МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

дава

и

р а з п р о с т р а н я в а

ИК „Труд и право"

дейност на Националния институт
за помирение и арбитраж
Националният и н с т и т у т за помирение и арбитраж
(НИПА) е институцията 6 Република България, която предлага
съдействие за доброволно уреждане на колективни трудови
спорове чрез посредничество и арбитраж.

Създаване на НМПА
Европейската социална харта~(ревизирана), подписана
през 1998 г. в Страсбург и ратифицирана о т Република България на 29.03.2000 г., в сила о т 04.05.2001 г., в чл. 6 обвързва
страните със задължения относно правото на сключване на
колективни трудови договори:
„За да се осигури ефективното ццрсикняване на правото
на сключване на колективни трудови договори, договарящите страни се задължават:
3. да съдействат за създаването и използването на подходящи процедури за помирение и доброволен арбитраж
за решаване на трудовите спорове;
и признават:
4. правото на работниците и на работодателите на
колективни действия в случай на конфликт на интересите, включително и правото на стачка, като се
спазват задълженията, които биха могли да произтичат от сключените преди това колективни договори."
През 2001 г., с измененията и допълненията на Закона
за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), е създаден Националният и н с т и т у т за помирение и арбитраж. С
приемане на ПМС №71 о т 26.03.2003 г. е поставено началото
на оперативната дейност на НИПА като юридическо лице
към министъра на труда и социалната политика, с ранг на
изпълнителна агенция. Функциите на НИПА са уредени в Кодекса на труда, Закона за уреждане на колективните трудови

спорове u Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи
предприятия и европейски дружества.

Структура и управление на НИПА
НИПА е изграден на трипартитен принцип. Неговата
структура се урежда с Правилник за устройството и дейн о с т т а на Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж,
издаван о т министъра на труда и социалната политика. Ръководни органи на института са Надзорен съвет и директор.
В Надзорния съвет участват представители на държавата, на представителните организации на работниците и
служителите, на работодателите. Директорът осъществява
оперативното ръководство на НИПА и го представлява. Той
ръководи, координира и контролира цялостната дейност на
института, съобразно нормативно установените пълномощия. Директорът е член на Надзорния съвет по право.
Посредничеството и арбитражът при уреждането на
колективни трудови спорове са основна дейност на НИПА и
се осъществяват о т посредници и арбитри към Института.
Списъците на посредниците и на арбитрите са утвърдени о т
Надзорния съвет на Института по предварително одобрени
критерии.

Мисия на НИПА
НИПА осигурява провеждането на обективни, безпристрастни и конфиденциални процедури по посредничество
и арбитраж при уреждане на колективни трудови спорове.
НИПА предлага възможност за ефективно и бързо съдействие за уреждане на КТС чрез използване на потенциала на
своите висококвалифицирани посредници и арбитри. НИПА
подпомага държавните органи и социалните партньори чрез
предоставяне на информация о т създадените бази с данни за
колективните трудови договори (КТД) и колективни трудови
спорове, както и чрез разработваните анализи въз основа на
информацията о т тях.

НИПА съдейства на всички заинтересовани страни в
областта на:
^ превенцията на колективните трудови спорове;
^ усъвършенстването на колективното трудово договаряне;
^ доброволното уреждане на колективните трудови
спорове;
>х

прилагането на добрите европейски практики в областта на уреждане на КТС.

Приоритети на действие
Усилията на Института са насочени в следните основни
направления:
^ усъвършенстване на нормативната уредба на процедурите по посредничество и арбитраж;
^ превенция на колективните трудови спорове чрез
прилагане на механизми за ранно информиране;
^ подпомагане на колективните трудови преговори чрез
изготвяне на анализи на колективните трудови договори и обсъждането им със-страните по тях;
^ създаване и развитие на сътрудничество между НИПА
и социалните партньори на всички нива;
^ сътрудничество със сродни на НИПА европейски
институции за трансфер на ,,know-how"u обмяна на
опит и добри практики в областта на уреждането на
колективни трудови спорове.

