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НАIЦ.IОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДШ МИНИСТЪР,
От името на членовете на Съюза на пивоварите в България (СПБ) и на организациите
на социалните партньори в бранша - Синдикат ,,Бира, храни и напитки" към КНСБ и
Федерация ,Хранителна и питейна про*rишленост" към КТ ,,Подкрепа", бихме желми да

изразим наrпата професионална удовлетвореност и благодарност към Национzллния инститrг
за помирение и арбитраж (НИПА) за публично представения ,,Ана.пиз на Браншовия
колективеп трудов договор за работещите в пивоварния бранш (30,01.2018) и действащите
колективни трудови договори на предприятията от бранша към 15 март 2018 г." Аяализът е
изготвен във връзка с изпъJIнение на дейностите, предвидени в чл. 5, т,1 ,,б" от Правилника за
устройството и дейностга на НИПА и е четвърти по ред за постигнатите между социмните
партньори в пивоварния бранш договорености по БКТ.Щ.
Тази последователност в изследователския подход и високият експертен капацитет на
НИПА имат своя устойчив принос не само към проучванията и iulаJlиза на прилаганите
практики за социzллно партньорство и 1рудово договаряне, но служат и за оценка на
въздействието на колективното договаряне и сътрудничество за цялостното позитивно
развитие, икономически принос и конкурецтоспособност на отговорЕия бизнес в стрмата.
Анализираните БКТ,Щ и КТ.Щ показват зЕачението на социalлното партньорство между
работодатели и синдикати за въвежддlето на утвърдените трудови европейски практики,
постигането на високо ниво на корпоративпа култура с надграждане на законодателството,
развитието Еа човешкия кzlпитztл и способстват за конкурентоспособното пzварно поведение.
Събраните и изследвани източници на информация, нчшравената икономическа,
трудова и социална характеристика на бранша, както и представеният задълбочен и
пространеп анализ на колективните трудови договори в пивоварните предприятия със
съответните изводи и зzключения генерират добавена стойност за заинтересованите страни и
подпомагат процесите за регулиране на индустриzrлните отношения.
Ние високо оценяваN.Iе и факта, че надгражданите през годините аналитичен капацитет
и инструментариум на екипа на НИПА, дават възможност редица добри практики в полето на
трудово-прzrвЕите отпошения, достойното заплащане на труда и социarлния диалог в рiвличЕи
икономически дейности да бъдат комуникирilни и общодостъпно популяризирани. Вярваме,
че тази ипициативност на администрацията е особено важна, тъй като засяга едни от найчувствителните теми в дIlевЕия ред на българското общество. В подкрепа на това наше

,

виждапе е и публикуваната на саЙта на НИПА информация и интегрираната база данни с
преглед Еа скJIючените КТ.Щ в страната, Представепите документи, анализи, доклади
насърчават социалЕия диалог и подпомагат усъвършенстването на колективпото трудово
договаряне като един от най-работещите и ефективни превантивни механизми за
предотвратявiше и ограничаваIlе на трудовите спорове и нелоялните трудови практики.
В заключение, бихме желми да обобщим виждането си като социzlлни партньори, че
дейностите на НИПА ефективно способстват за рarзвитието Еа социалното сътрудЕичество и
колективното трудово договаряне, с което подобряват условията за стабилност и прозрачност
в диалога работодатели - синдикати - държавни институции, укрепват общественото доверие
и създават позитивен бизнес климат в страната. Потвърждаваме нашето желание да
продължим да си партнираме в тези процеси и оставаме па разположение по всички въпроси
от взммен интерес.
Благодарим за отделеното време и внимание.
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