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НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ПОСРЕДНИЦИТЕ НА 
НИПА ПРИ УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ 

На основание чл. 6, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на 
Националния институт за помирение и арбитраж (ПУДНИПА), Надзорният съвет 

РЕШИ: 

1. Определя възнаграждение на посредник за извършени от него 
дейности по уреждане на колективен трудов спор в размер на ½ от средната 
брутна работна заплата в икономическа дейност „М Професионални дейности и 
научни изследвания“, номенклатура А21 КИД-2008 на НСИ за последното 
отчетно тримесечие по предварителни данни на Националния статистически 
институт; 

2. Възнаграждението се определя за срок от 14 дни от издаването на 
заповедта за определяне на посредника. 

3. Когато посредничеството приключи в срок, по-кратък от 14 дни – 
поради отказ от участие на някоя от страните или поради постигане на 
споразумение за уреждане на спора, на посредника се изплаща възнаграждението 
по т. 1, пропорционално за дните на извършваните от него дейности. 

4. Когато дейностите по уреждане на колективния трудов спор в срока 
по т.2 се извършват от посредника извън неговото постоянно местоживеене, на 
същия се изплащат пътни, квартирни и дневни пари по ред и условия, определени 
в Наредбата за командировките в страната. 

5. Когато по писмено споразумение между страните срокът на 
посредничеството е продължен повече от 14 дни, те заплащат на посредника 
договорено между тях и него възнаграждение за извършените дейности и 
разноски. 

6. Средствата за възнаграждението на посредника по т. 2, 3 и 4 се 
изплащат от бюджета на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА) 
в съответствие с чл. 11 и чл. 12 от Правилата за осъществяване на посредничество 
и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА. 

7. Решението влиза в сила, считано от 1 октомври 2022 г. 
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