Основна дейност на НИПА
Съгласно предвидените в ЗУКТС правомощия, основната
дейност на НИПА е осъществяване на процедури по посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови
спорове. През изминалите десет години дейността на НИПА
беше насочена да съдейства за доброволното уреждане на колективните трудови спорове между работници и работодатели,
като тази дейност се развиваше и изменяше по начин да бъде

адекватна на динамично променящите се индустриални и
обществени отношения в страната.
Надзорният съвет на института започва фактически
Своята дейност веднага след промените в ЗУКТС, като изработва нормативните документи за иялостната дейност на
института, като Проект за Правилник за устройството и
дейността на Наиионалния институт за помирение и Правила
за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане
на колективни трудови спорове о т Националния и н с т и т у т за
помирение и арбитраж, Критерии за подбор на посредници и
арбитри. Утвърдени са списъците на посредниците и арбитрит е и е приета Програмата за дейността на НИПА през 2003 г.
Надзорният съвет приема също така Програма за популяризиране на Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж и неговата дейност, както и Концепция и програма за
обучение и подготовка на посредници и арбитри. Във връзка
с подпомагане на социалния диалог и усъвършенстване на коле!шшвното трудово договаряне, в и н с т и т у т а е разработен
проект „Подпомагане на социалния диалог на ниво предприятие
и отрасъл за решаване на колективни трудови конфликти в
сектор „Химия", който се осъществява с финансовата и техническата подкрепа на Международната организация на труда
и Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество.
Със съдействието на Американския център за международна синдикална солидарност, съвместно с проект „Пазар на
труда" на Американската агенция за международно развитие и
с Американската асоциация на юристите „Правна инициатива
за Централна Европа и Евразия", са организирани на областен
принцип срещи в страната с представители на местните
структури на представителните синдикални и работодателски организации, на общинската и на държавната власт - в
градовете Пловдив, Бургас и Варна. Програмата включва
представяне на ролята на ИА „Главна инспекция по труда"
за въвеждането на стандартите за безопасни и здравословни
условия на труд и пропагандиране на възможностите на Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж да съдейства
за уреждане на КТС.
Проведени са две арбитражни производства през 2003 г.

В първия случай, по реда на чл. 14, ал. 3 ЗУКТС, със заповед на
министъра на труда и социалната политика е назначена арбитражна комисия за уреждане на колективен трудов спор в
„Заводски строежи - ПС - Пловдив". Производството приключва
успешно, като е постигнато арбитражно споразумение между
страните по спора. Вторият случай е относно уреждане на колективен трудов спор в отрасъл „Средно образование". Спорът
е отнесен за решаване о т 5-членна арбитражна комисия. В процеса на арбитража страните по спора подписаха споразумение
по исканията за осигуряване на средства за квалификация на
учителите и увеличаване на добавките за прослужено време.
В Надзорния съвет на НИПА през 2005 г. се оформи стан о в и щ е т о и н с т и т у т ъ т да се ориентира към изграждане на
централизирана информационна система за сключени колективни трудови договори на различни равнища. В тази система
колективните трудови договори трябва не само да се вписват,
но и да се анализира тяхното съдържание, да се осъществява
мониторинг върху това, доколко съдържанието им отговаря
на законовите изисквания. Във връзка с това беше решено да
се направят съответните стъпки зафегулиране на достъпа
на Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж до информационните масиви на ИА „Главна инспекция по труда" за
сключените колективни трудови договори.
Започна и събирането на информация за чуждестраннат а практика в областта на колективното трудово договаряне
и за предотвратяване на колективни трудови конфликти,
първоначално набавяна предимно о т Интернет и чрез преводни
материали. Информация за чуждестранния опит бе получена
и по време на изпълнението на проект „Подпомагане на социалния диалог на ниво отрасъл и предприятие чрез решаване
на конфликти в сектор „Химия", Представителите на Международното бюро по труда - Будапеща и на Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество предоставиха няколко
материала, които бяха преведени на български език.
През 2005 г. започна създаването на информационна
база данни за развитието на двустранния социален диалог, за
възникващи колективни трудови спорове в предприятията и
за състоянието на колективното трудово договаряне в тях.

