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В периода юни 2013-декември 2015 г. Националният ин-
с т и т у т за помирение и арбитраж (НИПА) изпълни всички 
предвидени дейности по проект „Разрешаване на спорове", 
Компонент 2 о т проект „Насърчаване на социалния диалог и 
подобряване на условията на труд на работниците и служи-
телите" на МТСП, част о т тематичен фонд „Партньорство 
и експерти" о т Българо-Швейцарската програма за сътрудни-
чество за намаляване на различията в рамките на разширения 
Европейски съюз. Всички дейности по компонента се осъщест-
виха с участието на експерти на представителните органи-
зации на работниците и служителите, и на работодателите. 
Процесът по изпълнение на проекта през всичките му фази е 
контролиран о т петчленен Консултативен съвет, изграден 
на тристранна основа, чийто състав е одобрен на заседание 
на Надзорния съвет на НИПА. Чрез Консултативния съвет 
социалните партньори реално и непосредствено управляваха 
изпълнението на дейностите по проекта, с което се постигна 
и основната му цел - насърчаване на социалния диалог. 

Работата по проекта бе организирана в рамките на 
четири етапа - по основни дейности, като всяка дейност се 
изпълняваше въз основа на утвърдени логическа матрица и 
времеви график. 

Първият етап о т проекта се състоеше в създаване 
и експертна работа на две работни групи - РГ1 „Начини за 
проследяване на колективни трудови спорове (изграждане на 
информационна система за КТС)" и РГ2 „Идентифициране на 
добри практики и разработване на предложения, насочени към 
подобряване на нормативната уредба на процедурите за по-
средничество и арбитраж в България". Първата работна група 
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имаше за задача да анализира начините за проследяване на 
колективни трудови спорове и да даде предложения за изграж-
дане на информационна система на НИПА за КТС. Втората 
работна група имаше за цел идентифициране на добри практи-
ки и разработване на предложения, насочени към подобряване 
на нормативната уредба на процедурите за посредничество 
и арбитраж в България. Въз основа на утвърдено о т Консул-
тативния съвет техническо задание за всяка работна група 
членовете им изготвиха доклади1, в които отразиха и оцениха 
текущото състояние и направиха експертни предложения за 
изграждане на информационна система за КТС към НИПА, и 
подобряване на нормативната уредба на процедурите по по-
средничество и арбитраж. 

Вторият етап о т изпълнението на проекта включваше 
провеждането на консултативна среща с експерти и предста-
вители на заинтересованите страни, експерти на социалните 
партньори, посредници и арбитри към НИПА, с цел обмен на 
мнения и позиции по изготвените о т двете работни групи 
доклади, както и провеждане на анкетно проучване на мне-
нията на участващите за предложенията, съдържащи се в 
докладите. В края на втория етап Консултативният съвет 
одобри състава на две експертни работни групи. Задачата 
им бе да детайлизират и изготвят окончателна редакция на 
изводите и предложенията, направени о т работните групи 
през първия етап на проекта. В резултат о т работата си, РГ1 
изготви, под формата на доклад, „Инструментариум за начина 
на проследяване на колективните трудови спорове в България". 
РГ2 изготви доклад „Идентифициране на добри практики и 
разработване на предложения, насочени към подобряване на 
нормативната уредба на процедурите по посредничество и 
арбитраж в България".2 

Третият етап на проекта включваше провеждане на 
обучение за пилотно прилагане на инструментариум за про-
следяване на колективни трудови спорове, както и пилотно 
проследяване на възникнали колективни трудови спорове в 
две административни области - Враца и Кърджали, както и 

1 http://www.nipa.bg/sites/default/files/RGl_FINAL_REPORT_bg_O. 
pdf и http://www.nipa.bg/sites/default/files/RG2_FINAL_REPORT_bg_0.pdf 

2 http://www.nipa.bg/sites/default/files/Report_EWGl.pdf и http:// 
www.nipa.bg/sites/default/files/Report_EWG2.pdf 
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6 два бранша - Минно-добивна промишленост и Железопътен 
транспорт. Предложенията за промени в нормативната уред-
ба, свързана с дейността на НИПА, обсъдени в предишните 
етапи о т реализацията на проекта, се обсъдиха в рамките 
на кръгла маса. 

