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ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ  
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ

Националният институт за помирение и арбитраж (НИПА) е институцията в 
Република България, която предлага съдействие за доброволно уреждане на ко-
лективни трудови спорове чрез посредничество и арбитраж.

Създаване на НИПА
Европейската социална харта (ревизирана), подписана през 1998 г. в Страс-

бург и ратифицирана от Република България на 29 март 2000 г., в сила от 4 май 
2001 г., в член 6 обвързва страните със задължения относно правото на сключване 
на колективни трудови договори:

„За да се осигури ефективното упражняване на правото 
на сключване на колективни трудови договори, договарящите 
страни се задължават:

……………………….
3. да съдействат за създаването и използването на подхо-

дящи процедури за помирение и доброволен арбитраж за реша-
ване на трудовите спорове;

и признават:
4. правото на работниците и на работодателите на колек-

тивни действия в случай на конфликт на интересите, вклю-
чително и правото на стачка, като се спазват задълженията, 
които биха могли да произтичат от сключените преди това 
колективни договори.“

С измененията и допълненията на Закона за уреждане на колективните трудо-
ви спорове (ЗУКТС) през 2001 г. е създаден Националният институт за помире-
ние и арбитраж. С ПМС №71 от 26.03.2003 г. е поставено началото на оперативна-
та дейност на НИПА като юридическо лице към министъра на труда и социалната 
политика с ранг на изпълнителна агенция. Функциите на НИПА произтичат от 
Кодекса на труда, Закона за уреждане на колективните трудови спорове и Закона 
за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационал-
ни предприятия, групи предприятия и европейски дружества.

Структура и управление на НИПА
Националният институт за помирение и арбитраж е изграден на трипартитен 

принцип. Неговата структура и функции се уреждат с Правилник за устройство-
то и дейността, утвърждаван от министъра на труда и социалната политика. Ръ-
ководни органи на института са Надзорен съвет и директор.

В Надзорния съвет участват по двама представители на държавата, на пред-
ставителните организации на работниците и служителите, на работодателите. Ди-
ректорът осъществява оперативното ръководство на НИПА и го представлява. 
Той ръководи, координира и контролира цялостната дейност на института съо-
бразно нормативно установените пълномощия. Директорът е член на Надзорния 
съвет по право.

Посредничеството и арбитражът при уреждането на колективни трудови спо-
рове са основна дейност на НИПА и се осъществяват от посредници и арбитри 
към Института. Списъците на посредниците и на арбитрите са утвърдени от Над-
зорния съвет на Института по предварително одобрени критерии.
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Мисия на НИПА
НИПА осигурява провеждането на обективни, безпристрастни и конфиден-

циални 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 висококвалифици-
рани посредници и арбитри. НИПА подпомага държавните органи и социалните 
партньори чрез предоставяне на информация от създадените бази с данни за ко-
лективните трудови договори (КТД) и колективни трудови спорове, както и чрез 
разработваните анализи въз основа на информацията от 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; 
• 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 посредни-

чество и арбитраж;
• превенция на колективните трудови конфликти чрез уреждане на колек-

тивните трудови спорове от посредник или арбитражен орган;
• подпомагане на колективното трудово договаряне чрез изготвяне на ана-

лизи на колективните трудови договори и обсъждането им със страните по 
тях;

• създаване и развитие на сътрудничество между НИПА и социалните парт-
ньори на всички нива;

• сътрудничество със сродни на НИПА европейски институции за трансфер 
на „know-how“ и обмяна на опит и добри практики в областта на уреждане-
то на колективни трудови спорове.

Цели на НИПА
НИПА е институция, която се развива с цел:
• да съдейства за бързото уреждане на колективните трудови спорове чрез 

прилагане на извънсъдебни способи – посредничество и арбитраж;
• да подпомага утвърждаването на европейския социален модел и усъвър-

шенстването на индустриалните отношения и социалния диалог;
• да подпомага държавните органи и социалните партньори чрез развитие на 

информационно-аналитична дейност в областта на колективното трудово 
договаряне.
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ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА НИПА

Колективните трудови спорове между работници и работодатели по въпроси 
на трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище са регулирани от 
специален закон – Закона на уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). 
Законът се прилага и за уреждането на колективни трудови спорове между работ-
ници и работодатели в чуждестранни или смесени фирми или предприятия на те-
риторията на България. Съгласно предвидените в ЗУКТС правомощия, основната 
дейност на НИПА е осъществяване на процедури по посредничество и арбитраж 
за уреждане на колективни трудови спорове. 

Този закон определя:
• страните по колективните трудови спорове;
• предмета на колективните трудови спорове – по въпроси на трудовите и 

осигурителните отношения и жизненото равнище;
• представителите на страните в колективните трудови спорове: работни-

ците се представляват от органите на техните професионални организации, 
а работодателите – от съответните ръководители, освен ако страните са 
упълномощили други органи или лица;

• системата от способи за доброволно уреждане на колективните трудови 
спорове има за цел постигане на взаимно приемливи решения и удовлетво-
ряване на исканията на работниците и служителите по пътя на преговори, 
взаимни отстъпки и компромиси, без да се прибягва до натиск и сила от 
страна на спорещите страни. Диалогът се води с непосредственото учас-
тие на самите работници и служители и на техните представители, от една 
страна, и на работодателя, от друга страна, както и на други, определени от 
спорещите страни, органи и лица.

ЗУКТС определя два етапа за доброволно уреждане на колективните трудови 
спорове:

І етап – Непосредствени преговори между страните. При този етап продъл-
жителността на преговорите и другите въпроси относно процедурата се опреде-
лят свободно от спорещите страни. Работниците предявяват писмено исканията 
си и имената на своите представители в преговорите.

ІІ етап – Уреждане на спора с външна помощ. Когато не се постигне спо-
разумение или някоя от страните откаже да преговаря, всяка от тях може да по-
търси съдействие за уреждане на спора чрез посредничество и/или доброволен 
арбитраж от синдикални и работодателски организации и/или от Националния 
институт за помирение и арбитраж.

Всяко споразумение между страните, постигнато по време на преговори 
при тези способи, както и арбитражното решение, е задължително за страните 
и подлежи на незабавно изпълнение.

НИПА предлага на страните:
• достъп до практика относно прилагането на извънсъдебните способи за 

уреждане на колективния трудов спор;
• квалифицирани посредници и арбитри, които са опитни професионалисти 

и действат безпристрастно при уреждане на колективния трудов спор.



ОСНОВНА.ДЕйНОСТ.НА.НИПА

5

Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за уреждане 
само на колективни трудови спорове. Според действащото законодателство 
НИПА няма правомощия да съдейства за разрешаване на индивидуални тру-
дови спорове. Националният институт за помирение и арбитраж съдейства за 
уреждане на колективни трудови спорове както за права, така и за интереси.

Посредничество и арбитраж
ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО е способ за доброволно уреждане на колективни 

трудови спорове, при който се оказва съдействие на страните по спора да стигнат 
до взаимно приемливо уреждане на спора. Посредникът съдейства на страните 
сами да уредят своя спор тогава, когато техните непосредствени преговори са без-
резултатни.

АРБИТРАЖЪТ е процедура за доброволно уреждане на спорове посредством 
разглеждането им от независим и безпристрастен арбитражен орган, с цел да бъде 
взето окончателно и задължително за страните по спора решение.

Предимствата на тези два способа са:
БЪРЗИНА – времето за провеждане на процедурите по посредничество и до-

броволен трудов арбитраж е кратко и се измерва с дни;
ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА – страните имат възможност сами да решат с по-

средничество и/или с арбитраж да уредят своя спор. Процедурите са опростени и 
предварително известни;

ИЗБОР НА ПОСРЕДНИК ИЛИ НА АРБИТРАЖЕН ОРГАН – страните имат 
по-голямо доверие в избрания от самите тях посредник или арбитър;

СТАБИЛНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА И РЕШЕНИЯТА – доброволно 
постигнатите споразумения при посредничеството, както и арбитражните спора-
зумения, по правило имат дълготраен характер. Арбитражните решения от своя 
страна са окончателни, задължителни са за двете страни;

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ – това е едно от съществените предимства на два-
та способа – посредниците и арбитрите, както и администрацията на НИПА са 
обвързани със задължението да не разгласяват информация, станала им известна 
в процеса на посредничеството/арбитража;

Процедура по посредничество на НИПА
Посредничеството на НИПА се провежда по ред, установен с Правилата за 

осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудо-
ви спорове от НИПА, утвърдени от Надзорния съвет на института.

Основанията да се пристъпи към процедурата по посредничество на НИПА са:
• страните по колективния трудов спор да са провели непосредствени пре-

говори, но да не са постигнали споразумение 
или
• някоя от страните по колективния трудов спор да е отказала участие в пре-

говорите.
Тогава двете страни заедно или всяка от тях може да потърси съдействие от 

НИПА за уреждане на спора чрез посредничество. 
Когато страните постигнат взаимно съгласие за уреждане на спора с посредни-

чеството на НИПА, те трябва да отправят писмено искане по образец до НИПА.
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В искането страните посочват:
• страните по спора;
• основание за осъществяване на посредничеството; 
• описание на предмета на спора;
• исканията;
• имената, адресите и телефонните номера на представителите на страните 

по спора;
• имената на посредниците по реда на тяхното предпочитане.

Когато страните не постигнат взаимно съгласие, всяка една от тях може 
да поиска откриване на процедура за посредничество, като отправи до НИПА 
писмено искане по образец с копие до другата страна по спора, в което се 
посочват:

• страните по спора;
• основание за осъществяване на посредничеството; 
• описание на предмета на спора; 
• описание на исканията на страните;
• имената, адресите и телефонните номера на своите представители.

За да се открие процедурата по посредничество, уведомената страна по спора 
трябва да заяви писмено съгласието си до НИПА и до другата страна в 7-дневен 
срок от получаване на искането. В случай, че заявлението не е направено в посо-
чения срок, се смята че процедурата по посредничество не е приета.

Посредничеството се осъществява в срок до 14 дни от началото на преговори-
те. Срокът може да бъде удължен по споразумение между страните.

Процедурата обхваща:
1. едностранни или двустранни срещи (сесии) със страните;
2. даване на устни или писмени препоръки, или варианти за решаване на спо-

ра като цяло, или на отделни негови страни; 
3. даване на отговори на отделни въпроси, поставени му от страните; 
4. възможно е назначаване на вещи лица и експертизи. 

Посредничеството приключва със заповед на директора на НИПА:
1. при подписано споразумение между страните за частично или цялостно 

уреждане на конкретния колективен трудов спор; 
2. при подписано споразумение за започване на арбитражна процедура; 
3. с изтичане на срока.

Процедура по арбитраж на НИПА
В зависимост от начина на образуване на арбитражното производство, арби-

тражът по колективни трудови спорове може да бъде:
• доброволен (при условията на чл.5 от ЗУКТС) – образува се по волята на 

спорещите страни. Те постигат решение за отнасяне на спора пред арбитраж и 
определят арбитражния орган. По този начин те се обвързват доброволно с реше-
нието на арбитражния орган.

• задължителен (при условията на чл.14, ал.3 от ЗУКТС) – при непостига-
не на споразумение между страните за осигуряване на минимално необходимите 
дейности по време на стачка, всяка една от тях може да се обърне за съдействие 
към НИПА.
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Арбитражът е способ за уреждане на колективен трудов спор от арбитър или 
арбитражна комисия. Арбитър или член на арбитражна комисия по колективен 
трудов спор съгласно ЗУКТС може да бъде само лице, включено в поименен спи-
сък на арбитрите, утвърден от Надзорния съвет на НИПА. 

Провеждането на арбитраж от НИПА се осъществява по законовата регла-
ментация, установена в ЗУКТС и уредена в Правилата за осъществяване на по-
средничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА, 
утвърдени от Надзорния съвет на института.

Основанията за осъществяване на арбитража са:
• страните да не са постигнали съгласие за уреждане на колективния трудов 

спор чрез непосредствени преговори и да поискат по взаимно съгласие 
уреждането му чрез арбитраж – при доброволния арбитраж; 

• страните да не са постигнали споразумение по чл.14, ал.1 от ЗУКТС за оп-
ределяне на минимално необходими дейности по време на стачка – при 
задължителния арбитраж.

При доброволния арбитраж по чл. 5 от ЗУКТС страните по спора отправят 
до НИПА общо искане по образец за провеждане на процедурата. Страните имат 
право да изберат дали той да бъде решен от едноличен арбитър или от арбитраж-
на комисия, от колко души да бъде комисията и кои арбитри да бъдат включени 
в нея.

В писменото искане за образуване на арбитражното производство, подписано 
от двете страни по спора, задължително се посочва:

• страните по спора; 
• описание на предмета на спора; 
• описание на исканията на страните; 
• имена и данни за контакт на страните по спора и/или на техни представи-

тели; 
• името/имената по реда на тяхното предпочитане на едноличния арбитър 

или членовете на арбитражната комисия; 
• предложение за начало (място, дата и час) на арбитражното производ-

ство; 
• предложение за секретар за водене на протокол по време на арбитражното 

производство.

Към искането страните следва да приложат и други материали, които са от 
съществено значение за решаването на спора. 

В срок до 3 работни дни директорът на НИПА назначава арбитражен ор-
ган – едноличен арбитър или арбитражна комисия, в зависимост от избора на 
страните, посочен в искането, като назначава арбитрите по реда на предпочи-
танията на страните; уведомява страните за това, както и за мястото, деня и 
часа на провеждане на първото заседание. При избор от страните на арбитраж-
на комисия определените за членове на комисията арбитри избират за предсе-
дател друг арбитър от списъка на арбитрите и уведомяват за това директора на 
института.

Арбитражният спор се разглежда в открито заседание, на което се изслушват 
становищата на страните, на техните представители и експерти по конкретната 
проблематика на спора. Обсъждат се представените писмените доказателства по 
делото. Може да се иска назначаване на вещи лица, които да изготвят и предста-
вят заключения по спора.
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Спорът се разглежда най-много в две заседания, като прекъсването между тях 
не може да бъде повече от 7 дни. Страните могат да се споразумеят за друг брой 
заседания или за друг период от време между заседанията.

Арбитражното производство приключва с: 
• постановяване на арбитражно решение в съответствие с чл. 7 от ЗУКТС; 
• писмено споразумение между страните за уреждане на спора, утвърдено от 

арбитражния орган.

При задължителния арбитраж по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС всяка от 
страните по спора може да подаде искане по образец до НИПА при непостигна-
то споразумение за определяне на минимално необходими дейности по време на 
стачка.

В писменото искане задължително се посочват:
• страните по спора; 
• имена и данни за контакт на страните по спора и/или на техни представители.
Всяка от страните по спора може да поиска от директора на НИПА въпро-

сът да бъде решен от едноличен арбитър или арбитражна комисия. Към искането 
страните следва да приложат следните документи: проект/и на споразумение по 
реда на чл.14, ал.1 от ЗУКТС, други доказателства и материали в подкрепа на ис-
кането си.

Директорът на НИПА изпраща незабавно копие от искането и всички прило-
жени документи, на другата страна. В срок 3 работни дни от постъпване на иска-
нето директорът на НИПА назначава със заповед арбитражен орган – едноличен 
арбитър или арбитражна комисия от Списъка на арбитрите.

Арбитражното дело се разглежда в открито заседание, на което страните участ-
ват лично или чрез представители. На заседанието се изслушват становищата на 
страните, на техните представители, обсъждат се представените доказателства и 
други материали, могат да се изслушват и становища на експерти по конкретната 
проблематика на спора, както и да се иска заключение на вещи лица.

Спорът се урежда в 7-дневен срок от определянето на арбитражния орган.
Арбитражното производство приключва с:
• арбитражно решение за определяне на минимално необходимите дейности 

по време на ефективна стачка; 
• писмено споразумение за определяне на минимално необходимите дей-

ности по време на ефективна стачка между страните, утвърдено от арби-
тражния орган.

Арбитражното решение или арбитражното споразумение се съхранява в НИПА. 
Заверени с печата на НИПА копия от арбитражното решение или арбитражното 
определение се връчват на страните чрез: куриер, препоръчано писмо с обратна 
разписка, по факс, а при съгласие на съответната страна – и по електронна поща, 
както и с други съобщителни средства, при които връчването може да се установи. 
Електронен образ на копието се публикува на интернет-страницата на НИПА. 

Арбитражното решение е задължително за страните и подлежи на незабавно 
изпълнение. 

Процедурите по посредничество и арбитраж са подробно разписани в Пра-
вилата за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колек-
тивни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж, 
актуализирани през 2012 г. 
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Посредници и арбитри към НИПА
Посредничеството и арбитражът към НИПА се осъществяват от лица, вклю-

чени в Списъците на посредниците и арбитрите на Института по предложение 
на държавата, на представителните организации на работодателите и на предста-
вителните организации на работниците и служителите. Списъците са обнарод-
ват в „Държавен вестник“ и се публикуват на официалната интернет страница 
на НИПА – http://www.nipa.bg. В края на настоящата брошура посредниците и 
арибтрите към НИПА са представени с кратки професионално-биографични 
справки.

Посредникът и арбитърът по колективен трудов спор не могат да се намират в 
отношения на йерархична зависимост със страна по спора. Арбитър по спора не 
може да бъде лице, което е участвало в уреждането на същия спор като посредник 
или за което има основателно съмнение в неговата безпристрастност и независи-
мост.

В работата си посредниците и арбитрите се ръководят от Етични правила за 
поведение на посредника и арбитъра към Националния институт за помирение 
и арбитраж. Етичните правила задължават посредниците и арбитрите да спазват 
следните принципи:

• независимост и безпристрастност: Посредникът и арбитърът не позво-
ляват обществени, политически, лични, семейни, настоящи и предишни трудови 
правоотношения или други отношения да влияят върху тяхната независимост и 
безпристрастност при осъществяване на дейността им. 

• поверителност: Посредникът и арбитърът трябва да пазят в тайна съдър-
жанието на водените разговори със страните по колективен трудов спор и да не 
разгласяват факти, обстоятелства и друга информация, станала им известна при 
и по повод изпълнението на техните функции, освен в предвидените от закона 
случаи.

• компетентност: Посредникът и арбитърът поемат задължението постоян-
но да повишават своята квалификация и умения. Те са длъжни да използват и 
прилагат знанията и опита, които притежават, за да подобряват практиката на 
посредничеството и арбитража.

• отговорност: При осъществяване на посредничество или арбитраж по-
средникът и арбитърът действат отговорно и добросъвестно, при стриктно 
спазване на действащото законодателство. Те са длъжни да съдействат за ук-
репване на доверието в закона и утвърждаване на независимостта и обществе-
ната значимост на посредническата и арбитражната дейност, да се въздържат 
от изказвания и действия, с които се уронва престижът на посредничеството и 
арбитража. 

• честност: Посредникът и арбитърът не използват името и авторитета на 
посредническата и арбитражната институция за задоволяване на собствени ин-
тереси или интереси на свои близки; не приемат лично или чрез други лица пода-
ръци, услуги, ценности или други облаги.

Етичните задължения възникват от момента, в който посредникът или ар-
битърът е изразил принципното си съгласие да упражнява посредническа или 
арбитражна дейност и продължават не само в процеса на конкретното й осъщест-
вяване, но и през целия период на ангажимента му като посредник или арбитър 
към Националния институт за помирение и арбитраж.
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Профил на посредниците и арбитрите  
към Националния институт за помирение и арбитраж - 2013 г.

Посредниците и арбитрите се утвърждават от Надзорния съвет на Национал-
ния институт за помирение и арбитраж (НИПА) на основание чл.4а, ал.7, т.5 от 
Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС). Определянето на 
посредниците и арбитрите съгласно същата разпоредба на ЗУКТС в списъците е 
право на националните представителни органи на представителните организации 
на работниците и служителите, и тези на работодателите. Държавата осъществява 
своите правомощия в лицето на министъра на труда и социалната политика (чл.9, 
ал.4 от ПУД НИПА). След проведената процедура в изпълнение на чл.36 от Коде-
кса на труда през 2102 г. и решенията на Министерски съвет от 25.07.2012 г. през м. 
декември 2012 г. Надзорният съвет на НИПА със свое решение откри процедура 
по определяне и утвърждаване на нови посредници и арбитри. На 26.02.2013 г. въз 
основа на официални писмени предложения на представителните на национално 
равнище организации на работниците и служителите, и на работодателите, както 
и на министъра на труда и социалната политика, НС на НИПА утвърди списъци 
на посредници и арбитри към института, които са обнародвани в Държавен вест-
ник бр.35 от 12.04.2013 г.

