИ, транспортните разходи не се възстановяват! 

Лице за контакт: 

Радина Алексова 
Старши експерт 
Отдел “Анализи, прогнози, посредничество и арбитраж” 
Национален Институт за Помирение и Арбитраж (НИПА) 
тел./факс: +359 2955 9725 
R.Aleksova@nipa.bg, www.nipa.bg 

С уважение, 

 

 

 
Владимир Бояджиев  Иван Нейков 
Директор на НИПА  Председател на УС на БИТСП 
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