В рамките на четвъртия етап о т проекта и в изпъл-
нение на предвидените дейности работна група, създадена с 
решение на Консултативния съвет приключи обобщаването 
на резултатите о т разработката и прилагането на инстру-
ментариума за проследяване на колективни трудови спорове. 

На 26-27.11.2015 г. се проведе заключителната конферен-
ция по проекта. Във форума взеха участие представители на 
Министерство на труда и социалната политика, експерти на 
социалните партньори, посредници и арбитри към НИПА, чле-
нове на работните групи и Консултативния съвет по проекта, 
Балканския институт по труда и социалната политика, ИА 
„Главна инспекция по труда" и експерти на НИПА. 

Важна част о т процеса по изграждане на инструмента-
риум за начина на проследяване на колективните трудови спо-
рове в България бе разработването на формуляр за уведомяване 
на НИПА за актуален КТС3 и на въпросник за проследяване на 
колективни трудови спорове4. 

Чрез попълване на формуляра се подава информация на 
ранен етап о т възникването на КТС. Неговото предназначе-
ние е да съдейства за електронно събиране на първоначална 
информация за възникнал КТС. Във формуляра са отбелязани 
само някои о т основните параметри, които са необходими 
като информация за КТС. Формата дава възможност да бъде 
попълвана на български и английски език. Анкетната част 
съдържа 9 въпроса, като чрез нея се дава възможност НИПА 
да получи информация за предприятието и населеното място 
на възникналия или потенциален КТС, предмета на спора, ос-
новните искания на работниците и служителите, обявените 
действия за постигане на исканията, наличието на стачен 
комитет и приблизителния брой участници. Предоставена е 
възможност в текстови полета да бъдат уточнени допълни-
телни подробности по преценка на попълващия. Формулярът 

3 http://www.nipa.bg/7q = bg/node/526 
4 http://www.nipa.bg/7q = bg/node/527 
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представлява надграждане на механизма за ранно информиране 
на НИПА за възникващи КТС. 

Въпросникът за проследяване на колективни трудови 
спорове е структуриран в пет раздела: страни по КТС; опи-
сание на КТС; информация за предприетите действия за 
уреждане на спора; информация за стачни действия; уреждане 
на КТС. Въпросникът дава възможност за предоставяне на 
обхватна информация за определен колективен трудов спор. 
Всички менюта и текстове на въпросника са на български и 
английски език. Двата инструмента за проследяване на КТС 
са пилотно тествани в рамките на изпълнението на проекта. 

Изготвените предложения за промяна на уредбата на 
посредничеството и арбитража се отнасят до законовата 
терминология, процедурите по посредничество, помирение и 
арбитраж при уреждане на КТС, както и предоставянето на 
нови функции на НИПА. 

На първо място при разглеждането на предложенията, 
свързани с промяната на законовата терминология, експерти-
т е на социалните партньори отчетоха необходимостта о т 
легално дефиниране на понятието „колективен трудов спор" и 
разграничаване на колективните трудови спорове на „спорове 
за интереси" и „спорове за права". Понятието „колективен 
трудов спор" е в основата на цялата правна уредба на ЗУКТС, 
и би следвало да бъде ясно формулирано в закона. Съгласно 
действащата разпоредба на чл.1, ал.1 ЗУКТС, КТС са споровете 
между работници и служители и работодатели по „въпроси 
на трудовите и осигурителни отношения и на жизненото 
равнище". В този законов т е к с т страните по КТС са ясно оп-
ределени, но предметът на спора следва да се извежда по пътя 
на тълкуването. Това обстоятелство създава възможност за 
редица неясноти и различни тълкувания. Според експертите е 
важно в закона да се изясни и посочи и кой е точният момент 
на възникване на колективния трудов спор. По този начин 
ще се избегнат обичайните противоречия между страните, 
относно началото на спора. 