Посредниците и арбитрите, включени в списъците на НИПА, трябва да отго-
варят на общи и специални изисквания, утвърдени от НС на НИПА. Всеки от тях 
има професионален опит в областта на трудовите и осигурителните отношения 
най-малко 3 години, както и добро име и авторитет в професионалните среди и 
обществото. Посредниците и арбитрите към НИПА притежават и други знания, 
опит или умения, които са от съществено значение за разрешаване на колективни 
трудови спорове. Предвид характера на арбитражните производства, арбитрите 
към НИПА трябва да бъдат и правоспособни юристи.

Съгласно постигнато съвместно решение в рамките на НС, списъкът на по-
средниците и арбитрите включва общо 72 лица, от които 36 посредници и 36 ар-
битри. Както посредниците, така и арбитрите, са определени по равен брой – 12, 
съответно от представителните организации на работниците и служителите, тези 
на работодателите, и от страна на държавата. Общо посредниците и арбитрите 
към НИПА са 60 души, като 12 от тях са утвърдени едновременно в списъците 
както на посредниците, така и на арбитрите.

Сред утвърдените за посредници и арбитри към НИПА жените са повече 
от мъжете. От общо 60 души жените са общо 35, или с 10 повече от мъжете, 
съответно съставляват по-голям дял – 58.3%, спрямо 41.7% относителен дял на 
мъжете.
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Значително по-висок е делът на жените сред посредниците към НИПА – бли-
зо 2/3 (63.9%) спрямо 36.1% дял на мъжете, докато сред арбитрите мъжете са само 
с 4 души по-малко от жените.

По отношение на възрастовата структура се наблюдава относително равно 
представителство на посредниците и арбитрите по възрастови групи. Изисква-
нията за професионален опит и придобити компетентности се отразява във фа-
кта, че най-висок относителен дял имат лицата във възрастовия диапазон 51-60 
години – 31%. Почти равен е и делът на предходната и следващата възрастови 
групи – лицата на възраст между 41 и 50 години имат относителен дял от 25.9%, 
а тези в групата над 60 години – 22.4%. Посредниците и арбитрите към НИПА на 
възраст до 40 години имат 20.7% дял в структурата по възраст.

Предвид специфичния характер на функциите и целите, които имат посре-
дниците и арбитрите, и съобразно критериите за тяхното определяне и утвър-
ждаване, не е изненада, че в професионалната им структура преобладават лицата 
с юридическо образование – повече от ¾ тях са юристи.

Процентите са повече от 100, тъй като 11.7% от посредниците и арбитрите  
имат повече от едно висше образование.
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С икономическо и инженерно образование са съответно 15.0% и 6.7% от 
всички посредници и арбитри, а отново с 6.7% от тях имат друго висше образо-
вание – по психология, политология, педагогика, математика. От общия брой на 
посредниците и арбитрите с юридическо образование близо половината – 45%, 
упражняват адвокатска професия. Доктори по съответните науки – по право и по 
икономика, са 10% от лицата, включени в списъците на посредниците и арбитри-
те. В университети и научни институти работят 13.3% от тях.

Разпределението на посредниците и арбитрите по отношение на заеманите от 
тях длъжности също е показателно. Сред утвърдените за посредници и арбитри 
лица преобладават тези, заемащи експертни длъжности – 61.7%, следвани от ли-
цата на ръководни длъжности – 35%. 

Утвърдените от НС на НИПА лица от списъка са почти поравно разпределе-
ни от гл.т. на техния статус като посредници и арбитри. В предишния списък на 
посредниците и арбитрите фигурират 51.7% от тях, а тези, които са нови в него, 
съставляват 48.3%. По-голямо е обновлението на списъка на посредниците, в кой-
то 55.6% са новите лица, докато при арбитрите новите лица в сравнение с тези от 
предходния списък са по-малко – с относителен дял от 47.2%. Като цяло близо 
половината от лицата в обновения списък за посредници и арбитри към НИПА 
са нови. В тази връзка от непосредствена важност е провеждането на обучение 
относно специфични изисквания на процедурите по посредничество и арбитраж 
и тяхното прилагане.
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ПРОВЕДЕНИ ПРОЦЕДУРИ  
ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АРБИТРАЖ  

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА НИПА  
ЗА ПЕРИОДА 2003 - СЕПТЕМВРИ 2013 г.

Източник на информация за анализа е специално създадената в НИПА база 
данни за постъпилите искания и проведените процедури по посредничество и 
арбитраж. Основните показатели, заложени в базата данни са: 

• Правно основание 
• Предмет на спора
• Вид на искането
• Резултат от процедурата.

Други показатели, които описват постъпилите искания и проведените про-
цедури са: равнище на колективния трудов спор, код на икономическа дейност и 
ЕИК (БУЛСТАТ) на предприятието, брой наети лица към датата на откриване на 
процедурата, начало и край на процедурата, определен посредник, вид и поиме-
нен състав на арбитражния орган, брой заседания на арбитражния орган, както и 
други важни данни от постъпили справки за извършени действия на посредници 
и арбитри.

І. Процедури по посредничество.
В периода 2003 – септември 2013 г. в НИПА са постъпили общо 26 иска-

ния за откриване на процедура по посредничество. Посредничеството към 
НИПА е доброволно - осъществява се по волята на страните в колективен 
трудов спор. Слабата използваемост на процедурите по посредничество за 
уреждане на колективни трудови спорове в момента се дължи на факта, че 
при отказ на едната страна да участва в доброволни преговори няма въз-
можност такива да бъдат проведени и процедура по посредничество не се 
открива. На графика 1 е показано разпределението на постъпилите искания 
за посредничество.

Графика 1: Брой постъпили искания за посредничество

В последните години е намалял броят на постъпилите искания за посредни-
чество на основание чл.4, ал.1 ЗУКТС. От друга страна, успешно приключили със 
споразумение между страните по спора са посредничествата в периода 2009 – 
2011 г. Всички постъпили в НИПА искания за посредничество са от равнище на 
договаряне – предприятие. 
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На графика 2 е онагледен броят на исканията за посредничество, групирани 
по икономически сектори. 

Графика 2: Искания за посредничество по икономически сектори

Най-голям дял на исканията са от сектор „Преработваща промишленост“ и 
„Образование“ – съответно 38% и 23 %, или общо над половината от всички иска-
ния. Други сектори от които има постъпили искания са: „Производство и разпре-
деление на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“; „Доставя-
не на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“; 
„Строителство“; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“; „Транспорт, 
складиране и пощи“; „Професионални дейности и научни изследвания“; „Дър-
жавно управление“; „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Друго основно разграничение, направено при обобщаването на данните от 
процедурите по посредничество, е според характера на причините за отправяне 
на искането, регламентирани в чл.4, ал.1 от ЗУКТС, а именно:

• непостигнато споразумение по време на непосредствени преговори по ко-
лективен трудов спор между страните или 

• отказ на една от страните да участва в преговорите.

Графика 3: Искания за посредничество по правно основание
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В преобладаващия брой от исканията за посредничество е посочено като 
правно основание непостигнато споразумение по време на непосредствени пре-
говори за разрешаване на колективен трудов спор – в 77% от случаите. Страните 
в своите искания по-рядко са посочвали като правно основание отказ на другата 
страна да участва в преговори – 23% от случаите.

На графика 4 е показано разграничението между постъпилите искания за по-
средничество според предмета на спора. От общо 26 искания за посредничество 
в 54% от тях се посочва, че спорът се отнася до основни трудови права на работ-
ниците и служителите, като: неизплатени работни заплати, увеличение на въз-
награжденията, увеличение на размера на платения годишен отпуск, социални 
придобивки, условия на труд и др.

Графика 4: Искания според предмет на спора
 
В 23% от случаите исканията касаят подписване на нов КТД. В 11% от иска-

нията предмет на спора е неизпълнението на постигнати договорености в КТД. В 
8% от исканията предметът на спора се отнася до неспазване на подписани спо-
разумения между работодателя, и работниците и служителите в предприятието. 
Едно от исканията (4%) е относно прекратяване на трудови правоотношения на 
част от работниците и служителите. След проведени разговори между спорещите 
и НИПА е установено, че исканията са почивали са на неверни предположения за 
бъдещи съкращения и спорът е разрешен тъй като предмета му е отпаднал.

На графика 5 са представени данни относно вида на искането. Съгласно ЗУКТС 
искане за откриване на посредничество може да бъде отправено от всяка една от 
страните по КТС, което означава, че искането може да бъде отправено както от двете 
страни, така и от всяка една от тях поотделно и независимо.

Графика 5: Вид на искането
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Едно от исканията е по взаимно съгласие на страните и 25 от исканията са 
отправени от една от страните по спора. Най-голям брой от постъпилите иска-
ния – 77%, са едностранните искания от представители на работниците и служи-
телите в предприятията, а 5 от едностранните искания или 19% от всички иска-
ния са отправени от страна на работодателя. При 5 от 25 едностранни искания 
има постъпило съгласие от другата страна по спора за приемане на процедура по 
посредничество.

На графика 6 са представени данни относно определянето на посредник във 
връзка с вида на исканията за посредничество.

Графика 6: Определяне на посредник

Едно от исканията е за посредничество по взаимно съгласие на страните, има 
определен посредник и процедурата е редовно проведена. В 17 от случаите на едно-
странно искане за посредничество или 65% от всички постъпили искания за посред-
ничество няма определен посредник. Причина за това е липсата на необходимо съ-
гласие от другата страна по спора за провеждане на процедура по посредничество.

При 8 едностранни искания със заповед на директора на НИПА е определен 
посредник. В 5 от случаите с определен посредник има съгласие за участие в по-
средничество от другата страна по спора и такава е била проведена. В 3 от случа-
ите с определен посредник не постъпва съгласие от другата страна по спора и не 
е проведена процедура.

Графика 7 илюстрира факта, че от всички постъпили искания за посредничест-
во, процедура е проведена в 23% от случаите. Видно е от графиката, че случаите, 
при които едната от спорещите страни инициира посредничеството, а другата не 
приема да участва, са 77% от постъпилите в НИПА искания за посредничество.

Графика 7: Осъществени и неосъществени процедури по посредничество
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Данните на графика 8 показват, че в резултат на постъпилите искания в три 
случая процедурите по посредничество приключват с подписване на споразуме-
ние между страните за уреждане на КТС.

Графика 8: Резултати от постъпилите искания за посредничество

Други три процедури приключват без подписано споразумение, тъй като по 
време на преговорите с участието на посредника страните не успяват да сближат 
позициите си.

Посредничество не се осъществява поради непостъпило съгласие от другата 
страна по спора в преобладаващия брой от исканията – 20 бр. или 77 % от слу-
чаите. В два от случаите с непостъпило съгласие, страните са подписали спора-
зумение за уреждане на спора, а в един случай са предприети ефективни стачни 
действия от работниците и служителите.

Проблеми и възможности на посредничеството:
• Като основен проблем, вследствие на прегледа на посредническите проце-

дури, се очертава липсата на съгласие от другата страна по спора за провеждане 
на процедурата, което е необходима предпоставка за провеждането на посредни-
ческа процедура от НИПА.

• Страните по колективен трудов спор използват законовата възможност 
за помирителна процедура със съдействието на синдикални и работодателски 
структури и експерти, и в значително по-малка степен използват възможността 
спорът да бъде уреден чрез съдействието на посредник към НИПА.

• Сред причините за ниската използваемост на посредничеството като из-
вънсъдебен способ за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА е фи-
нансовата ангажираност за страните.

Разрешените чрез посредничество колективни трудови спорове са малко на 
брой, но половината от осъществените посредничества са завършили с постигна-
то споразумение между страните.
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ІІ. Процедури по арбитраж
Арбитражът се осъществява по взаимно съгласие между страните, с изключе-

ние на арбитража по чл.14, ал.3 от ЗУКТС, когато той е задължително условие за 
определяне на минимално необходими дейности в случай на стачка, ако страните 
не са постигнали споразумение помежду си. 

За периода 2003 – септември 2013 г. в НИПА са постъпили общо 16 искания 
за откриване на процедура по арбитраж. На графика 9 е представено тяхното раз-
пределение по години.

Графика 9: Брой арбитражни процедури по години

Най-голям е броят на постъпилите искания през 2007 г. и 2011 г. – съответно 3 
и 4 производства. На графика 10 са отразени данни за арбитражните произвдоства 
по принадлежнoст на предприятията към икономически сектори. С най-значите-
лен дял са тези от сектор „Транспорт, складиране и пощи“ – 5 производства или 
31% относителен дял. Четири арбитражни производства има в сектор „Преработ-
ваща промишленост“ – 25% от общия брой. По 2 арбитражни производства има в 
секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“ 
и „Строителство” или по 13% от общия брой производства. По един проведен 
арбитраж има в секторите: „Добивна промишленост“ „Образование“ и „Хуманно 
здравеопазване и социална работа“, които представляват по 6% относителен дял.

Графика 10: Арбитражни производства по икономически сектори



ПРОВЕДЕНИ.ПРОЦЕДУРИ.ПО.ПОСРЕДНИЧЕСТВО.И.АРБИТРАЖ.СЪС.СЪДЕйСТВИЕТО.НА.НИПА

19

На графика 11 са представени данни за брой наети лица, засегнати от колек-
тивни трудови спорове, за  уреждането на които е образувано арбитражно про-
изводство.

Графика 11: Брой наети лица, засегнати от колективни трудови спорове, за  уреждането на които  
е образувано арбитражно производство
 
За периода 2003 – септември 2013 г. от НИПА е проведено едно арбитражно 

производство на ниво отрасъл – в отрасъл „Средно образование“ и 15 производ-
ства на равнище предприятие. 

На графиката е представен броят наети лица, засегнати от колективни трудови 
спорове, във връзка с които са образувани арбитражни производства. Най-значи-
телен е броят на засегнатите от КТС работници и служители на ниво отрасъл – 
152 800 души. В проведените от НИПА арбитражни производства по уреждане на 
КТС в предприятия, засегнатите наети лица са близо 33 хил. 

На графика 12 са представени данни за броя арбитражни производства в про-
центно отношение по признак „правно основание“. Делът на колективните трудо-
ви спорове, за които е потърсено съдействие от страна на НИПА чрез арбитраж, 
е както следва:

• по реда на чл.5 от ЗУКТС – 2 осъществени процедури, които представляват 
13% от всички арбитражни производства;

• по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС – 14 осъществени процедури, които пред-
ставляват 87% от всички арбитражни производства.

Графика 12: Правно основание – брой и относителен дял арбитражни процедури

На графика 13 е изобразена статистика за броя проведени арбитражни про-
изводства според състава на арбитражния орган. От данните е видно, че с почти 
еднакъв дял са производствата, проведени от петчленна и тричленна арбитражна 
комисия, както и тези, проведени от едноличен арбитър. Като цяло, в над 2/3 от 
случаите е определен по-широк състав на арбитражния орган, т.e. петчленна или 
тричленна арбитражна комисия. 
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При 11 от процедурите или 69% от общия брой е определена арбитражна коми-
сия. В близо една трета, или 31% от случаите е определен едноличен арбитър. При 
доброволния арбитраж страните определят както вида на арбитражния орган, така 
и неговия поименен състав. При задължителния арбитраж тази функция, съгласно 
чл.14, ал.3 от ЗУКТС, е възложена на директора на НИПА.

Графика 13: Състав на арбитражния орган

На графика 14 са представени данни относно участието на арбитрите в прове-
дените производства. Общият брой на арбитрите, взели участие в осъществените 
производства, е 20. От данните е видно, че девет арбитри от списъка към НИПА 
са взели участие в една процедура. Трима арбитри са участвали в по две производ-
ства, пет в три, двама в четири и двама арбитри в по 6 производства. 

Графика 14: Участие на арбитри в арбитражни производства 

На графика 15 са представени данни за относителния дял на арбитражните 
процедури по общ брой проведени заседания (открити и закрити). В 6% от всички 
производства по арбитраж, спорът е разгледан и решен в едно заседание. В 13% 
от всички производства по арбитраж спорът е разгледан и решен в общо 9 засе-
дания. В 31% от всички производства по арбитраж, спорът е разгледан и решен в 
общо 5 заседания. В 25% от всички производства по арбитраж, спорът е разгледан 
и решен в общо 3 заседания, а в 25% от случаите – 2 заседания.

Графика 15: Относителен дял на арбитражни процедури по брой проведени заседания
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На графика 16 са представени данни за брой и относителен дял на арбитражни 
процедури по постигнат резултат. В резултат на проведените арбитражни произ-
водства, са постановени 14 арбитражни решения. В едно производство по реда на 
чл. 14, ал.3 от ЗУКТС е утвърдено арбитражно споразумение, а друго е постанове-
но арбитражно определение. Чрез тези две форми на приключване на процедура-
та арбитражният орган утвърждава подписани от страните стачни споразумения, 
постигнати в хода на арбитражните производства.

Графика 16: Брой и относителен дял на арбитражни процедури по постигнат резултат

Проблеми и възможности на арбитража:
Прегледът на осъществените арбитражни производства показва малка изпол-

зваемост на способа доброволен арбитраж при колективни трудови спорове, за 
който в българската практика липсват правни традиции. Преобладаващият брой 
арбитражни производства са по реда на чл.14, ал.3 от ЗУКТС – общо 87% от всич-
ки процедури.

Основните проблеми са следните:
• Арбитражните производства към НИПА не са безплатни за страните. Пла-

теният характер на способите посредничество и арбитраж възпрепятства страни-
те да ги използват в случай на възникнал КТС.

• Липсват арбитражни клаузи в преобладаващата част от сключените ко-
лективни трудови договори. В практиката не се използва възможността в ко-
лективния трудов договор да присъства арбитражна клауза за доброволното 
уреждане на възникнал колективен трудов спор при неизпълнение на догово-
реностите по КТД.

• Липса на последваща информация за изпълнението на арбитражните реше-
ния. Осигуряването на предварителна и последваща информация за КТС ще под-
помогне администрацията на НИПА за по-ефективно изпълнение на функциите 
й при подпомагане основната дейност на Института.
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АНАЛИЗИТЕ НА НИПА

Aнализите се изготвят във връзка с изпълнение на дейностите, предвидени в 
чл. 5, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния институт 
за помирение и арбитраж (НИПА), като при осъществяване на основната си дей-
ност институтът събира, съхранява и анализира данни самостоятелно и в сътруд-
ничество със социалните партньори за:

а) колективното трудово договаряне;
б) възникналите колективни трудови спорове;
в) причините за възникване на колективните трудови спорове;
г) способите и сроковете за уреждането на колективните трудови спорове.
В България съществува модел на правно регулиране на трудовите отношения, 

при който нормативната уредба съдържа норми за закрила на труда и определя 
базисното равнище на правата на работниците и служителите и на условията на 
труд, като предоставя възможност да се договарят по-благоприятни условия чрез 
колективното трудово договаряне.

Като източник на норми за регулиране на индустриалните отношения, колек-
тивните трудови договори се превръщат в един от основните механизми за усъ-
вършенстване на трудовите отношения. Превенцията на колективните трудови 
конфликти е ефективен способ за подобряване на индустриалните отношения, 
постигане на социален мир и усъвършенстване на социалния диалог.

Нормативната уредба задължава института да поддържа база данни за ко-
лективните трудови договори (КТД) и колективните трудови спорове (КТС). Из-
граждането на информационната система за колективните трудови договори се 
налага във връзка с измененията и допълненията в Кодекса на труда – ДВ, бр.108 
от 19.12.2008 г., съгласно които 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.

В приетата през 2010 г. и актуализирана през 2012 г. Стратегия за развитие на 
НИПА е заложено изграждането на информационна система за КТД и КТС. На 
института са възложени функции по осигуряването на информация за резулта-
тите от колективното трудово договаряне в Република България, която да под-
помoгне дейността на държавната администрация, социалните партньори, евро-
пейските институции, МОТ и други потребители.