За получаване на информация за сключени колективни трудови договори в предприятия, в които съществуват КТС, през
май 2006 г. между НИПА и ИА „ГИТ" бяха съгласувани Правила
за предоставяне на информация, чрез които се утвърждава
механизъм за обмен на информация между двете ведомства
за регистрираните колективни трудови договори. Правилата
бяха утвърдени о т министъра на труда и социалната политика. В информационната база данни на НИПА бяха въведени
46 КТД, подписани на национално ниво в периода 2004-2006 г.
Популяризиране на възможностите на Националния инс т и т у т за помирение и арбитраж да съдейства за уреждане на
колективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж
се извърши в рамките на разработения проект на механизъм за
ранно информиране на НИПА за възникващи КТС. Организирани
са срещи на областен принцип в страната с представители
на социалните партньори, на областните и общинските администрации в пилотните области Стара Загора, Габрово,
Варна и пилотните общини Варна, Девня, Габрово, Севлиево,
Стара Загора и Казанлък. В рамките на подготовката на материали по Комуникационната стратегия за присъединяване
на България към ЕС, с финансовата подкрепа, осигурена о т
Министерство на труда и социалната политика, е издадена
брошура за дейността на НИПА.
През 2007 г. са проведени 4 арбитражни производства
по чл. 14 ЗУКТС за определяне на минимални дейности по
време на ефективна стачка в: „Топлофикация" ЕАД, „Тракия
глас България" - Търговище, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД и
„БАЛКАНИ-ЛК" ЕООД - Бургас. През 2008 г. са проведени три
арбитражни производства по чл. 14 ЗУКТС за определяне на
минимално необходимите дейности по време на ефективна
стачка в: „Миролио Нова Загора" ЕООД, „Миролио България"
ЕООД - Елин Пелин, „ЧЕЗ - Разпределение - България" ЕАД.
Процедурите са приключени с постановяване на арбитражни
решения. През посочения отчетен период са открити три
процедури по посредничество по възникнал колективен трудов
спор в „Миролио България" ЕООД - гр. Елин Пелин, „Аркотроникс
България" АД и ВМЗ-ЕАД, Сопот.
През 2008 г. са изготвени три анализа на базата на ин-

формация за колективното трудово договаряне в отраслите:
„Здравеопазване", „Енергетика" и „Лека промишленост" (бранш
„Текстил"). Създадена беше междуведомствена работна група
на трипартитна основа, която да изготви предложение за
изменение и допълнение на нормативната уредба по повод
изграждането на системата в НИПА. На базата на изготвеното о т работната група предложение се измени и допълни
Кодексът на труда (ДВ, бр. 108 о т 19.12.2008 г.) като в чл. 53,
ал. 5 се добави т е к с т ъ т : „Копия на вписаните колективни
трудови договори се предоставят служебно по ред, определен
от министъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение и арбитраж, който създава и
поддържа информационна система за колективните трудови
договори."
През 2009 г. са проведени две арбитражни производства
по чл. 5 и чл. 14, ал. 3 ЗУКТС, във връзка с уреждане на колективни трудови спорове в „Кремиковци" - АД и в Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" ЕАД. Процедурата във връзка с уреждане на колективен трудов
спор в „Кремиковци" - АД е характерна^ тай като е относно
законосъобразността на сключване на нов колективен трудов
договор, предвид обстоятелството, че дружеството се намира
6 открито производство по несъстоятелност. Арбитражното
решение гласи, че трудовото и търговското законодателство
не п р е п я т с т в а т сключването на нов колективен трудов
договор в „Кремиковци" - АД (в неплатежоспособност), след
откриването на производство по несъстоятелност.
През 2009 г. е проведена и процедура по посредничество в
сдружение „Мапа Дженгиз" ДЗЗД, колективният трудов спор е
във връзка с неизпълнение на споразумение между страните и
протокол, подписан о т министъра на труда и социалната политика и работодателя, касаещи заплащането на българските
работници според квалификация, трудов опит и отговорности
за съответната професия. В рамките на процедурата са подписани две частични споразумения за изплащане на коледни
надбавки през февруари 2010 г. и окончателно споразумение с
участието на посредника на НИПА.
Разработено е проектно предложение за изграждане на