Представителите на социалните партньори по проекта 
се обединиха около разбирането да се разграничи процедурата 
по посредничество о т тази по помирението. Съгласно дейст-
ващата нормативна уредба, Надзорният съвет на НИПА 



е областен да приема критерии за подбор и да утвърждава 
списъците на посредниците и арбитрите по предложения на 
организациите на работниците и служителите и на работода-
телите, както и на държавата. При анализа на резултатите 
о т прилагането на законовата уредба, представителите на 
социалните партньори стигнаха до извода, че създадената въз-
можност за доброволно уреждане на КТС чрез посредничество 
о т НИПА се използва много рядко. Това е така поради начина на 
подбор на посредниците. Той трябва да отговори на необходи-
мостта посредникът да получи доверието и на двете страни 
по спора. От друга страна, липсва детайлна регламентация 
на правния статус на посредниците (напр. липса на регламен-
тация относно правото на ползване на неплатен служебен 
отпуск о т посредниците за времето, през което участват в 
уреждане на КТС, относно тяхното възнаграждение и т.н.). 

Във връзка с това и с цел ясно разграничаване на процеду-
рите по посредничество о т помирителните процедури, в чл.4, 
ал.1 ЗУКТС се предлага промяна, която предвижда възможност 
посредничеството изцяло да се осъществява о т синдикални-
т е и работодателските организации по свободно избрана о т 
тях процедура, а помирителните процедури да бъдат изрично 
възложени о т закона на НИПА, като се предвиди т е да бъдат 
безплатни за страните по спора. 

С приемането на термина „помирение" в правната 
уредба на дейността на НИПА ще се постигне ясно разгра-
ничаване о т подобни процедури, уредени с други нормативни 
актове, като например Закона за медиацията, Гражданския 
процесуален кодекс, Закона за авторското право и сродните 
му права, както и подзаконови нормативни актове относно 
медиацията. По този начин ще се внесе по-голяма яснота в 
съдържателната и правно издържана регламентация на спо-
собите за помирение, като една о т същностните дейности 
на института. 

Експертите на социалните партньори предлагат поми-
рението о т НИПА да се осъществява по общо писмено искане 
на страните по КТС о т определен със заповед на директора на 
НИПА помирител. Срокът за провеждането на помирителната 
процедура да бъде 14-дневен, като той може да бъде удължен 
по писмено споразумение между страните. Предвижда се по-
мирителната процедура да приключи с подписване на спора-



зумение между спорещите страни за частично или цялостно 
уреждане на КТС, или с изтичането на срока на помирението. 
Правилата за осъществяване на помирителната процедура са 
о т компетентността на Надзорния съвет на НИПА, който е 
съставен на трипартитен принцип. 

Разграничаването на процедурите „посредничество" и 
„помирение" предполага и уточняване на понятията. Поради 
това експертите на социалните партньори предлагат нався-
къде в нормативната уредба за уреждане на КТС о т НИПА да 
се използват термините „помирител", „помирение", „процедура 
по помирение". 

Представителите на социалните партньори констати-
раха, че в законовата нормативна уредба липсва детайлна рег-
ламентация на арбитражните процедури за уреждане на КТС. 
В ЗУКТС не са регламентирани процедурни правила, по които 
т е се провеждат. Липсва и законова уредба относно характера 
на споровете, които могат да бъдат предмет на арбитраж. 
Представителите на социалните партньори по проекта се 
обединиха около предложенията в ЗУКТС да бъде създадена раз-
поредба, която да посочи ясно видовете арбитраж-доброволен 
и задължителен, както и хипотезите, в които се прилага всеки 
о т тях. Също така следва да бъде обмислен въпросът дали ар-
битражът за установяване на минимални дейности по време 
на стачка - задължителен арбитраж, да бъде безплатен за 
страните, и разходите по него да бъдат поети о т бюджета на 
НИПА. Според експертите на социалните партньори е подходя-
що да бъде фиксирана сума за възнаграждението на арбитрите, 
както и да се създаде възможност споровете по изпълнението и 
тълкуването на колективен трудов договор да могат да бъдат 
съвместно отнасяни о т страните за решаване към арбитража 
на Националния институт за помирение и арбитраж. 

Съгласно ЗУКТС, основната задача на НИПА е да съ-
действа за доброволно уреждане на колективните трудови 
спорове между работници и служители, о т една страна, и 
работодатели, о т друга. Поради това, практиката на НИПА 
във връзка с посочените спорове предпоставя добра специали-
зация на арбитрите на НИПА в тази материя, която е много 
тясно свързана с материята на колективните трудови до-
говори. О т друга страна, арбитражът към НИПА не изисква 
значителни разходи за страните при осъществяването на 



арбитражните процедури. Също така арбитражните решения 
се постановяват в много по-кратки срокове, в сравнение със 
съдебните решения. 