Целта на информационно-аналитичната и консултативна дейност, осъщест-
вявана от НИПА, е да се осигури качествена и навременна информация за раз-
криване на важни същностни характеристики на подписаните КТД и/или въз-
никналите КТС. 

Тематичните насоки, които се разглеждат в анализите са:
• да се изследват тенденции в процесите на КТД и КТС;
• описание на социално-икономическите условия, в които протича колектив-

ното трудово договаряне;
• да се разкрият, сравнят и оценят конкретните постигнати договорености;
• да се формулират изводи и препоръки за усъвършенстване на формите на 

договаряне. 

Анализите, изготвяни от НИПА, са предназначени да засегнат широк кръг 
въпроси, свързани с икономическата обстановка в страната, състоянието на со-
циалното сътрудничество, информационните потребности на държавните орга-
ни и социалните партньори в контекста на колективното трудово договаряне. Те 
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съдействат също за разширяване на възможностите за цялостен преглед на КТД и 
КТС по браншове и отрасли, както и за обезпечаване на информационните нуж-
ди при прилагане на мерки и политики в сферата на индустриалните отношения.

В НИПА се изготвят анализи на: отраслови и браншови колективни трудови 
договори, възникнали колективни трудови спорове, провежданите процедури по 
посредничество и арбитраж, предложения за промени в действащата нормативна 
уредба, чуждестранната практика, състоянието на поддържаните бази данни за 
колективни трудови договори и колективни трудови спорове. Съществуващата 
информационна система позволява да се изследват и отделни предметни области 
на КТД с различен обхват – т.нар. междусекторни анализи.

Анализ на базата данни за колективните трудови спорове,  
поддържана от НИПА, за периода януари 2010 – септември 2013 г.

НИПА има задължения да осигурява информация относно възникналите ко-
лективни трудови спорове, в т.ч. – техния характер и причините, които ги по-
раждат. Основен стълб на информационната система за КТС е осигуряването на 
данни за потенциални и възникнали КТС на равнище предприятие/организация. 
Съгласно своите законови функции, НИПА може да предложи на доброволна ос-
нова администриране на извънсъдебни способи за уреждане на такива спорове.

Обектът на анализите е конкретен обхват на КТД или КТС, които възникват 
по повод на преговорите между представителите на работниците и служителите 
и представителите на работодателите.

НИПА поддържа база данни за възникналите КТС на равнище предприятие, 
която съдържа следните по-важни показатели за мащаба на спора:

• стачки и протести; 
• страни по конфликта;
• причини за конфликта;
• искания на страните;
• брой обхванати работници;
• непосредствени преговори между страните и резултати от тях;
• потърсено съдействие от НИПА и други органи и институции;
• развитие на процедурите по посредничество/арбитраж;
• резултати.

От действащата нормативна уредба (чл. 5, т. 1 и 2 от Правилника за устрой-
ството и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж) произти-
ча ангажимент на института да поддържа база данни за възникналите колективни 
трудови спорове (КТС) в страната. Понастоящем базата данни за възникналите 
спорове в страната се попълва въз основа на информация, постъпила чрез склю-
чени споразумения с областни и общински съвети за тристранно сътрудничество 
за предоставяне на информация и чрез отразяване на спорове по информация 
от медиите. Постъпващата информация е непълна и не съществува регламент за 
събиране, обобщаване и публикуване на информация, която да послужи на на-
ционалните и местни структури за тристранно сътрудничество за подобряване 
ефективността на социалния диалог.

В практиката на Международната организация на труда (МОТ) се осъщест-
вяват сравнения за количеството на стачки и локаути (локаута не е позволен съ-
гласно българското законодателство) между различните държави по утвърдени 
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измерители за мащаба на спора, групирани по икономически сектори, в т.ч: брой 
участвали в стачки, протести и локаути, брой засегнати предприятия, продъл-
жителност, брой изгубени работни дни, причини за спора, изход от спора и др. 
Тези статистики се съставят обикновено за период от месец, тримесечие или една 
година, което дава възможност да се извършват сравнения и да се предприемат 
превантивни мерки. 

В голяма част от страните подобна информация се събира от Министерство 
на труда или негов орган, натоварен да следи развитието на социалния диалог, 
съвместно с националната статистическа служба. Ето защо, в допълнение на вече 
съществуващата информационна система за КТД към НИПА, е необходимо до-
изграждането на информационна система за КТС, която да осигури актуална 
и изчерпателна информация за причините за възникването на КТС, както и за 
най-успешните методи за тяхното разрешаване. Тази информация трябва да бъде 
публично достъпна и да послужи при провеждането на преговори за подписва-
не на КТД, и като проактивно средство за превенция на възникването на КТС в 
страната.

НИПА е поискал техническа помощ от МОТ за изграждане в рамките на ин-
ститута на регистър на колективните трудови спорове. Тази информация може 
да послужи за обективна оценка на количествените индикатори за промяна в со-
циалните и икономически условия, както и да позволи сравнения в междунаро-
ден план за мащаб на стачките, в съответствие с препоръките на МОТ, включени 
в Резолюцията на 15-та Международна конференция на статистиците по труда 
(1993 г.).

За регистъра е необходимо да се използват различни източници на информа-
ция, в т.ч – отправяне на въпросници към спорещите страни по информация от 
медиите. В голям брой от страните-членки на ЕС се събира информация както 
чрез неговата регистрация от страните, така и след отправено запитване до стра-
ните по колективен трудов спор да предоставят данни във връзка с публикации в 
медиите за показатели за мащаба и характера на спора, в т.ч - продължителност, 
причини и способи за уреждане, резултати (удовлетворени и неудовлетворени 
искания), брой участвали работници и служители, изгубено работно време в ра-
ботни дни, икономически сектор на предприятието, географско положение.

Във връзка с функциите на НИПА да събира, съхранява и анализира данни 
самостоятелно и в сътрудничество със социалните партньори за възникналите 
КТС в страната, НИПА поддържа електронна база данни, като използва за из-
точници на информация медиите и областни и общински съвети за тристранно 
сътрудничество.

На Фигура 1 са представени данни за регистрираните от НИПА случаи на 
КТС, в т. ч. стачки, за периода януари 2011 г. – септември 2013 г. В разглежда-
ния период нараства броят на КТС от 16 през 2011 г. до 24 през 2012 г. и до 32 
за месеците януари-септември 2013 г. Паралелно нараства броят на КТС, чието 
разрешаване преминава през обявени и проведени ефективни стачни действия. 
Регистрираните в базата данни на НИПА стачки по години са 4 през 2011 г., 5 през 
2012 г. и 8 за първите девет месеца на 2013 г. Основна причина за стачките през 
2011 г. се явяват процесите на преструктуриране в държавните предприятия БДЖ 
и НКЖИ, през 2012 г. са неизплатени заплати, неизпълнение на КТД, отказ от 
преговори за подписване на КТД, ниски възнаграждения и лоши условия на труд. 
През 2013 г. към причините за стачка, които са сходни с тези от предходната годи-
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на се добавят и искания на работниците и служителите за смяна на ръководство-
то в едно предприятие. Като цяло в базата данни малко под половината от всички 
случаи на КТС от последните години са свързани със забавяне на изплащането 
на възнагражденията на работниците и служителите. Други основни причини са 
предстоящите съкращения на работни места, исканията за повишение на възна-
гражденията и подобряване на условията на труд. По-рядко причини за КТС се 
явяват неизпълнението на действащи колективни трудови договори, отказът на 
работодателя да преговаря за сключването на нов КТД, както и искания за смяна 
на мениджмънта на предприятието.

Фигура 1

В Таблица 1 са представени данни за регистрираните от НИПА ефектив-
ни стачки, групирани по икономически сектори, както и данни за броя засег-
нати лица, които са взели участие или са били възпрепятствани да работят 
поради прекъсване на работата. С известна условност е посочена и прибли-
зителната продължителност на стачките, отразени в базата данни на НИПА. 

Икономически 
сектори

2011 г. 2012 г. септ. 2013 г.

брой 
стачки

брой 
засегнати 

лица

продължи-
телност  

в дни

брой 
стачки

брой 
засегнати 

лица

продължи-
телност  

в дни

брой 
стачки

брой 
засегна-
ти лица

продължи-
телност  

в дни
B  Добивна 
промишленост

2 8 269 7, 24

C  Преработваща 
промишленост

1 3 106 14 3 4 000 30, 1 час

F  Строителство  2 340 1
H  Транспорт, 
складиране  
и пощи

4 10 346 23  1 250 1 час

O  Държавно 
управление

1 821 1 час  

P  Образование  1 43 2
R  Култура, спорт 
и развлечения

1 61 1 1 20 1

Общо 4 10 346 5 12 257 8 4 653

Таблица 1: Регистрирани ефективни стачки по икономически дейности
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В периода 2011 – септември 2013 г. няма регистрирани стачки от групи пред-
приятия в рамките на сектор или бранш и по този начин данните отчитат 
броя предприятия, в които през съответната година има проведени стачки.

На фигура 2 са представени данните за броя засегнати лица от проведените 
стачки, в т.ч. – пряко взели участие и такива, които са били възпрепятсвани да 
работят. В представения анализ това са само заети в съответното предприятие ра-
ботници и служители, но при по-мащабни стачки и по-прецизно измерване броят 
на засегнатите лица може да се окаже значително по-голям от броя на стачкува-
щите работници. От представените данни се вижда, че секторите с най-значите-
лен мащаб на стачките са сектор H „Транспорт, складиране и пощи“ през 2011 г., 
секторите B „Добивна промишленост“ и C „Преработваща промишленост“ през 
2012 г. и сектор C „Преработваща промишленост“ през 2013 г. Други сектори с 
регистрирани стачки, които са основно предупредителни или в рамките на един 
ден са сектор F „Строителство“, О „Държавно управление“, R „Култура, спорт и 
развлечения“ и P „Образование“.

Фигура 2
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Анализ на базата данни за колективното трудово договаряне,  
поддържана от НИПА, за периода януари 2010 – септември 2013

От 2009 г. в НИПА от ИА „ГИТ“ постъпват служебно всички сключени на 
територията на страната КТД. НИПА има ангажимент да подготвя анализи въз 
основа на поддържаната база данни за КТД. В следствие на отразяването в изчер-
пателна база данни на вписаните КТД в страната се изготвят обобщени справки 
на базата на различни критерии, например:

• икономическа дейност;
• равнища на договаряне;
• териториален обхват и др.

Периодичните доклади на НИПА за състоянието на КТД съдържат статисти-
ческа информация за броя и характера на постъпилите, сключените и действа-
щите колективни трудови договори в страната. Анализът на данните би могъл да 
послужи при  предприемането и разработването на нормативни промени, свърза-
ни с минималните трудови и осигурителни стандарти, които са предмет на КТД.

Количественият анализ на представените данни, генерирани от информа-
ционната система на НИПА за КТД има за цел да съдейства за разширяване на 
възможностите за цялостен преглед на КТД по браншове и отрасли, както и за 
обезпечаване на информационните нужди при прилагане на мерки и политики в 
сферата на индустриалните отношения.

В НИПА се изготвят анализи на колективни трудови договори (КТД), подпи-
сани на отраслово и браншово равнище на договаряне, тъй като постигнатите в 
тях договорености имат отражение върху широк кръг от заети лица. Съгласно 
дефиницията на националното закондателство, след искане от страните по от-
раслов или браншов КТД, министърът на труда и социалната политика може да 
разпростре действието му изцяло, или на отделни негови клаузи върху всички  
предприятия от обхванатите с него икономически дейности.

Задачите, които се изпълняват във връзка с осъществяваните аналитични 
функции на НИПА уточняват различни аспекти на изучавания проблем. Така на-
пример, обичайните задачи на анализите на браншови и отраслови КТД са:

• сравнителен анализ на предшестващ и действащ КТД и 
• анализиране на постигнатите договорености. 

В периода 2011 – септември 2013 г. НИПА е публикувал на своята интернет 
страница анализи на сключените КТД на равнище отрасъл или бранш в следните 
икономически дейности:

• Пивоварен бранш;
• отрасъл „Проучване, добив и преработка на минерални суровини“;
• отрасъл „Строителство“
• бранш „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“.
На НИПА са възложени функции по осигуряването на информация за резул-

татите от колективното трудово договаряне в Република България, която да под-
помoгне дейността на държавната администрация, социалните партньори, евро-
пейските институции, МОТ и други потребители.

Изграждането на информационната система за колективните трудови дого-
вори към НИПА се наложи във връзка с прилагане на изменения и допълнения 
в Кодекса на труда – ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г. – „чл. 53 (5) Копия на вписаните 
колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, определен от Ми-
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нистъра на труда и социалната политика, на Националния институт за помирение 
и арбитраж, който създава и поддържа информационна система за колективните 
трудови договори“.

През 2012 г. е създадена специална база данни за КТД въз основа на осъщест-
вен проект „Статистическо изследване и разработване на алгоритъм за обработка 
и анализ на административната информация и параметрите на договореностите 
от колективни трудови договори, съхранявани в НИПА“. В базата данни се съ-
държа изчерпателна информация относно сключените КТД и анекси към тях на 
всички равнища на договаряне в страната от началото на 2010 г. до момента, което 
позволява да бъдат направени изводи и констатации относно установени тенден-
ции и дялово разпределение на КТД. 

От началото на 2013 г. е добавен и нов модул към базата данни, който отра-
зява показатели за договореностите в КТД. Той ще позволи анализ на конкретни 
договорени трудови условия и параметри на договорите като: възнаграждения, 
отпуски, заетост, квалификация, здравословни и безопасни условия на труд, обез-
щетения, социално сътрудничество и др. Анализът на договореностите е предмет 
на пилотно изследване на сключените КТД в област Враца, което не е завършено 
и настоящият материал не съдържа данни за постигнатите чрез КТД минимални 
трудови стандарти. 

За подобряване на възможностите на информационната система за КТД се ра-
боти още по отстраняването на непълноти в данните за административната част 
от информацията като: код на икономическа дейност на предприятията, брой на-
ети лица, обхванати от КТД и др., както и върху усъвършенстване на показателите 
за изследване и анализ. 

В този раздел са представени аналитични групировки на регистрираните в 
базата данни на НИПА КТД и анекси към тях, въз основа на обобщаване на адми-
нистративната информация от КТД както следва:

• равнища на колективно трудово договаряне;
• КТД според срок на действие; 
• КТД по икономически сектори и принадлежност към бранш или отрасъл;
• КТД според териториален признак;
• КТД според големина на предприятията (малки, средни и големи);
• КТД според форма на собственост (държавна, частна, чуждестранна).
Настоящият анализ съдържа статистическа информация за сключените КТД 

и анекси към тях основно за периода – месец януари 2010 г.– месец септември 
2013 г. Данните за постъпилите копия на КТД и анекси към тях през 2009 г. не са 
въведени в поддържаната база данни за КТД, тъй като това е годината, в която в 
НИПА за първи път постъпват от ИА „ГИТ“ копия на вписаните КТД и липсата 
на утвърден модел за систематизиране и отразяване на информацията доведе до 
известни непълноти и несъпоставимост на данните със следващите години. Ето 
защо данните за 2009 г. са представени само като общ брой постъпили КТД и 
анекси към тях, отнесени по равнища на договаряне. 

Данните за КТД в анализа са оформени в раздели, като са разгледани три 
времеви аспекта – период на постъпване в НИПА (на годишна база), период на 
сключване от страните (на годишна база), и действие към определен момент (към 
определена дата).
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1. Разпределение на КТД според период на постъпване в НИПА
Разпределението на КТД според период на постъпване в НИПА отразява  

броя на предоставените от ИА „ГИТ“ и нейните териториални поделения копия 
на вписаните КТД и анекси към тях и регистрацията им в базата данни на НИПА. 
В настоящия анализ данните са представени на годишна база за трите равнища на 
договаряне.

Съгласно чл. 53, ал.4 от КТ страните при вписване на КТД предоставят на ИА 
„ГИТ“ хартиено копие и електронен образ на сключения КТД в едномесечен срок 
от неговото подписване. От своя страна ИА „ГИТ“ предоставя копия на вписа-
ните КТД на НИПА съгласно утвърдени правила за обмен на информация между 
двете администрации. Копия на вписаните КТД се предоставят на НИПА на елек-
тронен носител в едноседмичен срок, а на хартиен носител в тримесечен срок. До 
момента не е приложен механизъм за съпоставяне на вписаните КТД и анекси от 
ИА „ГИТ“ и съответно предоставените копия на НИПА. Това крие потенциал-
ни рискове от непълноти на базата данни, поддържана от НИПА. Проблемите са 
свързани основно със забавяне на предоставените КТД за регистрация в базата 
данни и липсващи данни – дата на подписване на КТД, както и класификационни 
признаци, които понастоящем не могат да бъдат приложени в пълна степен. За 
преодоляването на проблемите и усъвршенстването на базата данни НИПА си 
сътрудничи с ИА „ГИТ“, която е в процес на изграждане на електронен регистър 
за вписаните КТД и анекси към тях.

Равнища на КТД
Равнищата на договаряне в страната, съгласно Кодекса на труда, са три:
• отрасъл/бранш
• община
• предприятие.
Между равнищата на договаряне съществува отношение на по-високата бла-

гоприятност, съгласно чл. 50 (2) от КТ: „Колективният трудов договор не може да 
съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от 
установените в закона или в колективен трудов договор, с който работодателят е 
обвързан.“ Следва да се отбележи, че към момента поддържаната от НИПА база 
данни не дава пълна и точна картина за взаимовръзката на КТД, сключени на раз-
личните равнища на договаряне. 

В по-нататъшния анализ е извършена групировка на сключените КТД на най-
ниското равнище на договаряне – предприятие по браншове и отрасли, но това 
отнасяне е само условно, доколкото някои от предприятията с подписан КТД не 
членуват в представителните браншови организации на работодателите, страна 
по браншов КТД. В анализа липсва също оценка за обхванатите лица от догова-
рянето на равнищата отрасъл/бранш и община, тъй като базата данни е в процес 
на изграждане и ще се търсят пътища за осигуряване на необходимите данни за 
покритие на работниците и служителите от колективното трудово договаряне.

Равнище на договаряне отрасъл/бранш.
Секторните КТД са с най-голямо значение, тъй като в България се концен-

трират най-значителни усилия за договаряне на социалните партньори на рав-
нище отрасъл/бранш. Секторните КТД се прилагат за изработване на минимал-
ни трудови стандарти в различните сфери на икономиката, съобразно техните 
специфики. 
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Съгласно дефиницията на националното закондателство, след искане от стра-
ните по отраслов или браншов КТД, министърът на труда и социалната политика 
може да разпростре действието му изцяло, или на отделни негови клаузи върху 
всички  предприятия от обхванатите с него икономически дейности.

Колективното трудово договаряне на равнище отрасъл/ бранш КТД е с най-ма-
лък брой КТД, тъй като отрасловите/браншовите организации на социалните парт-
ньори обединяват голям брой предприятия от сродни икономически дейности. 

Равнище на договаряне община.
Общинските КТД се отнасят за дейности като образование и култура, финан-

сирани от общинските бюджети и осъществявани от множество предприятия. 
Общинските КТД са обвързани с КТД на равнище отрасъл/бранш, като не могат 
да се договарят по-неблагоприятни клаузи за работниците и служителите от за-
ложените в КТД за съответния бранш/отрасъл. Чрез договарянето на общинско 
равнище се постига стабилитет и прогнозируемост във формирането на бюдже-
тите в тези дейности. 

Равнище на договаряне предприятие.
Чрез КТД на равнище предприятие се договарят клаузи по-благоприятни от 

постигнатите в съответния отраслов/браншов или общински КТД, с който рабо-
тодателят е обвързан, като социалните партньори отчитат конкретните условия и 
възможности на предприятието.

Под предприятие се имат предвид икономически единици на предприятия и 
организации от националната икономика, които имат собствен ЕИК, вписан в ос-
новния административен регистър на страната.

В периода януари 2009 г. до септември 2013 г. от ИА „ГИТ“ в НИПА са постъ-
пили КТД и анекси към тях, според равнищата на договаряне в страната, както е 
представено в Таблица 1.