информационна система за колективните трудови договори в
НИПА. През май 2009 в. о т министъра на труда и социалната
политика са утвърдени Правила за предоставяне на информация между МА „ГИТ" u ПИПА, в съответствие с разпоредбата
на ЧА. 53, ал. 5 о т Кодекса на труда.
Изготвени са пет анализа на колективни трудови договор на ниво бранш/отрасъл - в отрасъл „Горско стопанство",
„Металургия", „Железопътен транспорт", „Образование" и
„Водоснабдяване, канализация и пречистване на води".
Основен приоритет на ПИПА през 2011 г. е усъвършенстването на българския модел за уреждане на колективни трудови спорове (КТС) в съответствие с-общоевропейските политики и образци. В тази връзка бе изготвен проект за изменение и
допълнение на Правилата за осъществяване на посредничество
и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове о т
ПИПА (ПОПАУКТС). Инициативата е одобрена о т Надзорния
съвет (НС) на НИПА, в резултат на което е изготвен анализ
на проведените процедури по посредничество и арбитраж, със
съдействието на НИПА за периода 2003-2011 г. Предприети са
също така и дейности за разширяване на сътрудничеството
на НИПА със сродни европейски институции и организации.
Във връзка с превенцията на колективни трудови конфликти
са проведени производства по посредничество и арбитраж и са
осъществени консултации по отношение на възможностите
за уреждане на колективни трудови спорове.
Осъществени са писмени и устни консултации относно
предимствата на процедурите по посредничество за уреждане на колективни трудови спорове, във връзка с постъпили
искания за откриване на арбитражни процедури по чл. 14, ал. 3
ЗУКТС о т „БДЖ • Товарни превози" ЕООД, „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, ДП „НКЖИ", „Холдинг БДЖ" ЕАД и „Мини
Марица изток" ЕАД. Изготвени са становища във връзка с
постъпили запитвания о т регионална библиотека „Аюбен
Каравелов" - Русе, МВР и о т представител на работодателя
в предприятие о т мебелната индустрия и др.
Надзорният съвет на НИПА прие през май 2012 г. актуализирана Стратегия за развитие на НИПА за периода
2012-2013 г. Стратегията отразява виждането за ролята и

м я с т о т о на НИПА 6 процесите на регулиране на трудовите,
осигурителните отношения и жизненото равнище и активизиране на тристранното сътрудничество, което е наложително в условията на икономическа и финансова криза, и
е приоритетна мярка в Програмата за правителството на
европейското развитие на България 2009-2013 г.
На заседание на Надзорния съвет на НИПА о т 26.06.2012 г.
е представен актуализиран анализ на проведените о т НИПА
процедури по посредничество и арбитраж в периода 2003 - юни
2012 г. В анализа са посочени редица причини за ограниченото
използване на възможностите, които предоставя Инстит у т ъ т за разрешаване на колективни трудови спорове чрез
посредничество и арбитраж, които представляват основна
дейност за НИПА и са регламентирани в ЗУКТС. В тази връзка
на заседанието е дискутиран въпросът за предприемане на
промени в нормативната уредба, отнасяща се до дейността
на Института. Предстои да бъде разработено и обсъдено
предложение за промяна в действащата нормативна уредба в
посока на въвеждане на безплатни за страните процедури на
посредничество, а също и при провеждане на посредничество
в случай на постъпило едностранно искане о т страна по КТС.
Относно процедурите по арбитраж е констатирано, преобладаващият брой арбитражни производства са по реда на чл. 14,
ал. 3 ЗУКТС (арбитраж за определяне на минимални дейности по
време на ефективна стачка) - 87% о т всички процедури. Изводът налага предприемане на мерки за създаване на условия чрез
промяна на нормативната уредба за по-активно използване
на арбитража по чл. 5 ЗУКТС (доброволен арбитраж).
През юни 2012 г., въз основа на актуализираната стратегия, е изготвен План за развитие на НИПА до 2013 г. В него
са посочени три основни направления за действие:
> Развитие на възможностите и капацитета на НИПА
да съдейства на страните за доброволното извънсъдебно уреждане на колективните трудови спорове.
> Развитие и усъвършенстване на съществуващата
база данни за колективните трудови договори в Република България за осигуряване на адекватна, надеждна

