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Посредничество 

Посредничеството което е към Националния институт 
за помирение и арбитраж (НИПА) е един от извънсъдебните 
способи за разрешаване на колективни трудови спорове (КТС) 
между две страни и представлява процедура, която се провеж-
да с участието на трета независика страна - посредник. Той 
съдейства на спорещите страни сами да уредят спора между 
тях. Посредникът не урежда спорна по същество, а подпомага 

* - • 

страните да постигнат споразумение по спорните въпроси, 
като по този начин съдейства спорът да бъде уреден добро-
волно. Посредник по конкретен колективен трудов спор може 
да бъде само лице, включено в Списъка на посредниците към 
НИПА, който се утвърждава от Надзорния съвет на Инсти-
т у т а и се обнародва в „Държавен вестник". 

Целта на посредничеството е постигане на споразуме-
ние между страните за уреждане на КТС. Освен с подписване 
на споразумение между спорещите страни, посредничеството 
може да приключи и с общата воля на страните да започнат 
арбитражна процедура по реда на чл. 5 и следващите от Закона 
за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). 

Съгласно чл. 4, ал, 1 ЗУКТС процедура по посредничество 
пред НИПА може да бъде поискана в два случая: 

1. Когато страните не са постигнали споразумение в 
хода на непосредствените преговори; 

2. Когато някоя от страните по колективния трудов 



спор е отказала участие 6 преговори за неговото 
уреждане. 

Посредничество със съдействието на НИПА се провеж-
да по ред, установен в Закона за уреждане на колективните 
трудови спорове, Правилника за устройството и дейността 
на Наиионалния институт за помирение и арбитраж и Пра-
вилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за 
уреждане на колективни трудови спорове о т НИПА. 

За десетгодишния период о т съществуването си, в 
НИПА са постъпили общо 28 искания за откриване на проце-
дура по посредничество за уреждане на колективен трудов 
спор. Съгласно ЗУКТС искане за откриване на посредничество 
може да бъде отправено о т всяка една о т страните по КТС. 
Съгласно Правилата за осъществяване на посредничество и 
арбитраж о т НИПА писмено искане за откриване на процедура 
по посредничество може да отправят Както двете страни по 
спора (посредничество по взаимно съгласие на страните), така 
и всяка една от тях поотделно (посредничество по искане на 
една о т страните по спора). 

Фигура 1 
Брой процедури по посредничество 

ВЕдностр анко искане з а посредничество от страна на работниците и служителите 
• Едностранно искане за посредничество от страмана работодателя 
О Двустранно исканезаиоср едничествв 

Само едно о т постъпилите в НИПА искания за посредни-
чество е по взаимно съгласие на страните, докато останалите 
са отправени от една о т страните по колективен трудов спор. 
Най-голям брой о т постъпилите искания - 78%, са о т пред-
ставители на работниците и служителите в предприятията, 



докато о т страна на работодателя към НИПА са отправени 
19% о т всички искания. 

В 18% о т случаите на едностранно искане за посредни-
чество процедурата е приета със съгласие о т другата страна 
по спора. 

Фигура 2 
Резултат от процедури по посредничество 

ОИма подписано споразумение между стржите за уреждане на кол оставен трудов спор 
• П р и к л ю ч в а без посштнзго споразумение 
РПосредкнчество не се осьщйсивжа поради нето стъпило съгласие от другата страна по спора 

В 11% о т постъпилите 6 НИПА искания откритите 
процедури по посредничество приключват с подписване на 
споразумение между страните за уреждане на КТС, като в 
един о т случаите посредничеството е проведено успешно 6 
условия на ефективни стачни действия. 

В други 11% откритите процедури приключват без под-
писано споразумение за уреждане на колективния трудов спор. 

При 78% о т постъпилите в НИПА искания за посред-
ничество не се осъществява процедура, поради непостъпило 
съгласие о т другата страна. В два о т тези случаи страните 
сами стигат до споразумение за уреждане на спора, а в един 
случай посредничеството е прекратено, поради предприети 
ефективни стачни действия. 