От представените данни в нея е видно, че се увеличава общият брой на постъ-
пили в НИПА КТД и анекси към тях за периода 2009 – 2012 г., а за първите девет 
месеца на 2013 г. техният общ брой остава висок като превишава годишния обем от 
2011 г. Това се дължи най-вече на увеличеният брой на КТД на равнище предпри-
ятие, които са се увеличили с близо 50% през 2010 г. спрямо 2009 г. и с 17% и 16% 
спрямо предходната година съответно през 2011 г. и 2012 г. В броя на постъпилите 
КТД е отбелязан спад на равнище на договаряне – отрасъл/ бранш с 20% през 2011 
г. спрямо 2009 г. и 2010 г., съществено намаление през 2012 г. и ръст на постъпилите 
КТД и анекси в периода януари – септември 2013 г., което се дължи в по-висока 
степен на забавяне в постъпването им. На общинско равнище има ръст в броя на 
постъпилите КТД с 20% през 2010 г. и с 50% през 2011 г. спрямо предходната година, 
последвано от 16% спад през 2012 г. и нарастване от 70% през първите 9 месеца на 

Равнища на договаряне 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. септ. 2013 г. Общо

Отрасъл/ бранш 12 12 10 3 27 64
Община 57 68 103 87 148 463
Предприятие/ организация 907 1 354 1 590 1 840 1 556 7 247
Общо 976 1 434 1 703 1 930 1 731 7 774

Таблица 1: Брой постъпили в НИПА КТД и анекси към тях  
според равнища на договаряне,  2009 г. – септември 2013 г.
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настоящата година, което също отразява забавяне от 1 до 4 месеца в постъпването 
на КТД в НИПА спрямо момента на тяхното подписване от страните. Данните за 
сключените КТД по години показва по-малки разлики на годишна база.

За деветте месеца от началото на 2013 г. може да се направи извод, че се запаз-
ва тенденцията на увеличение на сключване на КТД като броят на постъпилите 
КТД и анекси към тях е близо 90% от постъпилите през цялата 2012 г. До края на 
настоящата година очакванията са за ръст спрямо предходната година.

На фигура 1 са представени данни за общия брой постъпили КТД и анекси 
към тях от създаването на базата данни за КТД до момента, като се наблюдава 
тенденция на среден ежегоден ръст в техния обем с около 200.

Фигура 1
 

2. Разпределение на КТД според периода на тяхното сключване
Разпределението на КТД според период на сключване от страните отразява 

броя на подписаните КТД и анекси към тях по години. Този показател измерва 
успешно сключените КТД и анекси от социалните партньори в рамките на една 
календарна година. В показателя са отчетени важни елементи на договарянето 
като равнища на договаряне, срок на действие и икономически сектори. На фи-
гура 2 са представени данни за сключените КТД и анекси през периода януари 
2010 г. – септември 2013 г. С най-голям дял са подписаните КТД са на равнище 
предприятие – техният брой се променя от 1075 през 2010 г. на 1295 през  2012 г., 
т.е. – техният среден ръст е с около 100 бр. КТД годишно. На общинско равнище 

Фигура 2
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броят им нараства от 57 на 81, което е средно годишно с 8 КТД. На равнище отра-
съл/бранш средно годишният ръст е от около 3 КТД, като през 2010 г. тази стой-
ност е 11 КТД, а през 2012 г. са 18 КТД. Нараства и броят на анексите през целия 
период – средногодишно с 40 за равнище предприятие и с 3 за равнище община, 
за равнище отрасъл/бранш не може да бъде установена тенденция, тъй като за 
това най-високо равнище на договаряне анексите са рядко прилагани.

Срок на действие
Важен показател за характеризиране на КТД и анексите към тях е групирането 

им според срок на валидност. Съгласно чл.54, ал.2 от КТ, КТД имат срок на дейст-
вие една година, доколкото в КТД не е уговорен друг срок, но не повече от две 
години. Този показател следи каква е пропорцията в предпочетения от страните 
по КТД срок на действие. На фигура 3 са представени данни за сключените КТД 
през периода януари 2010 г. – септември 2013 г. според срок на валидност. Както 
е видно, преобладаващият дял от около 75% от КТД имат посочен максимален 
две годишен срок на валидност, което свидетелства, че страните не предоговарят 
ежегодно всички клаузи в КТД. В около 22% от сключените КТД са с едногодишен 
срок и това е валидно за почти всички години от разглеждания период. Само за 2 
икономически сектора е валидно, че около 50% от сключените КТД са със срок на 
валидност една година и това са бранш „Горско стопанство“ и отрасъл „Проучва-
не, добив и преработка на минерални суровини“.

Фигура 3
 
На фигура 4 са представени данни за сключените анекси през периода яну-

ари 2010 г. – септември 2013 г. според срок на валидност. От фигурата се вижда, 
че преобладаващият брой – около 80% от всички анекси имат различен срок от 

Фигура 4
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1 или 2 години, което се обяснява с факта, че това са предимно анекси по съ-
щество, сключени в даден момент след КТД, към който се отнасят и валидни от 
този момент до неговото изтичане. В приблизително 20% от случаите анексите 
имат за предмет удължаване на действието на КТД точно с една или две годи-
ни – съответно 13 и 7% дял.

На фигура 5 са представени данни за сключените анекси по вид на анекса, 
като е извършена условна групировка относно обхвата от договорености. Така 
например, най-честият случай около 75% в периода 2011 – 2013 г. е анексите да 
съдържат основно договорености, с които се изменят условия, които не касаят 
срока на действие на КТД. В над 20% от анексите, подписани в периода 2010 - 
септември 2012 г. има договорености относно удължаване срока на действие на 
КТД. В 6% от анексите са договаряни както изменения на клаузи в КТД, така и 
е удължаван срокът на действие. Посочваният срок на удължаване на действи-
ето на КТД е между 3 месеца до 2 години. Повече от половината анекси, които 
съдържат клауза за удължаване на действието са посочвали максималния срок 
от две години. По този начин анексите заместват подписването на нов КТД, и 
в базата данни на НИПА това е взето под внимание при изчисленията кои су-
бекти на колективното договаряне имат действащ КТД, въпреки че Кодекса на 
труда регламентира подписване на КТД през две години, а не подновяването на 
изтекъл КТД с анекс. 

Фигура 5

В таблица 2 са представени сключените КТД и анекси на равнище на до-
говаряне отрасъл/бранш. От данните се вижда, че за разглеждания 4 годишен 
период в преобладаващия брой сектори 17 от всичките 26 е осигурена непре-
къснатост на КТД във времето, като има подписани по два КТД и анекси за 
удължаване на действието им. В други 9 от секторите има само по един регис-
триран в НИПА КТД и това свидетелства за известни трудности в колективно-
то трудово договаряне на национално ниво – това са секторите – бранш Енер-
гетика, бранш Музикално-сценични изкуства, бранш Производство на захар 
и захарни изделия, бранш Птицевъдна промишленост, бранш Театър, бранш 
Текстилна промишленост, бранш Трикотажна промишленост, бранш Фуражна 
промишленост, бранш Футбол.
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№ по 
ред Отрасъл/бранш

Година на подписване

2010 г. 2011 г. 2012 г. септ. 2013 г. Общо КТД
1 Отрасъл Здравеопазване КТД  КТД  2
2 Отрасъл Машиностроителни  

и металообработващи дейности
 анекс КТД анекс 1

3 Отрасъл Образование КТД  КТД  2
4 Отрасъл Проучване, добив и преработка  

на минерални суровини
 КТД  КТД 2

5 Отрасъл Строителство  КТД КТД  2
6 Отрасъл Транспорт КТД  КТД  2
7 Бранш Библиотечно дело   КТД  1
8 Бранш Водоснабдяване КТД  КТД  2
9 Бранш Горско стопанство   КТД КТД 2
10 Бранш Дървообработваща и мебелна  

промишленост
КТД   КТД 2

11 Бранш Енергетика  КТД   1
12 Бранш Металургия  КТД  КТД 2
13 Бранш Музикално-сценични изкуства   КТД  1
14 Бранш Производство на захар  

и захарни изделия
   КТД 1

15 Бранш Производство на пиво и малц  КТД и 
анекс

анекс КТД 2

16 Бранш Птицевъдна промишленост  КТД   1
17 Бранш Пътно строителство КТД  КТД  2
18 Бранш Театър   КТД  1
19 Бранш Текстилна промишленост КТД    1
20 Бранш Трикотажна промишленост КТД    1
21 Бранш Туризъм КТД  КТД  2
22 Бранш Търговия КТД  КТД  2
23 Бранш Тютюнева промишленост  КТД КТД  2
24 Бранш Фуражна промишленост  КТД и 

анекс
  1

25 Бранш Футбол   КТД  1
26 Бранш Целулозно-хартиена  

промишленост
КТД  КТД  2

 Общо 11 8 18 6 41

Таблица 2: Сключени КТД и анекси на равнище отрасъл/бранш,  
по години за периода януари 2010 г. – септември 2013 г.
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Икономически сектори и принадлежност към бранш/отрасъл
Групирането по икономически сектори на подписаните КТД и анекси предос-

тавя важна информация относно мащаба на договаряне. В България, а и в пове-
чето страни от Европейския съюз, важно измерение на бипартитните индустри-
ални отношения, е секторно договаряне. Кодексът на труда визира две възможни 
обединения на национално ниво по сфера на икономическа дейност – браншово 
и отраслово ниво.

В базата данни на НИПА се прилага посочване на една икономическа дейност 
за равнище на договаряне – предприятие и на няколко икономически дейности 
за равнища на договаряне – отрасъл/бранш и община. Използваната от НИПА 
класификация е пълния код на икономическа дейност от КИД - 2008 на НСИ (бу-
квен и четирицифрен код). Тъй като КТД, сключени на различните равнища на 
договаряне обхващат една или няколко икономически дейности от Национална-
та класификация на икономическите дейности, с цел измерване на изменението 
в броя и дела на сключените КТД и анекси според тяхната принадлежност към 
браншове и отрасли на националната икономика, са използвани следните иконо-
мически групировки :

• Класификация на икономическите сектори А21 от КИД 2008 на Национал-
ния статистически институт (НСИ);

• Класификация на НИПА, взаимствана от МОТ, според която А21 са окруп-
нени в 6 икономически сектора;

• Списък на браншове и отрасли, според посочените в КТД на равнище отрасъл/
бранш икономически дейности, за които е валиден съответния секторен КТД.

За качествените групировки на КТД по равнища на договаряне и  отрасли/
браншове е необходимо събирането на допълнителни данни чрез прилагане на 
регистрационна форма за вписване от страните на сключения КТД, в която мо-
гат да се декларират данни като: принадлежност към национално представител-
ни браншови организации на представителите на работниците и служителите и 
работодателите, срок на валидност на КТД и анекса в месеци, брой наети лица, 
обхванати от действието на КТД, код на икономическа дейност и др.

В таблица 3 са показани данни за разпределението на сключените КТД и анек-
си за равнище на договаряне община, групирани по икономически сектори. От 

Икономически 
сектори

Година на подписване
2010 г. 2011 г. 2012 г. септ. 2013 г.

КТД анекси Общо КТД анекси Общо КТД анекси Общо КТД анекси Общо
P  Образование 25 3 28 36 5 41 32 9 41 19 4 23
Q  Хуманно  
здравеопазване  
и социална работа

28 11 39 39 14 53 32 12 44 32 5 37

R  Култура, спорт  
и развлечения

2 2 4 2  2 1  1 1  1

S  Други дейности 2  2 3 1 4 16 2 18 16 2 18
Общо 57 16 73 80 20 100 81 23 104 68 11 79

Таблица 3: Сключени КТД и анекси на равнище община, по години  
за периода януари 2010 г. – септември 2013 г., групирани по икономически сектори
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данните личи, че общински КТД се сключват в секторите – образование, здравео-
пазване, култура и други дейности. 

От данните на фигура 6 личи, че между 40 и 50% от всички общински КТД са 
за сектор Здравеопазване, като касаят предимно дейността на медицинските спе-
циалисти към детски и училищни заведения и по-рядко общински болници или 
социални дейности. Средно около 47% от общинските КТД са в дейност Образо-
вание за училища, детски градини и учебни центрове. С малък дял между 1% и 5% 
са КТД за общински дейности в културата, като от 2012 г. техния брой е спаднал 
до 1 КТД. Това отчасти може да се обясни с факта, че от 2012 г. е нараснал значи-
телно броя на общинските КТД за сектор – S – Други дейности за читалищата, 
които получават субсидии от общинските бюджети.

Фигура 6

В таблица 4 са представени данни за разпределението на сключените КТД и 
анекси за равнище на договаряне предприятие/организация, групирани по ико-
номически сектори. От данните се вижда, че секторите с най-голям брой сключе-
ни КТД през всичките разглеждани години са секторите P – Образование (между 
369 и 702 сключени годишно КТД) и Q – Хуманно здравеопазване и социална ра-
бота (между 137 и 190 сключени годишно КТД). 
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Икономически  
сектори

Година на подписване
2010 г. 2011 г. 2012 г. септ. 2013 г.

КТД анекси Общо КТД анекси Общо КТД анекси Общо КТД анекси Общо
A  Селско, горско и рибно 
стопанство

26 16 42 71 6 77 63 16 79 53 2 55

B  Добивна  
промишленост

10 6 16 12 9 21 14 5 19 12 5 17

C  Преработваща  
промишленост

77 36 113 95 39 134 89 38 127 54 19 73

D  Производство и раз-
пределение на електри-
ческа и топлинна енергия 
и на газообразни горива

14 3 17 9 14 23 20 5 25 2 2 4

E  Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци  
и възстановяване

26 11 37 16 15 31 31 14 45 13 13 26

F  Строителство 14 1 15 10 2 12 12 4 16 6 5 11
G  Търговия; ремонт  
на автомобили и мото-
циклети

18 1 19 18 1 19 12 5 17 9 3 12

H  Транспорт, складиране 
и пощи

16 14 30 22 13 35 30 9 39 13 9 22

I  Хотелиерство  
и ресторантьорство

9 1 10 7 0 7 6 1 7 7 0 7

J  Създаване и разпростра-
нение на информация 
и творчески продукти; 
далекосъобщения

6  6 7 1 8 5 0 5 3 1 4

K  Финансови и застрахо-
вателни дейности

4  4 3 1 4 3 0 3 1 0 1

L  Операции с недвижими 
имоти

12 1 13 9 3 12 11 4 15 9 1 10

M  Професионални  
дейности и научни 
изследвания

20 3 23 24 2 26 16 4 20 9 2 11

N  Административни  
и спомагателни дейности

3 1 4 5 2 7 5 2 7 3 0 3

O  Държавно управление 58 22 80 77 22 99 58 23 81 51 6 57
P  Образование 580 89 669 582 100 682 702 110 812 369 97 466
Q  Хуманно здравеопазва-
не и социална работа

138 49 187 190 59 249 167 77 244 137 22 159

R  Култура, спорт  
и развлечения

23 4 27 45 11 56 34 12 46 32 4 36

S  Други дейности 21  21 30 3 33 17 2 19 19 1 20
Общо 1 075 258 1 333 1 232 303 1 535 1 295 331 1 626 802 192 994

Таблица 4: Сключени КТД и анекси на равнище предприятие/организация, по години  
за периода януари 2010 г. – септември 2013 г., групирани по икономически сектори
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На Фигура 7 е представена групировка на КТД по икономически сектори, оп-
исани в таблица 4 по-горе съгласно класификация, взаимствана от МОТ за по-
крупно обединение на икономически сектори с цел установяване на тенденции. 
От данните се вижда, че значително преобладава делът на сключените КТД в дър-
жавния и обществен сектор, който представлява около 75% от всички сключени 
КТД на равнище предприятие/организация. 

Фигура 7

II. Разпределение на действащите КТД към определен момент
Понятието „действащи КТД“ обхваща колективни трудови договори към оп-

ределен времеви момент, чиито срок на действие не е изтекъл, или е бил про-
дължен с анекс. Данните представят фактическия брой на КТД по равнища на 
договаряне, които са в сила.

В таблица 5 са представени данни за действащите КТД на равнище отрасъл/ 
бранш към началото на 2012 и 2013 г. От данните е видно, че към 01.01.2012 г. в 
сила са 20 КТД, подписани на секторно равнище, а към 01.01.2013 г. техният брой е 
24, като във втория период само в бранш Текстилна промишленост няма действащ 
КТД, а се появяват 5 бранша с влезли в сила КТД – в т.ч – Библиотечно дело, Музи-
кално-сценични изкуства, Театър, Футбол и Транспорт. От представените данни 
се вижда също, че има един отрасъл (в българското законодателство няма дефи-
ниция на бранш или отрасъл и по тази причина представитеелните организации 
посочват определен обхват от икономически дейности от НКИД – 2008, прилага-
на от НСИ), който има в обхвата си дейности от два сектора и това е отрасъл Про-
учване, добив и преработка на минерални суровини. Има други браншове, които 
обхващат малка част от даден икономически сектор като тези от преработващата 
промишленост, в т.ч – машиностроене, металургия, птицевъдна, пивоварна и тю-
тюнева, трикотажна и текстилна, мебелна и целулозно–хартиена промишленост. 
Някои отрасли или браншове съвпадат с цял икономически сектор като отрасъл 
Образование, отрасъл Здравеопазване, Отрасъл Транспорт, бранш Туризъм и 
бранш Търговия.

А  
аграрен сектор

B, D, E  
добивна 

промишленост, 
енергетика и 

водоснабдяване

C  
преработваща 
промишленост

F  
строителство

G - N  
търговия, 
транспорт  
и услуги

O - S  
държавно 

управление  
и обществени 

услуги
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№ по 
ред към 1.1.2012 г. към 1.1.2013 г. Икономически сектор (номенклатура А21)

1 Отрасъл Здравеопазване Q  Хуманно здравеопазване и социална работа
2 Отрасъл Машиностроителни  

и металообработващи дейности
C  Преработваща промишленост

3 Отрасъл Образование P  Образование
4 Отрасъл Проучване, добив и преработка  

на минерални суровини
B  Добивна промишленост;  
C  Преработваща промишленост

5 Отрасъл Строителство F  Строителство
6 Бранш Водоснабдяване E  Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване
7 Бранш Горско стопанство A  Селско, горско и рибно стопанство
8 Бранш Дървообработваща и мебелна  

промишленост
C  Преработваща промишленост

9 Бранш Енергетика D  Производство и разпределение на електриче-
ска и топлинна енергия и на газообразни горива

10 Бранш Металургия C  Преработваща промишленост
11 Бранш Производство на пиво и малц C  Преработваща промишленост
12 Бранш Птицевъдна промишленост C  Преработваща промишленост
13 Бранш Пътно строителство F  Строителство
14 Бранш Текстилна промишленост C  Преработваща промишленост
15 Бранш Трикотажна 

промишленост
- C  Преработваща промишленост

16 Бранш Туризъм I  Хотелиерство и ресторантьорство
17 Бранш Търговия G  Търговия; ремонт на автомобили  

и мотоциклети
18 Бранш Тютюнева промишленост C  Преработваща промишленост
19 Бранш Фуражна промишленост C  Преработваща промишленост
20 Бранш Целулозно-хартиена промишленост C  Преработваща промишленост
21 - Бранш Библиотечно дело R  Култура, спорт и развлечения
22 - Бранш Музикално- 

сценични изкуства
R  Култура, спорт и развлечения

23 - Бранш Театър R  Култура, спорт и развлечения
24 - Бранш Футбол R  Култура, спорт и развлечения
25 - Отрасъл Транспорт H  Транспорт, складиране и пощи

Таблица 5: Действащи КТД и анекси на равнище отрасъл/ бранш,  
с принадлежност на дейности към икономически сектори
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В Таблица 6 са представени данни за действащите КТД на равнище община с 
описан обхват от общински дейности, така като страните са ги посочвали. От да-
нните се вижда, че най-често посочвани са дейностите „детско и училищно здра-
веопазване“ и „образование“. Прави впечатление, че с един общински КТД често 
се договарят условия по няколко икономически дейности, попадащи в различни 
икономически сектори.

Териториален обхват
Извършените групировки на КТД и анекси към тях по териториален признак 

отразяват, че предприятията с национално значение, които регистрират своите 
КТД в ИА „ГИТ“ имат множество поделения в цялата страна. Останалите пред-
приятия, съгласно чл.53, ал.3 от КТ вписват КТД в областта, в която е седалището 
на работодателя. Когато работодателите имат седалища в различни области, впис-
ването се извършва в една от дирекциите на ИА „ГИТ“. Разпределението на КТД 
по териториални области и общини използва Единния класификатор на админи-
стративно териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) за седалище на 
работодателя.