u пълна информация за постигнатите договорености
между социалните партньори.
Изграждане на действаща система за събиране, обработка и анализиране на информация за колективните
трудови спорове в Република България.
В съответствие с Оперативния план за работа на НИПА
по изпълнение на Програмата за дейността през 2012 г. е разработен проект за изменение и допълнение на Правилата за
осъществяване на посредничество и арбитраж. През юли 2012 г.
е изготвен доклад с интегриран модел на административните
услуги на НИПА по проект: „Описание, анализ и моделиране на
работните процеси в Министерството на труда и социалната
политика и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика", схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект
BG051P0001-6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна
система в МТСП". В доклада се съдържа функционално описание на работните процеси, в т.ч. -^срокове, отговорни лица,
взаимодействие с други процеси, фоймуляри на използваните
документи и алгоритми за обмен на информация между служителите и между НИПА и вънщни източници - граждани,
държавни органи и фирми. Дефинирани са информационни
единици и административни услуги, които да послужат при
изграждането на интегрираната информационна система
на НИПА с информационната система на Министерството
на труда и социалната политика, в контекста на закона за
електронно управление.
През есента на 2012 г. е разработен проект на „Ръководство за осъществяване на посредничество и арбитраж
о т НИПА". През 2013 г. се предвижда неговата публикация
след като са взети под внимание бележките и коментарите
по предложения проект о т членовете на Надзорния съвет на
НИПА. Проектът на Ръководството е разработен въз основа
на актуализирани Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове о т
НИПА, и извършен преглед и обобщаване на добрата практика
о т проведените о т НИПА процедури по посредничество и арбитраж. Под формата на вътрешни правила, Ръководството
е предназначено да улесни служителите на Института при

администриране на процедурите и е източник на практическа
информация за всички потребители (работници и служители,
работодатели, държавни институции и др.), които проявяват
интерес към приложението на посредничеството и арбитража, като алтернативни и извънсъдебни способи за уреждане
на колективни трудови спорове о т НИПА.
През 2012 г. са подписани две споразумения за сътрудничество между НИПА и организации на социалните партньори
в бранш „ВиК" и отрасъл „Строителство". Споразуменията
обхващат сътрудничество в областта на: колективното
трудово договаряне, предотвратяването и уреждането на
колективните трудови спорове чрез способите на посредничество и арбитраж. Предвидено е сътрудничеството да се
осъществява чрез обмен на информация за добри практики,
организиране на обучения, конференции, семинари, кръгли маси
и др., съвместно популяризиране на извънсъдебните способи,
провеждане на изследвания, изготвяне на анализи и експертни
оценки на колективното трудово договаряне и колективните
трудови спорове.
През декември 2012 г. при изпълнение на споразумението
за сътрудничество със социалните партньори в област Враца
се проведе кръгла маса на тема: „Популяризиране на дейността
на Националния и н с т и т у т за помирение и арбитраж и на добрите практики за уреждане на колективни трудови спорове на
регионално и национално ниво, както и на страните о т ЕС". Основните разгледани въпроси на кръглата маса са действията
по подобряване на механизма за ранно информиране на НИПА
за възникващи колективни трудови спорове. На участващите
в кръглата маса представители на социалните партньори и
институции е представен кратък анализ на динамиката на
действащите колективни трудови договори и анекси към т я х
за предприятия и общини на територията на Област Враца
в периода 01.12.2011-01.12.2012.
През 2012 г. стартира проект за техническа помощ
о т Международното бюро по труда (МОТ) във връзка с изграждане на информационна система за колективни трудови
спорове. Постъпващата в НИПА информация е непълна и не
съществува регламент за събиране, обобщаване и публикуване
на информация, която да послужи на националните и мест-