За да бъдат реализирани тези предложения е необходи-
мо предоставяне на законова възможност на арбитража към 
НИПА да решава, по общо искане на страните по КТД, споро-
вете по изпълнението на сключения помежду им колективен 
трудов договор. Извън компетентността на арбитража при 
НИПА следва да останат споровете за неизпълнение на КТД (по 
чл. 59 о т Кодекса на труда), страна по които е работник или 
служител, както и споровете за неизпълнение на КТД между 
страните по договора, по които има образувано или приключило 
съдебно дело за неизпълнение на КТД. Предлаганата промяна 
налага и съответно изменение на чл. 59 КТ. 

Експертите на социалните партньори по проекта смя-
т а т , че систематичното място на исковете при неизпълнение 
на КТД е в ЗУКТС, тъй като практиката свързва тези въпроси 
с правото на синдикално сдружаване и на колективно прегова-
ряне. Уредба на колективното преговаряне, с което са свързани 
колективните трудови спорове, се съдържа в Конвенция №87 за 
профсъюзната свобода и защита на правото на организиране 
о т 1948 г., Конвенция № 98 относно правото на организиране и 
на колективно преговаряне о т 1949 г., Конвенция №154 относно 
колективното договаряне о т 1981 г., както и в допълващите 
ги Препоръка № 91 относно колективните трудови договори 
о т 1951 г., Препоръка № 92 относно доброволното помиряване 
и доброволния арбитраж о т с.г., както и в чл.6 о т Европейска-
т а социална харта (ревизирана). Експертите на социалните 
партньори по проекта се обединяват около разбирането, че 
при отсъствието на трудов съд в България, по-правилно би 
било специфичната проблематика, свързана със споровете по 
КТД, да бъде предоставена на НИПА, тъй като е пряко свър-
зана с функциите му. 

Експертите на социалните партньори по проекта пред-
лагат ЗУКТС да бъде допълнен с норми, вменяващи на НИПА 
функции по изграждане и поддържане на информационна сис-
тема за колективни трудови договори и колективни трудови 
спорове с цел предоставяне на информация относно обхвата 
и характеристиките на индустриалните конфликти. Екс-
пертите в работните групи приемат, че дейността, която 



институтът и към момента извършва по силата на Правил-
ника за устройството и дейността на НИПА, утвърден о т 
Министъра на труда и социалната политика, е изключително 
необходима за социалните партньори и за всички заинтере-
совани страни. В България няма друга институция, която 
да обобщава и анализира в пълен обхват информацията за 
причините и броя на стачките в страната, броя на предпри-
ятията и отраслите, в които същите са проведени, броя на 
участвалите работници и т.н. Тази дейност на НИПА е един 
о т важните аспекти на функциите му, насочени към подпома-
гане на социалния диалог, поради което представителите на 
социалните партньори са категорични, че нейното законово 
регламентиране е наложително. 

В процеса на реализация на дейностите по проекта 
експертите на социалните партньори идентифицираха 
празнотите и проблемните моменти в законодателството и 
дефинираха необходимостта о т неговото усъвършенстване. 
Целта на тези промени е създаването на законова основа за ре-
ализирането на пълноценен и действен социален диалог, с ясно 
и подробно разписани процедури за помирение и арбитраж о т 
НИПА. Осъществяването на тази цел включва и вменяването 
на нови задължения на Института в процеса на доброволното 
уреждане на колективните трудови спорове, в услуга на соци-
алните партньори. Регламентирането на информационната 
функция на Института е в помощ на социалните партньори 
и е необходимо условие за повишаване на качеството на соци-
алния диалог. Предложенията за усъвършенстване на норма-
тивната уредба на посредничеството и арбитража и развитие 
на дейността на НИПА е израз на волята на партньорите 
в тристранния диалог да постигнат консенсус и отразява 
общата им цел, обединила усилията им в изпълнението на 
дейностите по проекта. 

Успешната реализация на проекта на НИПА „Разреша-
ване на спорове" се потвърждава и о т изготвения доклад на 
одитен екип, в който доклад се констатира високата ефектив-
ност на компонент 2 „Разрешаване на спорове" и се посочва, че 
предложенията, резултат о т проекта, имат стратегическо 
значение, тъй като отговарят на реалните нужди на социал-
ните партньори. 