Общински дейности към 1.1.2012 г. към 1.1.2013 г.
Всички заети в бюджетната сфера 3 3
Детски ясли 1
Детско и училищно здравеопазване 31 33
Детско и училищно здравеопазване; Детски ясли 2
Детско и училищно здравеопазване; Здравеопазване 1
Детско и училищно здравеопазване; Детски ясли; Образование 1 1
Други 1 3
Здравеопазване 4 6
Музикални и танцово изкуство 2 2
Музикални и танцово изкуство; Общинска администрация 1 1
Образование 38 45
Социални услуги 8 3
Социални услуги; Други 1
Социални услуги; Здравеопазване 1
Стопанисване на имоти 1
Читалища 2 1
Общо 95 101

Таблица 6: Действащи КТД и анекси на равнище община,  
с посочен от страните обхват от общински дейности
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В Таблица 7 са представени данни за действащите КТД на равнище община, 
групирани по териториални области и подредени според броя на КТД. Към нача-
лото на 2013 г. общият брой на общински КТД е 101, с 6 повече спрямо същия мо-
мент на предходната година, като увеличение с по 2 КТД има в областите – Ловеч 
и Плевен. Данните показват, че  областта с най-много действащи общински КТД 
е Пловдив – 15 КТД, следвана от Бургас, Шумен, Ловеч, Плевен и Смолян с между 
7 и 5 действащи КТД. С най-малко на брой общински КТД са областите София-
област, Разград, Видин и Силистра.

 Таблица 7: Брой действащи КТД и анекси на равнище община  
по териториални области

Области към 1.1.2012 г. към 1.1.2013 г.

Пловдив 15 15
Бургас 6 7
Шумен 5 6
Ловеч 4 6
Плевен 4 6
Смолян 2 5
Стара Загора 6 4
Хасково 5 4
Варна 4 4
Велико Търново 3 4
Пазарджик 4 3
Русе 4 3
Враца 3 3
Габрово 3 3
Добрич 3 3
Кърджали 3 3
Кюстендил 3 3
Ямбол 3 3
Сливен 2 2
София (столица) 2 2
Търговище 2 2
Благоевград 1 2
Монтана 1 2
Перник 1 2
Силистра 3 1
Видин 2 1
Разград 1 1
София (област) 1
Общо 95 101
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В таблица 8 са представени данни за действащите КТД на равнище предприя-
тие, групирани според тяхната принадлежност към определен действащ браншов 
или отраслов КТД. Засега тази групировка има по-скоро познавателен характер 
отколкото да отразява действително обхванатите от браншов или отраслов КТД 

№ по 
ред

Отрасъл/бранш Брой предприятия
Брой наети лица, 
обхванати от КТД  

в предприятия

към 
1.1.2012

към 
1.1.2013

към 
1.1.2012

към 
1.1.2013

1 Отрасъл Здравеопазване 246 274 30 087 41 693
2 Отрасъл Машиностроителни и металообработващи 

дейности
36 43 20 979 25 666

3 Отрасъл Образование 1 075 1 170 47 175 58 389
4 Отрасъл Проучване, добив и преработка на минерални 

суровини
17 21 9 885 10 335

5 Отрасъл Строителство 10 12 923 1 702
6 Отрасъл Транспорт 37 45 25 482 30 664
7 Бранш Библиотечно дело 18 18 1 106 1 106
8 Бранш Водоснабдяване 34 38 13 226 14 825
9 Бранш Горско стопанство 84 69 3 369 2 596

10 Бранш Дървообработваща и мебелна промишленост 3 2 1 031 924
11 Бранш Енергетика 20 23 20 932 20 444
12 Бранш Металургия 4 4 3 431 3 465
13 Бранш музикално-сценични изкуства и Бранш Театър 21 19 1 161 1 492
14 Бранш Производство на захар и захарни изделия 4 4 2 819 2 819
15 Бранш Производство на пиво и малц 3 4 1 664 2 149
16 Бранш Птицевъдна промишленост 5 4 2 277 2 234
17 Бранш Пътно строителство 5 8 2 919 2 926
18 Бранш Текстилна промишленост 7 8 2 696 2 775
19 Бранш Трикотажна промишленост     
20 Бранш Туризъм 11 12 662 4 315
21 Бранш Търговия 16 13 1 167 1 074
22 Бранш Тютюнева промишленост     
23 Бранш Футбол 4 3 96 91
24 Бранш Целулозно-хартиена промишленост 2 2 620 1 001

Общо в обхвата на ОКТД/БКТД 1 662 1 796 193 707 232 685
Предприятия извън обхвата на действащите КТД, 
сключени на равнище отрасъл/бранш

425 416 89 088 93 134

 Общо 2 087 2 212 282 795 325 819

Таблица 8: Брой действащи КТД и анекси на равнище предприятие  
по принадлежност към отрасъл/бранш, както и брой наети лица, обхванати от КТД
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предприятия. Освен това, в случай, че КТД на равнище бранш/отрасъл е разпрос-
трян, то неговото действие ще има сила и за предприятия без сключен КТД. След-
ва да се отчита факта, че данните за брой наети са подценени и липсват данни за 
общо около 7% от предприятията, тъй като в момента няма действаща практика 
страните по КТД да декларират брой наети лица, данните са събирани вторично 
чрез информация, предоставена на НИПА от ИА „ГИТ“. Най-съществен дял на 
предприятията, за които няма отразена информация за брой наети в базата данни 
на НИПА са от секторите – Здравеопазване – 34% и Образование – 16% от всички 
КТД в сектора. В останалите сектори липсва информация само за 2% от всички 
предприятия. 

От данните в таблица 8 могат да се направят следните по-важни изводи:
• към началото на 2013 г. броят на действащите КТД е с 6% повече спрямо 

същия момент на предходната година, а броят на обхванатите наети лица е с 15% 
по-висок.

• най-голям брой предприятия с действащи КТД има в отрасъл Образование 
(1 170 КТД към 1.1.2013 г. или 53 % от всички), а също и най-голям брой наети 
лица (58 389 наети лица или 18% от всички), обхванати от действието на действа-
щи КТД. 

• Други сектори с над 20  хил. наети лица, обхванати от КТД в предприятия 
са: Здравеопазване, Машиностроене, Транспорт и Енергетика. 

• Два бранша се отличават с това, че няма нито едно предприятие в техния 
обхват от икономически дейности с подписан КТД, което може да се тълкува като 
знак за затруднени преговори на равнище предприятие. Това са бранш Тютюнева 
промишленост и Бранш Трикотажна промишленост. С подобен модел е и отрасъл 
Строителство, в който въпреки големия брой предприятия в националната ико-
номика, предприятията с действащ КТД  са едва 12.

• Извън обхвата на действащите КТД остават 416 КТД към 01.01.2013 г. или 
19% от всички, както и 93 хил. наети лица или 29% от всички.

В Таблица 9 са представени данни за действащите КТД на равнище предприя-
тие, групирани по териториални области и подредени според обхват на КТД. Ви-
дно от данните към 01.01.2013 г. с най-голям брой действащи КТД и обхванати 
наети лица са областите София град (215 КТД и 76 хил. наети лица), Пловдив (188 
КТД и близо 28 хил. наети лица), Стара Загора (164 КТД и близо 24 хил. наети 
лица) и Варна (101 КТД и близо 23 хил. наети лица). С най-малък дял са областите 
Видин, Разград и Силистра (между 20 и 40 КТД и между 1,5 и 3 хил. наети лица). 

Важно е да се отбележи, че за около 1/3 от предприятията с национално зна-
чение (отбелязано е териториално покритие – цялата страна) не са попълнени 
данните за брой наети лица, което ще бъде предмет на по-нататъшни проучвания 
с цел създаване на представителност на данните. В това число попадат големи 
структурни единици, с поделения в цялата страна и на подчинение на един дър-
жавен орган. Понастоящем не са отчетени данните за брой наети лица, обхванати 
от действието на КТД в следните предприятия и организации – Агенция за со-
циално подпомагане, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция по горите и 
регионални дирекции по горите, ГД „Изпълнение на наказанията“, МВР, Минис-
терство на отбраната и др.
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Териториален обхват
Брой предприятия наети

към 1.1.2012 към 1.1.2013 към 1.1.2012 към 1.1.2013
София (столица) 215 215 69 681 76 517
Пловдив 166 188 25 758 27 706
Стара Загора 165 164 23 125 23 902
Варна 82 101 16 781 23 037
Бургас 83 124 8 521 14 837
Габрово 71 81 9 390 10 941
Враца 93 92 9 419 10 286
Велико Търново 110 102 10 138 10 266
Шумен 96 83 10 197 9 474
Благоевград 34 47 10 665 9 296
Цялата страна 21 16 8 497 9 183
Добрич 135 144 4 943 8 955
Плевен 27 59 3 584 8 437
Русе 82 86 6 796 8 300
София (област) 67 60 8 694 8 256
Сливен 60 58 6 534 7 782
Кюстендил 30 40 5 399 7 604
Ловеч 53 66 6 088 6 759
Пазарджик 70 65 6 434 6 732
Смолян 56 55 3 952 5 001
Кърджали 40 39 3 361 4 650
Търговище 42 33 5 047 4 634
Хасково 83 79 4 862 4 360
Перник 14 20 2 895 4 072
Монтана 53 66 2 064 3 887
Ямбол 36 37 2 429 3 363
Силистра 31 24 3 189 3 159
Разград 24 20 2 992 2 938
Видин 48 48 1 360 1 485
Общо 2087 2212 282 795 325 819

Таблица 9: Брой действащи КТД и анекси на равнище предприятие  
по териториални области
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Форма на собственост
Формата на собственост в предприятията е показател, който цели да предос-

тави информация относно честотата на сключване на КТД в предприятията с пре-
обладаващо частна, държавна, или чуждестранна собственост. Данните са взети 
от Търговския регистър. За 2013 г. липсващите данни за форма на собственост на 
предприятия засягат около 50 предприятия (около 2% от всички). С приемането 
на форма на регистрация при вписване на КТД тези непълноти на базата данни се 
очаква да бъдат преодолени. 

В Таблица 10 са представени данни за действащите КТД на равнище предпри-
ятие, по форма на собственост. И за двете разглеждани години приблизително 
87% от КТД са за предприятия и организации от държавния сектор. Преобладава-
що държавни предприятия има в секторите: Селско стопанство, Водоснабдяване, 
Транспорт, Научни изследвания, Държавно управление, Образование, Здравео-
пазване и  Култура. Данните показват, че с най-голям брой действащи КТД в част-
ния сектор са секторите: Добивна промишленост, Далекосъобщения, Преработ-
ваща промишленост. Най-голям брой чужди предприятия с действащ КТД има в 
секторите Преработваща промишленост и Енергетика.
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Икономически сектор  
(номенклатура А21)

към 01.01.2012 към 01.01.2013
Частна Дър-

жавна
Чужде-
странна

Общо Частна Дър-
жавна

Чужде-
странна

Общо

A  Селско, горско и рибно  
стопанство

2 96  98 2 75  77

B  Добивна промишленост 10 1 5 16 13 1 5 19
C  Преработваща промишленост 85 18 39 142 90 17 46 153
D  Производство и разпределе-
ние на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива

3 6 11 20 3 5 15 23

E  Доставяне на води; канализа-
ционни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване

 39 1 40  44 1 45

F  Строителство 9 6  15 9 10 1 20
G  Търговия; ремонт  
на автомобили и мотоциклети

25 4 1 30 20 5  25

H  Транспорт, складиране и пощи 14 20 3 37 16 25 4 45
I  Хотелиерство  
и ресторантьорство

4 6  10 4 5 2 11

J  Създаване и разпространение  
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения

2 3 4 9 2 4 4 10

K  Финансови и застрахователни 
дейности

4  1 5 4  1 5

L  Операции с недвижими имоти 2 15  17 3 13  16
M  Професионални дейности  
и научни изследвания

2 38 1 41 2 33 2 37

N  Административни  
и спомагателни дейности

3 4 1 8 2 6 1 9

O  Държавно управление  85  85  75  75
P  Образование 4 1 071  1 075 5 1 165  1 170
Q  Хуманно здравеопазване  
и социална работа

5 289  294 5 317  322

R  Култура, спорт и развлечения 2 65  67 2 67  69
S  Други дейности 31 13  44 29 10  39
Общо 207 1 779 67 2 053 211 1 877 82 2 170

Таблица 10: Брой действащи КТД и анекси на равнище предприятие  
според форма на собственост по икономически сектори
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Големина на предприятие
Групировката на КТД според големина на предприятие почива на разпреде-

лението на договорите според броя на заетите в съответното предприятие (мал-
ки – до 50 заети лица, средни – от 50 до 100 заети лица, големи – над 100 заети 
лица). Разделянето им в три групи е заимствано от Закона за малките и средни 
предприятия.

В таблица 11 са представени данни за големина на предприятията по форма на 
собственост. От данните се вижда, че държавните предприятия с действащ КТД 
са преобладаващо малки (под 50 наети лица), а чуждестранните предприятия са 
преобладаващо големи (над 100 наети лица). Българските частни предприятия са 
разпределени наполовина между големите предприятия от една страна и малките 
и средни предприятия от друга.

През месец декември 2012 г. е изготвен пилотен бюлетин на база на промене-
ната структура на отразяване на информацията за сключените КТД на различните 
равнища. След набавяне на липсваща информация за някои от ключовите показа-
тели за класифициране на КТД на равнище предприятие и община се предвижда 
НИПА да започне да публикува на официалната си интернет страница ежеме-
сечна информация за състоянието на поддържаната база данни за КТД, както и 
обзори, които да съдържат аналитична информация по специфични проблеми на 
база на изследване съдържанието и постигнатите договорености в сключените 
КТД с оглед на разглеждането на важни аспекти и тенденции в протичането на 
социалния диалог в страната.

Брой предприятия 
с действащ КТД

Към 01.01.2012 Към 01.01.2012
Малки Средни Големи Общо Малки Средни Големи Общо

Частна 75 29 97 201 70 28 107 205
Държавна 877 314 257 1 448 939 328 295 1 562
Чуждестранна 5 7 54 66 4 9 68 81
Общо 957 350 408 1 715 1 013 365 470 1 848

Таблица 11: Брой действащи КТД и анекси на равнище предприятие  
според форма на собственост и големина на предприятията
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РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ  
ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Съгласно предвидените в ЗУКТС правомощия, основната дейност на НИПА е 
осъществяване на процедури по посредничество и арбитраж за уреждане на ко-
лективни 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 из-
меняше по начин да бъде адекватна на динамично променящите се индустриални 
и обществени отношения в страната.

Надзорният съвет на института започна фактически своята дейност веднага 
след промените в ЗУКТС, като изработва нормативните документи за цялостната 
дейност на института, като Проект за Правилник за устройството и дейността на 
Националния институт за помирение и Правила за осъществяване на посредни-
чество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния 
институт за помирение и арбитраж, Критерии за подбор на посредници и арби-
три. Утвърдени са списъците на посредниците и арбитрите и е приета Програма-
та за дейността на НИПА през 2003 г. 

Надзорният съвет приема също така Програма за популяризиране на Нацио-
налния институт за помирение и арбитраж и неговата дейност, както и Концеп-
ция и програма за обучение и подготовка на посредници и арбитри. Във връзка с 
подпомагане на социалният диалог и усъвършенстване на колективното трудово 
договаряне, в института 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 соли-
дарност, съвместно с проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за между-
народно 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 градо-
вете Пловдив, Бургас и Варна. Програмата включва представяне на ролята на ИА 
„Главна инспекция по труда“ за въвеждането на стандартите за безопасни и здра-
вословни условия на труд и пропагандиране на възможностите на Националния 
институт за помирение и арбитраж да съдейства за уреждане на КТС. 

Проведени са две арбитражни производства през 2003 г. В първия случай, по 
реда на член 14, ал. 3 от ЗУКТС, със заповед на министъра на труда и социална-
та 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 образо-
вание“. Спорът е отнесен за решаване от 5-членна арбитражна комисия. В процеса 
на арбитража страните по спора подписаха споразумение по исканията за осигу-
ряване на средства за квалификация на учителите и увеличаване на добавките за 
прослужено време.

В Надзорният Съвет на НИПА през 2005 г. се оформи становището институ-
тът да се ориентира към изграждане на централизирана информационна система 
за сключени колективни трудови договори на различни равнища. В тази система 



РАЗВИТИЕ.НА.НИПА.ПРЕЗ.ГОДИНИТЕ

49

колективните трудови договори не само да се вписват, но и да се анализира тяхно-
то съдържание, да се осъществява мониторинг върху това, доколко съдържанието 
им отговаря на законовите изисквания. Във връзка с това беше решено да се на-
правят съответните стъпки за регулиране на достъпа на Националния институт 
за помирение и арбитраж до информационните масиви на ИА „Главна инспекция 
по труда“ за сключените колективни трудови договори.

Започна и събирането на информация за чуждестранната практика в областта 
на колективното трудово договаряне и на предотвратяване на колективни тру-
дови конфликти, първоначално набавяна предимно от Интернет и чрез превод-
ни 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 Швейцарска агенция за разви-
тие и сътрудничество предоставиха няколко материала, които бяха преведени на 
български език. 

През 2005 г. започна създаването на информационна база данни за разви-
тието на двустранния социален диалог, за възникващи колективни трудови 
спорове в предприятията и за състоянието на колективното трудово договаря-
не в тях. За получаване на информация за сключени колективни трудови дого-
вори в предприятия, в които съществуват КТС, през месец май 2006 г. между 
НИПА и ИА „ГИТ“ бяха съгласувани Правила за предоставяне на информа-
ция, чрез които се утвърждава механизъм за обмен на информация между 
двете ведомства за регистрираните колективни трудови договори. Правилата 
бяха утвърдени от министъра на труда и социалната политика. В информаци-
онната база данни на НИПА бяха въведени 46 КТД, подписани на национално 
ниво в периода 2004 – 2006 г.

Популяризиране на възможностите на Националния институт за помирение 
и арбитраж да съдейства за уреждане на колективни трудови спорове чрез по-
средничество и арбитраж се извърши в рамките на разработения проект на ме-
ханизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи КТС. Организирани са 
срещи на областен принцип, в страната с представители на социалните партньо-
ри, на областните и общинските администрации в пилотните области Стара За-
гора, Габрово, Варна и пилотните общини Варна, Девня, Габрово, Севлиево, Стара 
Загора и Казанлък. В рамките на подготовката на материали по Комуникацион-
ната стратегия за присъединяване на България към ЕС, с финансовата подкрепа, 
осигурена от Министерство на труда и социалната политика е издадена брошура 
за дейността на НИПА.

През 2007 г. са проведени 4 арбитражни производства по чл.14 от ЗУКТС за 
определяне на минимални дейности по време на ефективна стачка в: „Топлофика-
ция“ 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 от ЗУКТС за определяне на минимално необходимите дей-
ности по време на ефективна стачка в: „Миролио Нова Загора“ ЕООД, „Миролио 
България“ ЕООД – гр. Елин Пелин, „ЧЕЗ - Разпределение - България“ ЕАД. Про-
цедурите са приключени с постановяване на арбитражни решения. През посоче-
ния отчетен период са открити три процедури по посредничество по възникнал 
колективен трудов спор в „Миролио България“ ЕООД – гр. Елин Пелин, „Арко-
троникс България“ АД и ВМЗ-ЕАД, град Сопот. 
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През 2008 г. са изготвени три анализа на базата на информация за колективно-
то трудово договаряне в отраслите: „Здравеопазване“,„Енергетика“ и „Лека про-
мишленост“ (бранш „Текстил“). Създадена 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 от работната група предложение се измени и допълни Кодекса на 
труда (ДВ, бр. 108 от 19.12.2008 г.) като в чл. 53, ал. (5) се добави текстът: „Копия 
на вписаните колективни трудови договори се предоставят служебно по ред, оп-
ределен от Министъра на труда и социалната политика, на Националния ин-
ститут 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 от ЗУКТС, във връзка с уреждане на колективни трудови спорове в 
„Кремиковци“АД и в Държавно Предприятие ,,Национална Компания Желе-
зопътна Инфраструктура“ ЕАД. Процедурата във връзка с уреждане на колек-
тивен трудов спор в „Кремиковци“ АД е характерна, тай като е относно зако-
носъобразността на сключване на нов Колективен трудов договор, предвид 
обстоятелството, че дружеството се намира в открито производство по несъс-
тоятелност. Арбитражното решение гласи, че трудовото и търговското зако-
нодателство не препятстват 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 спора-
зумение между страните и протокол, подписан от министъра на труда и социал-
ната 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 участи-
ето на посредника на НИПА.