Арбитраж 

Арбитражът към Националния и н с т и т у т за помире-
ние и арбитраж (НИПА) е един о т извънсъдебните способи 
за разрешаване на колективни трудови спорове между двете 



спорещи страни и представлява процедура, която се провежда 
от Арбитражен орган, който може да бъде едноличен арбитър 
или арбитражна комисия. Арбитър по конкретен колективен 
трудов спор може да бъде само лице, включено в списък на 
арбитрите към НИПА, който се утвърждава от Надзорния 
съвет на Института и се обнародва в „Държавен вестник". 

Целта на арбитражното производство е разглеждане 
и разрешаване на спора чрез постановяване на решение о т 
Арбитражен орган, което е окончателно и задължително за 
страните по спора. 

Арбитражът към НИПА е два вида: 
1. Арбитраж по реда на чл. 5> и следващите о т 

ЗУКТС. Той се образува по волята на спорещите стра-
ни по споразумение между тях чрез подаване на общо 
искане до НИПА. 

2. Арбитраж по реда на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС. Той се 
образува по искане на всяка една о т страните по 
колективен трудов спор или по общо тяхно искане, 
когато не е постигнато споразумение между тях за 
определяне на минимално необходими дейности по 
време на ефективна стачка. 

Арбитражното производство се осъществява съгласно 
Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС), 
Правилника за устройството и дейността на Националния 
институт за помирение и арбитраж и утвърдените о т Над-
зорния Съвет на НИПА Правила за осъществяване на посред-
ничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови 
спорове о т Националния институт за помирение и арбитраж. 

За периода 2003-2013 г. в НИПА постъпват общо шест-
надесет искания за провеждане на арбитражни производства, 
две о т които са по реда на чл. 5 и сл. о т ЗУКТС (доброволен 
арбитраж) и четиринадесет искания за арбитражно производ-
ство по реда на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС за определяне на минимал-
но необходими дейности по време на стачка (задължителен 
арбитраж). 

За да бъде проведен доброволен арбитраж по чл. 5-8 ЗУКТС 



е необходимо кумулативното наличие на следните предпос-
тавки: 

S писмено споразумение между страните за отнасяне и 
уреждане по същество на КТС о т Арбитражния орган 
към Института; 

S искането да бъде подписано и подадено о т двете стра-
ни по спора до НИПА или о т техни представители. 

За периода 2003-2013 г. в НИПА са осъществени два до-
броволни трудови арбитража, като единият о т т я х е на ниво 
„Отрасъл". 

За да бъде проведен арбитраж по реда на чл. 14, ал. 3 
ЗУКТС е необходимо кумулативното наличие на следните 
предпоставки: 

^ непостигнато споразумение за определяне на мини-
мално необходимите дейности по време на ефективна 
стачка (чл. 14, ал. 1 ЗУКТС) 

S отправено писмено искане»до НИПА за разглеждане и 
решаване на спора. Може„да бъде отправено о т всяка 
една о т страните, но няма пречка да бъде отправено 
и о т двете страни заедно. 

фигура 3 

Правно основание 

Я Чл.14, а я . 3 ЗУКТС Я Ч л . 5 З У К Т С 

От подадените общо 14 искания за образуване на арби-
тражно производство по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС за определяне на 
минимално необходими дейности по време на ефективна стач-
ка 12 са о т представители на работниците и служителите. 



В един случай no чл. 14, ал. 3 ЗУКТС искането е подадено о т 
страна на работодателя, а едно искане е подадено съвместно 
о т двете страни по спора, 

В резултат на проведените арбитражни производства 
са постановени 14 арбитражни решения. В две производства 
по чл. 14, ал, 3 са постановени арбитражно споразумение 
и арбитражно определение, с които Арбитражният орган 
утвърждава подписани о т страните стачни споразумения, 
постигнати в хода на арбитражните производства. 

Фигура 4 

Резултат 

• Арбитражно споразумение • Арбитражно решение 

а Арбитражно определение 
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