нише структури за тристранно сътрудничество за подобряване ефективността на социалния диалог. Почти всички
европейски държави поддържат информационна база данни
за колективни трудови спорове и публикуват тези данни в
националната статистика, съответно и на специализирания
сайт за трудова статистика на МОТ. В рамките на проекта
през септември и ноември 2012 г. са проведени семинар и първо
заседание на национална работна група, като основната цел
е да се разработи концепция за информационна система за
колективни трудови спорове в България. Работата по проекта
ще продължи и през 2013 г.
НИПА осъществи контакт със сродни организации в
други държави-членки и разработи проектно предложение с
работно наименование „Алтернативни способи за уреждане
на колективни трудови спорове - партньорство за обмен на
добри практики", ОП РЧР (BG051P0001-7.0.02). Основната цел на
проектното предложение е анализ и търсене на възможности
за прилагане в действие на идентифицирани добри практики
между партньорите - сродни институции в ЕС чрез прилагането на иновативни подходи в областта на уреждането на
колективни трудови спорове и колективното трудово договаряне. През 2013 г. предстои кандидатстване за одобрение на
проектното предложение.
В рамките на проект „Насърчаване на социалния диалог
и подобряване на условията на труд на работниците и служителите", част о т Тематичен фонд „Партньорство и експерти"
о т Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на различията в рамките на разширения Европейски
съюз, НИПА разработи проектно предложение за създаване на
информационна система за възникнали КТС и актуализация на
системата за ранно информиране за възникващи КТС. Стартирането на проекта е предвидено през 2013 г.
О т началото на 2012 г. стартира обновената интернет
страница на НИПА. През отчетния период е извършено периодично актуализиране на информацията на страницата на
НИПА. Публикувана е информация относно изготвените о т
НИПА анализи на КТД, както и информация за отразяване на
всички мероприятия на НИПА. С цел осигуряване на пълна ин-

формация и за улесняване на страните no KTG са публикувани
документи о т проведените о т НИПА процедури по арбитраж
като: искания, заповеди и арбитражни решения.
В резултат о т проведено проучване на Програма Достъп
до Информация - Рейтинг на активната прозрачност 2012 г.,
при което се оценяват Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт о т гледна
точка на задълженията по Закона за достъп до обществена
информация и други нормативни актове за публикуване на
информация в Интернет, НИПА е определен на девето място
сред всички изследвани администрации.

НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
стартира публикуването на данни
за колективните трудова договори
в Република България
Искрена ЙОРДАНОВА,
старши експерт в НИПА
На НИПА са възложени функции по осигуряването на
актуална и по възможност изчерпателна информация за резултатите о т колективното трудово договаряне в Република
България, които да подпомагат дейността на държавната
администрация, социалните партньори, европейските институции, МОТ и други потребители. На база на постъпващата
информация в И н с т и т у т а се изготвят справки и анализи.
На Фигура 1 са представени данни за динамиката на
регистрираните КТД и анекси по шестмесечия за периода юли
2009 - декември 2012 г. Броят на колективните трудови договори и анексите към т я х нараства значително о т първото
шестмесечие на 2010 г. и запазва относително постоянни нива.
През първото шестмесечие на 2011 г. се о т ч и т а рязко нарастване на броя регистрирани КТД и анекси, което е резултат
о т отразяването чрез договореностите между работодате-