Разработено е проектно предложение за изграждане на информационна сис-
тема за колективните трудови договори в НИПА. През м. май 2009 г. от минис-
търа на труда и социалната политика са утвърдени Правила за предоставяне на 
информация между ИА „ГИТ“ и НИПА, в съответствие с разпоредбата на чл. 53, 
ал. 5 от Кодекса на труда.

Изготвени са пет анализа на колективни трудови договори на ниво бранш/от-
расъл – „Горско стопанство“, „Металургия“, „Железопътен транспорт“, „Образо-
вание“ и „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“.

Основен приоритет на НИПА през 2011 година е усъвършенстването на бъл-
гарския 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 от НИПА (ПОПАУКТС). 
Инициативата е одобрена от Надзорния съвет (НС) на НИПА, в резултат на ко-
ето 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 европей-
ски институции и организации. Във връзка с превенцията на колективни трудови 
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конфликти са проведени производства по посредничество и арбитраж и са осъ-
ществени консултации по отношение на възможностите за уреждане на колек-
тивни трудови спорове. 

Осъществени са писмени и устни консултации относно предимствата на про-
цедурите по посредничество за уреждане на колективни трудови спорове, във 
връзка с постъпили искания за откриване на арбитражни процедури по чл. 14, ал. 
3 от ЗУКТС от „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, „БДЖ – Пътнически превози“ 
ЕООД, ДП „НКЖИ“, „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „Мини Марица изток“ ЕАД. Изготве-
ни са становища във връзка с постъпили запитвания от Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ – гр. Русе, МВР и от представител на работодателя в предпри-
ятие от мебелната индустрия и др.

Надзорният съвет на НИПА прие през м. май 2012 г. актуализирана Стратегия 
за развитие на НИПА за периода 2012 – 2013 г. Стратегията отразява виждането 
за ролята и мястото на НИПА в процесите на регулиране на трудовите, осигури-
телните отношения и жизненото равнище и активизиране на тристранното съ-
трудничество, което е наложително в условията на икономическа и финансова 
криза, и е приоритетна мярка в Програмата на правителството на европейското 
развитие на България 2009 – 2013 г.

На заседание на Надзорния съвет на НИПА от 26.06.2012 г., е представен ак-
туализиран анализ на проведените от НИПА процедури по посредничество и 
арбитраж в периода 2003 – м.юни 2012 г. В анализа са посочени редица причини 
за ограниченото използване на възможностите, които предоставя Института 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 про-
мени в нормативната уредба, отнасяща се до дейността на Института. Пред-
стои да бъде разработено и обсъдено  предложение за промяна в действащото 
нормативна уредба в посока на въвеждане на безплатни за страните процеду-
ри на посредничество, а също и при провеждане на посредничество в случай 
на постъпило едностранно искане от страна по КТС. Относно процедурите по 
арбитраж е констатирано, преобладаващият брой арбитражни производства 
са по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС (арбитраж за определяне на минимални 
дейности по време на ефективна стачка) – 87% от всички процедури. Изводът 
налага предприемане на мерки за създаване на условия чрез промяна на нор-
мативната уредба за по-активно използване на арбитража по чл. 5 от ЗУКТС 
(доброволен арбитраж).

През месец юни 2012 г., въз основа на актуализираната стратегия, е изготвен 
План за развитие на НИПА до 2013 г. В него са посочени три основни направле-
ния за действие:

• Развитие на възможностите и капацитета на НИПА да съдейства на страни-
те за доброволното извънсъдебно уреждане на колективните трудови спо-
рове;

• Развитие и усъвършенстване на съществуващата база данни за колектив-
ните трудови договори в Република България за осигуряване на адекватна, 
надеждна и пълна информация за постигнатите договорености между со-
циалните партньори.

• Изграждане на действаща система за събиране, обработка и анализиране на 
информация за колективните трудови спорове в Република България.
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В съответствие с Оперативния план за работа на НИПА по изпълнение на 
Програмата за дейността през 2012 г. е разработен проект за изменение и допъл-
нение на Правилата за осъществяване на посредничество и арбитраж. През месец 
юли 2012 г. е изготвен доклад с интегриран модел на административните услуги на 
НИПА по проект: „Описание, анализ и моделиране на работните процеси в Ми-
нистерството 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 BG051PO001-6.1.02 
„Изграждане на интегрирана информационна система в МТСП“. В доклада се съ-
държа функционално описание на работните процеси, в т.ч. – срокове, отговорни 
лица, взаимодействие с други процеси, формуляри на използваните документи и 
алгоритми за обмен на информация между служителите и между НИПА и външ-
ни източници – граждани, държавни органи и фирми. Дефинирани са информа-
ционни 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 елек-
тронно управление.

През есента на 2012 г. е разработен проект на „Ръководство за осъществяване 
на посредничество и арбитраж от НИПА“. През 2013 г. се предвижда неговата 
публикация след като са взети под внимание  бележки и коментари по предло-
жения проект на членовете на Надзорния съвет на НИПА. Проектът на Ръко-
водството е разработен въз основа на актуализирани Правила за осъществяване 
на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от 
НИПА, и извършен преглед и обобщаване на добрата практика от проведените 
от 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 инсти-
туции и др.), които проявяват интерес към приложението на посредничеството и 
арбитража, като алтернативни и извънсъдебни способи за уреждане на колектив-
ни трудови спорове от 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 популяризи-
ране на извънсъдебните способи, провеждане на изследвания, изготвяне на ана-
лизи и експертни оценки на колективното трудово договаряне и колективните 
трудови спорове.

През месец декември 2012 г. в изпълнение на споразумението за сътрудни-
чество със социалните партньори в област Враца се проведе кръгла маса на тема: 
„Популяризиране на дейността на Националния институт за помирение и арби-
траж и на добрите практики за уреждане на колективни трудови спорове на ре-
гионално и национално ниво, както и на страните от ЕС”. Основните разгледани 
въпроси на кръглата маса са действията по подобряване на механизма за ранно 
информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове. На участ-
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ващите в кръглата маса представители на социалните партньори и институции 
е представен кратък анализ на динамиката на действащите колективни трудови 
договори и анекси към тях за предприятия и общини на територията на Област 
Враца в периода 1.12.2011 – 1.12.2012.

През 2012 г. стартира проект за техническа помощ от Международното бюро 
по труда (МОТ) във връзка с изграждане на информационна система за колектив-
ни трудови спорове. Постъпващата в НИПА информация е непълна и не същест-
вува регламент за събиране, обобщаване и публикуване на информация, която 
да послужи на националните и местни 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 специали-
зирания сайт за трудова статистика на МОТ. В рамките на проекта през месец 
септември и месец ноември 2012 г. са проведени семинар и първо заседание на 
национална работна група като основната цел е да се разработи концепция за ин-
формационна система за колективни трудови спорове в България. Работата по 
проекта ще продължи и през 2013 г. 

В рамките на проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на ус-
ловията на труд на работниците и служителите“, част от Тематичен фонд „Парт-
ньорство и експерти“ от 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 възник-
ващи КТС. 

От началото на 2012 г. стартира обновената интернет страница на НИПА. 
През отчетния период е извършено периодично актуализиране на информаци-
ята на страницата на НИПА. Публикувана е информация относно изготвените 
от НИПА анализи на КТД, както и информация за отразяване на всички меро-
приятия на НИПА. С цел осигуряване на пълна информация и за улесняване на 
страните по КТС са публикувани документи от проведените от НИПА процедури 
по арбитраж като: искания, заповеди и арбитражни решения.

В резултат от проведено проучване на Програма Достъп до Информация – 
Рейтинг на активната прозрачност 2012 г., при което се оценяват Интернет стра-
ниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна 
точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други 
нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, НИПА е опреде-
лен на девето място сред всички изследвани администрации.

През 2013 г. социалните партньори са интегрирани в рамките на двата про-
екта, които НИПА реализира – като експерти в работните групи по проекта 
„Разрешаване на спорове“ от българо-швейцарската програма и по проекта с 
Международното бюро по труда. В рамките на проектите се работи по анализ на 
съществуващите практики и идентифициране на възможностите за тяхното по-
добряване, включително чрез разработване на нормативни промени и въвеждане 
на насърчителни мерки към страните по КТС да се обръщат към процедурите 
посредничество и арбитраж като ефективно средство за подобряване на резулта-
тите при преговори или възникнал конфликт. Анализът на ситуацията включва 
участието на експерти от швейцарска страна, от структурите на синдикатите и 
работодателите, и от държавата – НИПА, ИА „ГИТ“, АЗ, НСИ. 
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В изпълнение на проект за техническа помощ от МОТ, на НИПА са предста-
вени образци на въпросници за структурирано събиране на данни за проведени 
стачки в четири държави – Великобритания, Австралия, Финландия и Германия. 
На базата на сравнение между представените практики продължава работата по 
концепция за изграждането на информационна система за колективните трудови 
спорове в България.

От началото на 2013 г. се работи по въвеждането на  показатели за обвърза-
ност на КТД на предприятията с отраслов/браншов КТД, тъй като данните за тези 
показатели не са напълно нанесени в базата данни за КТД.  Добавен е и нов модул 
към базата данни, който отразява показатели за договореностите в КТД. Той ще 
позволи анализ на конкретни договорени трудови условия и параметри на дого-
ворите като: възнаграждения, отпуски, заетост, квалификация, здравословни и 
безопасни условия на труд, обезщетения, социално сътрудничество и др.

Ежемесечно се изготвят справки за общия брой постъпили в НИПА копия на 
КТД и анекси. Публикуван е бюлетин, който съдържа обобщена информация за 
състоянието на колективното трудово договаряне през предходната година. До 
края на 2013 г. ще бъдат изготвени два анализа чрез обобщаване на администра-
тивната информацията от КТД и на конкретните договорени трудови условия и 
параметри на договорите в една пилотна област.

Във връзка с решенията на Министерски съвет за признаване на представи-
телност на национално равнище на организациите на работниците и служителите 
и на работодателите, с решение на Надзорния съвет на НИПА са обновени спи-
съците на посредниците и арбитрите към НИПА, като същите са публикувани в 
Държавен вестник през месец април 2013 г. 

В резултат на актуализацията на Правилата за осъществяване на процеду-
рите по посредничество и арбитраж, приети от Надзорния съвет на НИПА на 
08.05.2012 г., през месец април 2013 г. е представено предложение за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и дейността на НИПА, което е одо-
брено от Министерство на труда и социалната политика. Измененията са свърза-
ни с регламентиране на правото на директора на НИПА да издава индивидуални 
административни актове и да утвърждава правила, проекти и ръководства в рам-
ките на компетентността си.

В съответствие с усилията през последните години за повишаване на ефек-
тивността от сътрудничеството между НИПА и социалните партньори, както и 
за развитие на координацията и взаимното сътрудничество с държавните инсти-
туции и органи с компетентност в областта на трудовите отношения основните 
насоки за развитие на НИПА включват:

• формирането на предложения за подобряване и осъвременяване на норма-
тивната уредба на посредничеството и арбитража, осъществявани от НИПА;

• развиването на възможностите на поддържаните от НИПА бази данни за 
колективните трудови договори и колективните трудови спорове с оглед 
на нуждите на социалните партньори и представителите на централната и 
местната власт от актуална и надеждна информация, която да подпомага 
вземането на подходящи и обосновани решения в сферата на успешния со-
циален диалог;

• разширяването на сътрудничеството на НИПА с международни организа-
ции и сродни европейски институции с цел утвърждаване на европейския 
социален модел.
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АДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
Старши експерт-юрист на КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Младши експерт на предизборен щаб в местни избо-
ри (1998); юридически консултант на свободна практика (1999-2000); ад-
вокатски помощник в кантора (2001-2005); юрист и технически секретар 
във Федерация „Съобщения“ към КТ „Подкрепа“ (2006-2006); юрискон-
султ на „Привилидж бизнес тийм“ ООД (2008-2009.); юрист на Национал-
на федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ към КТ „Под-
крепа“ (2009-2010); експерт-юрист на КТ „Подкрепа“ (2010-2011). Ползва 
английски, японски и руски език.

АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА
Юрисконсулт в КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Експерт-юрист в „МКТ консулт“ (1999-2005) и юридически 
съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). Член на Надзорния съвет на фонд 
„Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятел-
ност на работодателя“. Ползва английски, немски и руски език.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ
Директор на НИПА. Магистър по социология от СУ „Св. Климент Охрид-
ски” (1980). Има специализации в Румъния, Франция, Холандия, Белгия, 
Италия и Швейцария в областта на икономическа и социална полити-
ка, заетост, международни трудови стандарти, трудово и осигурително 
право и др. От 1983 до 1988 г. се занимава с изследователска дейност 
по проблеми на социално-икономическата ефективност в Икономиче-
ския институт на БАН, където е редовен докторант. От 1991 до 2011 г. е 
икономически съветник и главен икономически експерт в КТ „Подкре-
па”. Участва на тристранна основа в разработката на нормативни актове 
в областта на труда и социалната политика. Хоноруван преподавател в 
УНСС по проблемите на колективното трудово договаряне (1998-2005). 
Има множество публикации по въпроси, свързани със социалния диалог, 
индустриалните отношения и колективното трудово договаряне. Член 
и председател на комисията по социална политика на Икономическия 
и социален съвет на Република България от основаването му до 2011 г. 
Владее руски, ползва английски и френски език.

ЕВГЕНИ ЯКИМОВ ИВАНОВ
Член на Управителния Съвет и изпълнителен директор на Конфеде-
рацията на работодателите и индустриалците в България. Завършва 
международни отношения в Московски държавен институт по между-
народни отношения, Москва. Магистър по международни отношения от 
Дипломатическа академия, Виена. Аташе в Министерство на външни-
те работи (МВнР) (1981-1983); трети секретар МВнР (1985- 1986); трети 
секретар в Мисията на България към ООН (1986-1990); извънреден и 
пълномощен посланик, ръководител на Мисията на Р България към ЕС 
(1993-1997); изпълнителен директор на Български форум на бизнес ли-
дерите (1998-2000); главен секретар на Съюз на работодателите в Бълга-
рия (2000-2006). Владее английски, немски, френски и руски език.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА
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ЕЛКА ДИНКОВА АРНАУДОВА
Заместник-председател на Националната федерация на енергети-
ците към Конфедерацията на независимите синдикати в България 
(КНСБ). Магистър по право от СУ „Климент Охридски“ и следдипломна 
квалификация „Трудово право“. Работи последователно като стажант-съ-
дия Софийски градски съд, юрисконсулт „Хибриден център по прицевъд-
ство“, инспектор – юрист по охрана на труда и експерт по трудовоправна 
закрила и юрисконсулт към Браншова структура на миньори, металурзи, 
енергетици и геолози. Като Заместник председател на Национална феде-
рация на енергетиците и юрисконсулт осъществява дейности свързани с 
трудовоправна закрила, безопасност и здраве при работа, разрешаване 
на колективни трудови спорове и конфликти на браншово ниво, колек-
тивно трудово договаряне, правно представителство и др.

Проф. Д-Р ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ
Ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социал-
ната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор 
по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”. Заместник-декан на 
Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Ръко-
водител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изтъкнат специалист в областта на 
трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на 
семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници 
и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Владее 
английски, френски и руски език.

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ МИРОСЛАВОВ
Директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и 
условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика. 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Работи в ГУ „Социално 
осигуряване” (1984-1990); главен секретар МТСП (1990-1991); заместник-
министър на труда и социалната политика (1991-1997); от 1998 директор 
на дирекция в МТСП. Председател на Комисията по трудово законода-
телство и Заместник-председател на Комисията по осигурителни отно-
шения към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Владее 
френски и руски език.

ИВЕЛИН ХРИСТОВ ЖЕЛЯЗКОВ
Консултант по юридическите въпроси и парламентарен секретар на Асо-
циацията на индустриалния капитал в България. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски” и магистър по политология СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. Специализира европейска интеграция в Център за европейски изслед-
вания.Началник отдел в Гражданско обединение за Републиката (1994-1998); 
съдебен кандидат в Софийски окръжен съд (1998-1999); от 2002 г. директор 
тристранно сътрудничество, консултант по правни въпроси и парламента-
рен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България; адвокат 
в Софийската адвокатска колегия. Делегат и зам. делегат на българските ра-
ботодатели на 96, 97, 98, 99 и 101-а сесия на Международна конференция на 
труда, Женева, Швейцария. Член на Административния съвет на Европейски-
ят център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ 
интерес, Брюксел, Белгия. Владее английски, руски и френски език.
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Проф. Д-Р КРАСИМИРА СРЕДКОВА ИВАНОВА
Професор и доктор по право в СУ „Св. Климент Охридски“. Консул-
тант по трудово и осигурително право на Българската търговско-
промишлена палата. Има множество международни специализации 
по трудово право, международно трудово право, осигурително право, 
социален диалог. От 1992 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия; от 
1999 г. национален докладчик на България в Комитета по икономически, 
социални и културни права на ООН за прилагането на Международния 
пакт за икономически, социални и културни права; член на редакцион-
ната колегия на сп. „Съвременно право” и „Информационен бюлетин по 
труда”; участва в подготовка на проекти за нормативни актове и между-
народни семинари и конференции. Автор на многобройни научни пуб-
ликации. Владее  руски, английски, немски и испански език.

МАРИЯ МИНЧЕВА МИНЧЕВА
Юрисконсулт в Българската стопанска камара – Съюз на българския 
бизнес. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски” и по междуна-
родни отношения, магистърска програма „Право на Европейския съюз” 
в СУ „Св.Климент Охридски”, съвместно с Университет Нанси 2 (Франция). 
Владее английски език.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕВ
Изпълнителен секретар в направление „Правна закрила на труда и 
колективно трудово договаряне” в Конфедерация на независими-
те синдикати в България. Магистър по психология от СУ „Св. Климент 
Охридски”. Завършил Институт за културно-просветни кадри гр. Хаско-
во специалност „Театър“; курс за синдикални инструктори – Дания/SID/. 
Има специализацияпо индустриални отношения в ПУ „Паисий Хилен-
дарски”. Работил като завеждащ КМР и художествена самодейност в Дом 
на Народната армия гр. Пазарджик (1980-1981); инструктор домове на 
културата ОС на БПС гр. Пазарджик (1982-1985); завеждащ комисия КМР 
СККИ „К. Русинов“ гр. Пазарджик (1985-1990). От 1990 г. работи в КНСБ 
като координатор на община Пазарджик, областен координатор – Плов-
дивска област, председател на РКС на КНСБ-Пазарджик. Ползва англий-
ски език.

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КАЗАКОВ
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Допълнителен 
курс „Правната система на ЕС след Лисабон” в Център за продължаващо 
обучение към ЮФ на СУ и Европейски университетски център – Нанси и 
Университета на Страсбург (2010 г.). Старши юрисконсулт. Ползва руски 
и английски език.Представител на Асоциация на индустриалния ка-
питал в България.
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РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Стажант-съдия в Софийски градски съд (1979-
1980); районен прокурор в Малко Търново; заместник-районен проку-
рор в Софийска районна прокуратура, прокурор в Софийска градска 
прокуратура (1980-1990); съветник в отдел „Правен” на Министерския 
съвет (1990-1995); заместник-министър на правосъдието (1995).

СИЛВИ ВАСИЛЕВ ЧЕРНЕВ
Председател на Арбитражния съд при Българската търговско-про-
мишлена палата. Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор 
по право. Професор в Институт по науките за държавата и правото в БАН. 
От 1992 г. адвокат в софийска градска колегия. От 1993 г. преподавател 
в Български свободен университет и в Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. Член-арбитър на международни търговски арбитражи 
в Москва, Киев, Виена, Будапеща, Любляна, Букурещ, Братислава и др. 
Водещ специалист в областта на арбитражните производства. Има мно-
жество публикации в страната и чужбина по проблемите на арбитража. 
Владее английски, френски, руски, италиански и немски език.

СНЕЖАНА МИРКОВА СЛАВЧЕВА
Директор „Индустриални отношения” в Българската стопанска 
камара – Съюз на българския бизнес. Завършва право в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и специализира трудово право. Заемала е длъжностите 
инспектор-юрист и заместник-началник на Главна инспекция по труда, 
директор на дирекция „Административно-правно и информационно 
обслужване“ към Държавната агенция за младежта и спорта.Член е на: 
Управителен съвет на Фонд „Условия на труд“, Национален съвет по ус-
ловия на труд, Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъ-
жете, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, Комисия 
по въпросите на трудовото законодателство към Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, Комисия за регистриране на службите по 
трудова медицина и др. Има богат опит в сферата на трудово-правните 
отношения и разрешаването на колективни трудови спорове.
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АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЗАГОРОВ
Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, завеждащ Отдел „Индус-
триални отношения и устойчиво развитие“. Магистър по разработка 
на полезни изкопаеми и магистър по инженерна безопасност от Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Магистър по политически 
мениджмънт от СУ „Св. Климент Охридски“. Работил е в „Пътни строежи“, 
рудник „Паисий“ на Балканбас ЕООД, рудник „Трояново 2“ и рудник „Тро-
яново 1“ на Мини „Марица Изток“ АД. Председател на Синдикална ми-
ньорска федерация на КТ „Подкрепа“ (1995–2003). Член на Управителния 
съвет на фонд „Условия на труд“. Работи в областта на безопасността и 
здравето при работа, трудовата заетост и екологията.

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА
Председател на Национална федерация „Земеделие и горско сто-
панство“ към КТ „Подкрепа“. Магистър по икономика от Университета  
за национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила 
като: началник-офис на ТСБАНК „Боровец“ (1992-1997); главен счетоводи-
тел на „Евробанк“ АД - клон Самоков (1997-1998); главен счетоводител на 
Горско Стопанство Боровец (1996-2004). Ползва английски език.

АНТОН КРАСИМИРОВ ЛАЛОВ
Експерт-юрист в Българска търговско-промишлена палата. Магис-
тър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е рабо-
тил като юрист в нотариална кантора (2005-2006) и експерт в Министер-
ство на регионалното развитие и благоустройството (2006-2009). Ползва 
английски и френски език.

АНТОНИЯ ЖЕЛЕВА ЗЛАТЕВА-БОЯНОВА
Юрисконсулт в КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като експерт-юрист в „МКТ 
консулт“ (1999-2005) и юридически съветник в „Мирай БГ“ (2005-2010). 
Член на Надзорния съвет на фонд „Гарантирани вземания на работници-
те и служителите при несъстоятелност на работодателя“. Ползва англий-
ски, немски и руски език.

СПИСЪК НА ПОСРЕДНИЦИТЕ КЪМ НИПА
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ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
Заместник-председател на Сметната палата. Магистър по икономи-
ка и организация на труда от Университета за национално и световно 
стопанство и по право от Варненския свободен университет. Заемал 
е длъжности и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-
1992), директор (1992-2000) в районно управление „Социално осигуря-
ване“ Кърджали; главен директор на Столично управление „Социално 
осигуряване“ (2000-2001); заместник-министър на труда и социалната 
политика и Управител на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Член и 
председател на Надзорния съвет на Националния институт за помире-
ние и арбитраж (2002-2003). Хоноруван преподавател в Университета за 
национално и световно стопанство (от 2000 г.). Ползва английски, руски 
и френски език.

ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и меж-
дународни отношения). Заемал е длъжности и е работил като: стажант-
юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003); адвокат в адво-
катска кантора (2005-2011). Експерт към Комисия по правата на човека, 
вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите в 41-то Народ-
но събрание. Ползва английски и руски език.

ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА
Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Министерство на 
здравеопазването. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ 
и магистър по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за 
национално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила 
като: юрисконсулт в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управле-
ние и приватизация на държавното участие в търговията“ към Минис-
терство на икономиката (1994-2000); главен юрисконсулт и началник 
на отдел „Административни актове и договори“ в дирекция „Правна“ 
към Министерство на здравеопазването (2000-2001); ръководител на 
инспектората към Министерство на здравеопазването (2001-2011); 
началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конкурентоспособност и 
иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни предприятия 
(2011-2012).

ГЕРГАНА СТИЛИЯНОВА ЯНКОВА
Юрисконсулт в „АИКБ Консулт“ ЕООД. Магистър по право от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като юридически 
сътрудник в адвокатско дружество (2007-2011) и експерт в Асоциация-
та на индустриалния капитал в България (2011-2012). Ползва английски, 
руски и турски език.
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ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ
Заместник-председател на Държавна Агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси”. Магистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна 
Митрополия. Магистър по финанси от Университета за национално и све-
товно стопанство и магистър по право от Русенския университет. Заемал 
е длъжности и е работил като: директор на дирекция “Условия на труд и 
управление при кризи“ в Министерство на труда и социалната политика 
(2001-2007); и.д. главен секретар на Министерство на труда и социалната 
политика (2005-2006); изпълнителен директор на ИА “Главна инспекция 
по труда” (2007-2009). Член на Надзорния съвет на Национален институт 
за помирение и арбитраж (2002-2009) и първи директор на НИПА (2002-
2003). Специалист в областта на безопасните и здравословните условия 
на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здравето 
при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополу-
ка и професионална болест, задължителното застраховане за риска „тру-
дова злополука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.

ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА
Ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. Магистър по право от Университета за наци-
онално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: 
експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна 
собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, 
търговско и вещно право (2000-2001); старши юрисконсулт в Столична 
община, дирекция “Инвестиционно отчуждаване” (2001-2004). Главен 
експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, главна дирекция “Пуб-
лични изпълнители”, отдел “Правно обслужване, жалби” (2004-2007). 
Държавен инспектор в Инспектората към Министерство на икономика-
та, енергетиката и туризма (2007-2010).

ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
Ръководител на Инспектората към Министерство на финансите. 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности 
и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984); 
юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990); експерт по трудово–правна за-
щита в КНСБ (1990-1992); главен експерт (1992-2000) и държавен експерт 
(2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Министер-
ство на правосъдието; главен секретар на Министерство на правосъди-
ето (2000-2002).

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ НАЙДЕНОВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от Юго-
западния Университет „Неофит Рилски“ Благоевград. Експерт-юрист на 
КНСБ. Специалист в областта на трудовото право. Ползва руски език.
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ДИМИТЪР ПЕТКОВ ТАБАКОВ
Председател на Федерацията на независимите синдикални органи-
зации от леката промишленост към КНСБ. Завършил е “Управление на 
социално-икономическите дейности” в Академията за обществени науки 
и социално управление в София. Заемал е длъжности и е работил като: 
председател на профсъвет на ДСО „Битово машиностроене“; изпълните-
лен секретар на Федерация „Лека промишленост“ към КНСБ; национален 
секретар на “Федерация на независимите синдикални организации от 
леката промишленост” към КНСБ. Специалист в областта на колективно-
то трудово договаряне. Ползва руски език.

ЕРИКА ИВАНОВА БЕЛОРЕЧКА-КАМЕНОВА
Сътрудник в ИА “Главна инспекция по труда”, Дирекция „Инспекция 
по труда“ София-град. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия в Софийски 
градски съд; юрисконсулт в Общински народен съвет Земен; инспектор-
юрист в СУ „Св. Климент Охридски“; главен юрисконсулт в МСД „Интер-
нефтпродукт“; главен специалист в Териториална общинска администра-
ция „Изгрев“. Главен инспектор и началник на отдел в Дирекция “ТПО” в 
ИА “ГИТ”.

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
Директор на Дирекция “Търговски регистър и членство” в Българ-
ска търговско- промишлена палата. Магистър по право от СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-съдия 
в Софийски градски съд (1985-1986); юрист (1987-1991) и главен експерт-
юрист (1991-1993) в Българска търговско-промишлена палата. Ползва 
английски и руски език.

ЗДРАВЧО ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ
Председател на Национална Федерация „Техническа Индустрия, На-
ука, Информатика“ към КТ „Подкрепа“. Магистър-електроинженер от 
Техническия университет София. Заемал е длъжности и е работил като: 
програмист (1977-1983) и научен сътрудник І ст. (1983-1991) в Центра-
лен Институт за изчислителна техника и технологии. Ползва английски 
и руски език.
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ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски”. Председател на Управителния съвет на Балкан-
ския институт по труда и социалната политика. Преподавател по трудово 
право и социално осигуряване в СУ “Св. Климент Охридски” и в Нов бъл-
гарски университет. Заемал е длъжности и е работил като: инспектор-
юрист в Главна инспекция по труда; завеждащ правен отдел и замест-
ник-председател на КНСБ (1990-1997); министър на труда и социалната 
политика (1997-2001). Има публикации в национални издания и издания 
на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово 
право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопас-
ни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално 
осигуряване, равенство на половете, квалификация и преквалификация 
и др. Ползва английски и руски език.

КАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА
Началник на отдел „Условия на труд“ в Дирекция “Трудово право, 
обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на тру-
да и социалната политика. Магистър по инженерна педагогика от Мин-
но-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и инженер по електроника 
и автоматика от Технически университет - София. Заемала е длъжности 
и е работила като: технически сътрудник в Технически университет Со-
фия (1987-1988); експерт в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда“ в областта на разработването на проекти на нормативни актове 
и прилагане на законодателство, отнасящо се до безопасните и здраво-
словни условия на труд (1995-1998). Ползва руски и английски език.

ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
Държавен експерт в Министерство на труда и социалната полити-
ка, Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия 
на труд”. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През пери-
ода 1993-2004г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специ-
алист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти 
на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане 
на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и 
на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на 
семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица ма-
териали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. 
Ползва английски език.

ЛЮБОМИРА АСПАРУХОВА ЯЗАДЖИЕВА-ИВАНОВА
Главен експерт-юрист в Комисия за финансов надзор, Управление 
„Осигурителен надзор“ от 2003 г. Магистър по право от СУ „Св. Кли-
мент Охридски”. Работила е в Българска национална телевизия (1984-
1995); ИА „Главна инспекция по труда“ (1995-2000); Държавна агенция 
за осигурителен надзор (2000-2003 г.). Автор е на статии в областта на 
трудовото и осигурителното право. Участва като лектор в образователни 
програми за повишаване на финансовата култура сред обществеността. 
Ползва английски и руски език.
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НИНА МИЛКОВА ГЕВРЕНОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от 
СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право. Главен асистент в СУ „Св. 
Климент Охридски“, Юридически факултет, Катедра „Трудово право и об-
ществено осигуряване“ (от 1992). Член на Правния съвет към Президента 
на Република България. Заемала е длъжности и е работила като: експерт 
в Министерство на правосъдието, Програма ФАР (1996-1997); експерт 
на Българска търговско-промишлена палата в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество (2000-2006); главен юридически съветник 
по трудово право и обществено осигуряване (2004-2008) и директор 
„Човешки ресурси“ в БТК АД (2009-2012). Автор и лектор на „Raabe“ Бъл-
гария (2000-2009). Арбитър към НИПА (2003-2009). Лектор на семинари 
с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица материали 
и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва 
руски и английски език.

НИНА ПЛАМЕНОВА РАЧИНСКА
Директор на Дирекция „Човешки ресурси и организационно разви-
тие“ в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по 
икономика от Университета за национално и световно стопанство. Зае-
мала е длъжности и е работила като: началник на отдел „Човешки ресур-
си“ и директор на Дирекция „Човешки ресурси“ в ИА „Главна инспекция 
по труда“ (1999-2009). Специалист в областта на ръководене, планиране, 
организиране и контролиране на дейността по управление на човешки-
те ресурси. Ползва английски език.

РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: ста-
жант-съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в 
Малко Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна про-
куратура, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съвет-
ник в отдел “Правен” на Министерския съвет (1990-1995); заместник–ми-
нистър на правосъдието (1995).

РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Магистър по право от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант – 
съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Специалист в областта на вещно, 
трудово и търговско право. Ползва руски език.
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РОСИЦА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА
Държавен експерт в Дирекция „Жизнен стандарт, демографски въ-
проси, политики и стратегии“ в Министерство на труда и социална-
та политика. Магистър по икономика от Университета за национално и 
световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: инспектор 
в Дирекция „Административно обслужване“ в ЦУ на ДЗИ (1985-1987); спе-
циалист в департамент „Организационни структури и обучение“ в КНСБ 
(1988-1997); младши експерт в Дирекция „Човешки ресурси, администра-
тивно правно и информационно обслужване“; старши и главен експерт 
в Дирекция „Трудово право и обществено осигуряване“ на МТСП. Ползва 
английски език.

РОСИЦА ЛЮБЕНОВА ЗЛАТКОВА-СПАСОВА
Главен експерт-юрист в Българска търговско-промишлена палата. 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности 
и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1980-1981); 
юрисконсулт в СД „Хляб и хлебни изделия“ (1981-1985); специалист-
юрист в Българска търговско-промишлена палата (1985-1991). Ползва 
английски и руски език.

РУМЯНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТКОВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Бургас. Магистър по право от Универ-
ситета за национално и световно стопанство. Юрист- експерт на ОСО на 
СЖБ към КНСБ при ППБ – Бургас (1998).

РУМЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА
Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“. Ма-
гистър от Висш машинно-електротехнически институт Варна. Заемала 
е длъжности и е работила като: инспектор в ОС на БПС, Инспекция по 
охрана на труда и социално осигуряване и КТСО, Районна инспекция по 
охрана на труда – Сливен (1986-1990); главен инспектор (1993-2001) и ди-
ректор (2001-2007) в ИА „ГИТ“, Дирекция Областна инспекция по труда 
– Сливен; главен секретар на ИА „ГИТ“ (2007-2009). Има специализации 
в СУ „Св. Климент Охридски“ по трудово право (1995-1996) и управление 
на администрацията (2008-2009). Лектор в множество курсове и семина-
ри по безопасност и здраве при работа с различни целеви групи (работо-
датели, длъжностни лица, органи по безопасност и здраве, синдикалисти 
и инспектори по труда). Ползва френски, руски и английски език.
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РУСКА НИКОЛОВА БЪЧВАРОВА
Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“. Магистър по математика 
от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Заемала е длъжности 
и е работила като: секретар и председател на Синдикален регионален 
съюз Ямбол към КТ „Подкрепа“ (1997-2003); председател на Конфедерал-
ната контролна комисия към КТ „Подкрепа“ (2003-2007). Ползва немски 
и руски език.

СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА
Началник на Отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в 
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на 
труд“ в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по 
право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работи-
ла като: началник на отдел “Правен” в Агенцията по заетостта; държавен 
експерт в Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” в Ми-
нистерство на труда и социалната политика. Специалист в областта на 
трудовото право. Автор на редица материали и публикации в областта 
на трудовото и осигурителното право. Ползва руски и английски език.

СТОЙЧО СТОЙЧЕВ КРЪСТЕВ
Главен юрисконсулт на Независимата Синдикална Федерация на 
Енергетиците в България към КНСБ и на Синдиката на Железнича-
рите в България към КНСБ. Магистър по право от Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски”. Заемал е длъжности и е работил като: юрис-
консулт в НД - ФОНД „13 века България” (1988-1989); експерт-юрист в 
КНСБ (1990-1996); адвокат от Софийска Адвокатска Колегия (1996-2001); 
главен юрисконсулт на „Съюза на транспортните синдикати” към КНСБ 
(2001). От 2001-2006 г. главен експерт - юрист на НФТ „Химия и индус-
трия”- КНСБ; 2006-2009г. - юрисконсулт на Национален браншов син-
дикат „Водоснабдител”- КНСБ; От 2009-2010 г. - Изпълнителен секретар 
на КНСБ -Централа. Специалист в областта на трудовото право. Ползва 
руски и английски език.

ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Пловдив. Магистър по право от Плов-
дивски университет „Паисий Хилендарски”. Практикува в областта на 
търговското, дружественото и трудовото право. Ползва английски и 
немски език.
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ТОМЧО КОНСТАНТИНОВ ТОМОВ
Ръководител на Национален център за оценка на компетенциите към Бъл-
гарска Стопанска камара. Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Заемал е последователно длъжности и е работил като: мениджър управле-
ние на човешките ресурси в Българска стопанска камара, „Тепро Метал“ ЕАД, 
„Кремиковци“ АД, „Дага Полис“ АД, „Консултантска агенция SIA“; мениджър мар-
кетинг, реклама и връзки с обществеността в „Джеф Ко“ ЕООД и „Труд и капитал” 
АД; началник кабинет на председателя на КНСБ; завеждащ сектор „Информацио-
нен” в ЦС на БПС; експерт „Международна дейност и протокол” в ГС на БПС; пред-
седател на ГС на СБУ; председател на ОС на БПС община „Студентска”. Хоноруван 
главен асистент и преподавател по: „Социална психология“ и „Организационно 
поведение“ в Центъра по дистанционно обучение на Техническия университет 
в София; по управление на човешките ресурси в СУ „Св. Климент Охридски“. Има 
специализации по „Индустриални отношения“ в Израел, „Организационно пове-
дение“ в Дания и „Връзки с обществеността“ във Франция.

ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил 
като: експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002); пре-
подавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004); хонору-
ван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-
2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 
2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Ползва 
немски език.

ФАНКА ЦВЕТКОВА КОСТАДИНОВА
Учител в ЦДГ №8 „Изворче“. Бакалавър по предучилищна педагогика 
от ИДНУ „Надежда Крупская“. Заемала е длъжности и е работила като: 
информатор в Окръжен съвет за култура, Перник (1982-1984); учител в 
предучилищна група в ЦДГ №15, Перник (1984-1986); библиотекар в Ок-
ръжен съвет за духовно развитие, Перник (1986-1987); библиотекар в 
Техникум по металургия (1987-1995); организатор на регионална коми-
сия за учебници към Регионален инспекторат на Министерството на нау-
ката, образованието и младежта (1995-1996); счетоводител в „Так V“ ООД 
(1996-1997); организатор работа с клиенти в ЧЕЗ „България“ ЕАД (2000-
2012). Ползва английски и френски език.

ЧАВДАР СТОЯНОВ ХРИСТОВ
Вицепрезидент на Конфедерацията на независимите синдикати в Бъл-
гария (КНСБ). Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е 
последователно длъжности и е работил като: главен експерт-юрист в КНСБ 
(1990-1998); изпълнителен секретар, Департамент „Правна закрила и зако-
нотворческа дейност“ на КНСБ (1998-2012). Бивш, дългогодишен член на 
Надзорния съвет на НИПА. Член на Икономическия и социален съвет на Ре-
публика България и на постоянната комисия по трудово законодателство към 
Националния съвет за тристранно сътрудничество. Специалист в областта на 
трудовото право и индустриалните отношения. Повече от десет години е бил 
адвокат със специализация в областта на трудовото право. Автор е на редица 
статии, публикации, книги и коментари по трудово право и трудови отноше-
ния. Ползва руски и английски език.
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АДРИАН НАЙДЕНОВ ИЛИЕВ
Старши експерт-юрист на КТ „Подкрепа“. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като: млад-
ши експерт на предизборен щаб в местни избори (1998);юридически 
консултант на свободна практика (1999-2000);адвокатски помощник 
в кантора (2001-2005);юрист и технически секретар във Федерация 
„Съобщения“ към КТ „Подкрепа“ (2006-2006);юрисконсулт на „Приви-
лидж бизнес тийм“ ООД (2008-2009.);юрист на Национална федерация 
„Техническа индустрия, наука, информатика“ към КТ „Подкрепа“ (2009-
2010); експерт-юрист на КТ „Подкрепа“ (2010-2011). Ползва английски, 
японски и руски език.

БОНКА САВОВА КОЛЕВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Варна. Магистър по право от ВСУ 
„Черноризец Храбър”. Специалист в областта на индустриалните, трудо-
вите отношения и решаването на колективни трудови спорове. Ползва 
руски и английски език.

БОРЯНА ПАУНОВА СТАЙКОВА
Главен инспектор в Инспектората към Министерство на труда и со-
циалната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. 
Допълнителна професионална квалификация от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ по право на Европейския съюз (2006-2007). Работила е като стажант 
в адвокатска кантора (2001-2003). Ползва английски, руски и испански 
език.

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ЗАРТОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Юридически съветник към Българска търгов-
ско-промишлена палата.Заемала е длъжности и е работила като: стажант 
съдия в Окръжен съд-Русе (1976); заместник главен арбитър в Окръжен 
държавен арбитраж-Русе (1977-1992); арбитър в градски арбитраж-Со-
фия (1992); заместник главен арбитър и главен арбитър във Ведомствен 
държавен арбитраж при Националния аграрно-промишлен съюз (1992-
1995); арбитър в Арбитражния съд при Българска търговско-промишле-
на палата (от 2002). Ползва английски и руски език.

СПИСЪК НА АРБИТРИТЕ КЪМ НИПА
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ВАЛЕРИ ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
Заместник-председател на Сметната палата. Магистър по икономика и 
организация на труда от Университета за национално и световно стопан-
ство и по право от Варненския свободен университет. Заемал е длъжности 
и е работил като: инспектор и финансов ревизор (1991-1992), директор 
(1992-2000) в районно управление „Социално осигуряване“ Кърджали; 
главен директор на Столично управление „Социално осигуряване“ (2000-
2001); заместник-министър на труда и социалната политика и Управител 
на фонд „Условия на труд“ (2001-2005). Член и председател на Надзорния 
съвет на Националния институт за помирение и арбитраж (2002-2003). 
Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно сто-
панство (от 2000 г.). Ползва английски, руски и френски език.

ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Доктор по право (международно право и меж-
дународни отношения). Заемал е длъжности и е работил като: стажант-
юрист в нотариална и адвокатска кантора (1999-2003); адвокат в адво-
катска кантора (2005-2011). Експерт към Комисия по правата на човека, 
вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към 41-то На-
родно събрание. Ползва английски и руски език.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право СУ „Св. 
Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като:юрисконсулт в 
„Май“ - Монтана (1980-1983); главен специалист в „Жилищно настанява-
не“ (1983-1987); експерт-юрист в Асоциация „ТССТ“ (1987-1990); юрискон-
султ на ОФ „Фина механика“-София (1990-1995).

ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Адвокат от Адвокатска Колегия Стара Загора. Магистър по право и 
по история от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. 
Заемал е длъжности и е работил като: учител по история в СОУ „Христо 
Ботев“, Стара Загора (1991-1993); възпитател в ТЕТ „Г. С. Раковски“, Стара 
Загора (1993-2001); координатор на Консултантски синдикален център 
на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Стара Загора (2001-
2003); организационен секретар на СРС на КТ „Подкрепа“, Стара Загора 
(2003-2011); заместник-председател на СРС на КТ „Подкрепа“, Стара Заго-
ра (2011 до сега). Ползва английски и руски език.



СПИСЪК.НА.АРБИТРИТЕ.КЪМ.НИПА

70

ГЕРГАНА ИЛИЕВА КИРОВА
Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Министерство на здра-
веопазването. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър 
по икономика (Счетоводство и контрол) от Университета за национално и 
световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: юрисконсулт 
в управление „Правно“ и експерт-юрист в „Управление и приватизация на 
държавното участие в търговията“ към Министерство на икономиката (1994-
2000); главен юрисконсулт и началник на отдел „Административни актове 
и договори“ в дирекция „Правна“ към Министерство на здравеопазването 
(2000-2001); ръководител на инспектората към Министерство на здраве-
опазването (2001-2011); началник на отдел „ЗАН“, главна дирекция „Конку-
рентоспособност и иновации“ в Изпълнителна агенция за малките и средни 
предприятия (2011-2012).

ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ
Заместник-председател на Държавна Агенция „Държавен резерв и воен-
новременни запаси”. Магистър от ВВВУ „Георги Бенковски“ Долна Митрополия. 
Магистър по финанси от Университета за национално и световно стопанство и 
магистър по право от Русенския университет. Заемал е длъжности и е работил 
като: директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи“ в Минис-
терство на труда и социалната политика (2001-2007); и.д. главен секретар на Ми-
нистерство на труда и социалната политика (2005-2006); изпълнителен дирек-
тор на ИА “Главна инспекция по труда” (2007-2009). Член на Надзорния съвет на 
Национален институт за помирение и арбитраж (2002-2009) и първи директор 
на НИПА (2002-2003). Специалист в областта на безопасните и здравословните 
условия на труд. Автор на книги и статии в областта на безопасността и здраве-
то при работа, диференцираните осигурителни вноски за трудова злополука и 
професионална болест, задължителното застраховане за риска „трудова злопо-
лука” и работната заплата. Ползва руски и английски език.

ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ ЯНЕВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като: стажант-
съдия в Софийски градски съд (1989-1994) иексперт-юрист в КТ „Подкре-
па“ (1994). Ползва руски език.

ДАНИЕЛА ГЕЧЕВА ЩРЕГАРСКА
Ръководител на Инспектората към Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма. Магистър по право от Университета за наци-
онално и световно стопанство. Заемала е длъжности и е работила като: 
експерт в Областна администрация София-град, Дирекция „Държавна 
собственост“ с основни дейности и отговорности - административно, 
търговско и вещно право (2000-2001); старши юрисконсулт в Столична 
община, дирекция “Инвестиционно отчуждаване” (2001-2004). Главен 
експерт-юрист в Агенция за държавни вземания, главна дирекция “Пуб-
лични изпълнители”, отдел “Правно обслужване, жалби” (2004-2007). 
Държавен инспектор в Инспектората към Министерство на икономика-
та, енергетиката и туризма (2007-2010).
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ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
Ръководител на Инспектората към Министерство на финансите. 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности 
и е работила като: стажант-съдия в Софийски градски съд (1983-1984); 
юрисконсулт в АПК „Средец“ (1985-1990); експерт по трудово-правна 
защита в КНСБ (1990-1992); главен експерт (1992-2000) и държавен екс-
перт (2002) по правни въпроси в Съвета по законодателство към Минис-
терство на правосъдието; главен секретар на Министерство на право-
съдието (2000-2002).

ДИАНА МАРИНОВА МАРИНОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: правен консултант в Отдел 
„Международно сътрудничество“ в Комитет по пощи и далекосъобщения (1996); 
правен консултант във „Винтехпром“ ЕАД; правен консултант по хармонизация на 
законодателството със законодателството на ЕС - Министерство на земеделието, 
горите и аграрната реформа, Програма ФАР (1997); експерт-юрист в Управление 
„Интеграционна политика“ на Министерство на земеделието, горите и аграрната 
реформа (1999); старши инспектор-юрист в ИА „Главна инспекция по труда“ (1999-
2000); юрисконсулт на фонд „Условия на труд“ (2001). Член в асоциациите по право 
БАСП, БАМП, БААП. Хоноруван асистент в Стопански факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Редовен асистент по международно частно право (МЧП)  в УНСС (2000) 
и главен асистент по МЧП (2004). Носител на образователната и научна степен ОНС 
„Доктор“ в направление „Гражданско и семейно право“ (2013). Автор е на над 20 
статии в областта на международното право, публикувани в бългалски и чуждес-
транни специализирани научни правни списания. Член е на Редакционния съвет 
на Списанието по морско и космическо право, издание на Университета в Малага, 
Испания. Представител е на България в Международния морски комитет (ММК), 
като член на Управителния съвет и секретар на Българската асоциация по морско 
право (БАМП); докладчик на шест научни форума на ММК-Бордо (2003), Ванкувър 
(2004), Дубровник (2007), Атина (2008), Ротердам (2009), Буено Айрес (2010). Владее 
френски, английски и руски език.

ЕВГЕНИ ЯНКОВ ЯНЕВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
“Св. Климент Охридски”. Експерт по трудово-правни въпроси и юрискон-
султ при Синдикална федерация „Металици“ на КНСБ (1999-2002). Ползва 
руски и немски език.

ЕМИЛ АСЕНОВ МИНГОВ
Ръководител на Инспектората към Министерство на труда и социал-
ната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Доктор 
по право и професор в СУ „Св. Климент Охридски”.Заместник-декан на 
Юридическия факултет към Русенски университет „Ангел Кънчев“. Ръко-
водител на катедра „Трудово и осигурително право“ в Юридическия фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изтъкнат специалист в областта на 
трудовото законодателство и трудово-правните отношения. Лектор на 
семинари и автор на редица материали, публикации, статии, сборници 
и монографии в областта на трудовото и осигурителното право. Ползва 
английски, френски и руски език.



СПИСЪК.НА.АРБИТРИТЕ.КЪМ.НИПА

72

ИВАН ДИМИТРОВ СОТИРОВ
Адвокат от Адвокатска Колегия Благоевград. Магистър по право от 
СУ „Св. Климент Охридски”. Заемал е длъжности и е работил като: старши 
юрисконсулт в община „Люлин“ и община „Връбница“ (1983–1990); на-
чалник на отдел „Приемна“ на Президента на Република България (1990–
1997); доверен синдикален адвокат на КНСБ (от 1998); главен юрискон-
султ на КНСБ (от 2001). Автор е на статии в областта на трудовото право. 
Ползва руски и немски език.

КИРИЛ ВАСИЛЕВ БИНЕВ
Главен експерт в Отдел „Индустриални отношения и устойчиво разви-
тие“ към КТ „Подкрепа“. Магистър по право от Технически университет 
- Варна. Заемал е длъжности и е работил като: преподавател, ръководител 
и директор на „Обединена школа по изкуствата“ към читалище „Заря“, гр. 
Правец (1984-1994); лектор към КТ „Подкрепа“, Отдел „Синдикално разви-
тие“, Департамент „Синдикално обучение“ (1994-2003); старши експерт (Ръ-
ководител) „Здравословни и безопасни условия на труд“ на Информационно 
направление “Безопасност и здраве при работа” в Централно информацион-
но бюро “Подкрепа за достоен труд” - София по Проект BG051PO001-2.1.04 
“Подкрепа за достоен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” (2010-2012). Член на Националното сдружение за здравословни и 
безопасни условия на труд. Ползва руски език.

ЛАРИСА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
Държавен експерт в Министерство на труда и социалната полити-
ка, Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия 
на труд”. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. През пери-
ода 1993-2004г. е работила в системата на Агенция по заетостта. Специ-
алист в областта на трудовото законодателство, подготовка на проекти 
на нормативни актове и изразяване на правни становища по прилагане 
на трудовото законодателство, консултации на работници и служители и 
на работодатели в областта на трудово-правните отношения. Лектор на 
семинари с тематика в областта на трудовото право. Автор на редица ма-
териали и публикации в областта на трудовото и осигурителното право. 
Ползва английски език.

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА ГОРОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: ста-
жант-съдия в Софийски градски съд (1972); инспектор-юрист, главен 
инспектор-юрист, главен експерт-юрист, завеждащ отдел “Трудово-прав-
на защита” в Софийска градска инспекция по труда (1973-1991); главен 
юрисконсулт и член на УС на ТБ „Средец” АД (1991-1992); главен юрис-
консулт и член на УС на ЧПБ „Тексим” АД (1992-1993); юрисконсулт в ЗПК 
„Орел” АД (1993); юридически съветник в „Първа частна банка” АД (1993-
1994); директор на „Правна дирекция” и прокурист на „Евробанк” АД 
(1994-1997). Специалист в областта на гражданското и трудовото право. 
Има специализации по банково право, основи на мениджмънта, трудово 
право. Член на Национално бюро за правна помощ. Автор е на статии в 
областта на трудовото право.
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ЛЪЧЕЗАР ДЕНКОВ ИСКРОВ
Съдружник и управител на „ColisLanddevelopment“ Ltd. Магистър по 
право от Лайпцигски университет в Германия. Заемал е длъжности и е 
работил като: научен сътрудник в Института за външна политика (1980-
1985);в Министерство на външната търговия (1985-1987); управител на 
търговско дружество „Модом“ ООД (1991-1993); съдружник и управител 
на „VelisEurotrade“ Ltd (1992-1997); съдружник и управител на „Ескалибер-
България“ ООД (1994-1997); изпълнителен директор на „AmanTrading“ 
Ltd-Каргистан (1998-1999); собственик и управител на „Велис консулт“ 
ЕООД (1997). Ползва английски, немски и руски език.

МАРИЯ ПАВЛОВА ПЕСИЙСКА-СПИРОВА
Адвокат към Софийска Адвокатска колегия. Магистър по право от 
СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила в Главна 
дирекция „Българско радио и телевизия (1966-1968); Софийски военен 
съд и Министерство на правосъдието (1969-1976); младши адвокат в гр. 
Троян (1978-1979);главен специалист-юрист, завеждащ „Приемна“ към 
Върховен съд на Република България (1979-1990);главен юрисконсулт 
на ОбФ „Триадица“ (1990-1991); началник на управление „Администра-
тивно-стопанско“, ръководител на „Централно бюро за съдимост“ (1991-
1997); старши юрисконсулт към Национална служба по заетостта (1997-
1998); главен експерт-юрист към Синдикална Федерация „Електроника, 
Електротехника, Информатика“ към КТ „Подкрепа“ (1998-1999). Ползва 
немски, руски и сръбски език.

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СЪБЕВА
Главен юрисконсулт на Българска стопанска камара (БСК). Магистър 
по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работи-
ла като: юрисконсулт в Промишлено аграрно обединение „Българска за-
хар“ (1979-1982); юрисконсулт в ЦС на Национален аграрно промишлен 
съюз (1983-1985); главен юрисконсулт в СО „Агрохимическо обслужване“ 
(1985-1989); главен юрисконсулт в дирекция „Земя и земеползване“ към 
Министерство на земеделието (1989-1993), главен юрисконсулт в „Ин-
флот“ ООД (1994-1995). Арбитър към Арбитражния съд на БСК. Ползва 
английски и руски език.

МИНЧО БОЕВ КОРАЛСКИ
Директор на Агенцията за хората с увреждания. Магистър по пра-
во от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като: 
специалист в ГУ „Социално осигуряване“ (1980-1989 г.); председател на 
Централния комитет по социално осигуряване (1989-1990); зам.-пред-
седател на Комитета по труда и социалните дейности и зам.-министър 
на Министерство на труда и социалната политика (1990-1992); експерт 
в социалната комисия към Народно събрание на Република България 
(1992-1993); секретар на Съюза за стопанска инициатива (1993-1994); на-
роден представител в 37-то Народно събрание (1994-1995); министър на 
труда и социалните грижи (1995-1997); главен директор в Националния 
осигурителен институт (1997-1998). Член на Надзорния съвет на НИПА 
(2001-2003). Ползва руски и английски език.
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НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ЧАКЪРОВА-ВЪЛКОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: юрис-
консулт в ПСП „Металснаб“ (1981-1986); главенюрисконсулт на ПСП „Хим-
снаб“ (1986-1990); главен експерт-юрист на Федерация на синдикатите 
в здравеопазването към КНСБ (1990-1991); главен юрисконсулт на „Хим-
снаб“ АД (1992-1998). Ползва френски и руски език.

ПАУНИТА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по икономика на 
отбраната и сигурността и магистър по право от Университета за нацио-
нално и световно стопанство. Доктор по право. Юридически съветник в 
КТ „Подкрепа“. Заемала е длъжности и е работила като: асистент и главен 
асистент в Институт за държавата и правото към БАН (2006-2011); упра-
вляващ съдружник в „Проект консулт“ ООД (2007-2011); експерт в Ко-
мисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност 
(2011-2012); главен юрисконсулт в „Иванов Консултинг“ ЕООД (2012). 
Ползва английски, френски и руски език.

РАДКА ХРИСТОВА ЙОСИФОВА
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант-
съдия в Софийски градски съд (1979-1980); районен прокурор в Малко 
Търново; заместник-районен прокурор в Софийска районна прокурату-
ра, прокурор в Софийска градска прокуратура (1980-1990); съветник в 
отдел „Правен” на Министерския съвет (1990-1995); заместник-министър 
на правосъдието (1995).

РОСИЦА БОРИСОВА МАТЕВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Ловеч. Магистър по право от СУ „Св. 
Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е работила като: стажант – 
съдия в Окръжен съд Плевен (1992). Ползва руски език.
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РУМЕН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
Адвокат в Адвокатска Колегия Монтана. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“. Заемал е длъжности и е работил като: адвокат 
(1988-2001); главен секретар (2001-2003) и заместник-министър в Минис-
терството на труда и социалната политика (2003-2005). Управител на „БС 
Глобал консултинг” ООД и Велолекс ООД (2005-2012).

СМЕЛА НИКОЛОВА НИНЕВА
Началник на Отдел „Трудово право и обществено осигуряване” в Ди-
рекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ 
в Министерство на труда и социалната политика. Магистър по право 
от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемала е длъжности и е работила като: на-
чалник на отдел „Правен” в Агенцията по заетостта; държавен експерт в 
Дирекция „Трудово право и обществено осигуряване” в Министерство на 
труда и социалната политика. Специалист в областта на трудовото право. 
Автор на редица материали и публикации в областта на трудовото и оси-
гурителното право. Ползва руски и английски език.

СТОЙНА ИЛИЕВА СЕРБЕЗОВА
Главен консултантпо трудово законодателствокъм КНСБ. Магистър 
по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъжности и е рабо-
тила като: стажант-съдия и младши съдия в Софийски градски съд (1967-
1970); инспектор-юрист и главен инспектор-юрист в Инспекция по охра-
на на труда при ГС на БСП (1970-1982); началник на отдел „Трудово-правна 
защита“ и заместник-началник на Инспекция по охрана на труда при ГС 
на БСП (1982-1984);главен инспектор-юрист в Инспекция „Правна защи-
та на труда“ в Управление „Охрана на труда“ при ЦС на БСП (1984-1990). 
Специалист в областта на трудовото право. Автор на редица материали и 
публикации в областта на трудовото и осигурителното право.

СНЕЖАНА ЦЕЦОВА АЛЕКСАНДРОВА
Главен юрисконсулт в Дирекция „Правна“в Министерство на труда и 
социалната политика. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. 
Заемала е длъжности и е работила като: младши и старши юрисконсулт в 
Дирекция „Човешки ресурси, административно-правно и информацион-
но обслужване“ в МТСП; юрисконсулт на Научно изследователски хими-
ко-фармацевтичен институт (1998-2002); юрисконсулт в „Ирис 2000“ ЕАД 
(2002-2003). Ползва английски и руски език.
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ТЕОДОРА КОСТАДИНОВА ИКОНОМОВА
Адвокат от Адвокатска Колегия Пловдив. Магистър по право от Пло-
вдивски университет „Паисий Хилендарски”. Практикува в областта на 
търговското, дружественото и трудовото право. Ползва английски и 
немски език.

ТРИФОН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
Адвокат от Софийска Адвокатска Колегия. Магистър по право от СУ 
„Св. Климент Охридски“ и магистър по икономика от Великотърновски 
университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Заемал е длъжности и е работил 
като: експерт-юрист в Комисия за защита на конкуренцията (2002); пре-
подавател по „Търговска несъстоятелност“ в УНСС (2002-2004); хонору-
ван асистент по „Търговско право“ в Нов Български университет (2004-
2005). Член на Съвета на директорите в „Лизингова компания“ АД (от 
2003) и правен консултант в Холдинг „Стара планина“ (от 2002). Ползва 
немски език.

ЦВЕТАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ
Председател на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски”. Заемал е последова-
телно длъжности и е работил като: юрист-специалист в БТПП (1981-1986); 
юрисконсулт и главен специалист в БТПП (1986-1992); главен експерт и 
началник на Търговски регистър към БТПП (1992-1993); главен секретар 
на БТПП (1993-1999) и заместник-председател на БТПП (1999-2009). Спе-
циалист в областта на международното търговско право и арбитраж. 
Ползва английски, испански и руски език.

ЦВЕТАНА АНДРЕЕВА ЯНКОВА
Експерт-юрист в Българска браншова камара „Машиностроене“. 
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“. Заемала е длъж-
ности и е работила като: юрисконсулт в „Кнезим“ АД (1989-1994); млад-
ши съдия в Софийски градски съд, следовател в Отдел „Следствен“, 
София-град (1989-1997); секторен референт, сектор „Машиностроене“ 
към Българска стопанска камара (2011). Ползва английски, френски и 
руски език.
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