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mpygoBu спорове 

Националният институт за помирение и арбитраж (НИ-
ПА) проведе първото си арбитражно производство. То бе откри-
т о въз основа на постъпило искане от представителите на ра-
ботниците и служителите в пловдивско предприятие за провеж-
дане на арбитражно производство по чл, М, ал. 3 о т Закона за 
уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС). 

Арбитражната процедура приключи в рммките па едно за-
седание. В резултат на усилията на арбитражната комисия про-
цедурата завърши с подписване на «арбитражно споразумение 
между страните по спора, без да се стига до постановяване на 
арбитражно решение. 

Арбитражното производство то чл. 1/1, ял, li !1УКТС урежда 
случаите, в които не е постигнато споразумонио между работ-
ниците и служителите за осигуряване на услови я чп осъществя-
ване на определени минимални дейности при обявени стачка. 

В тези случаи въпросът се отнася за решаване о т едноли-
чен арбитър или о т арбитражна комисия, съставена от арбит-
ри, включени в поименния списък на арбитрите, обнародван в 
„Държавен вестник", бр. 30 о т 21.03.2003 г. 

Арбитражното производство се образува по писмено иска-
не, в което се посочват страните по спора, описание на. предме-
т а на спора, имената, адресите и телефонните номера на пред-
ставителите на страните. 

След получаване на искането и приложените към него пис-
мени документи и други материали, се извършва проверка на 
основателността му. 

За разлика о т случаите на арбитражно производство във 
връзка с колективен трудов спор по чл. 5 ЗУКТО, едноличният 
арбитър или арбитражната комисия не се определят о т стра-
ните по спора, а се посочват о т Министерския съвет или опре-
делен о т него орган. По смисъла на Постановление № 61 на МС 
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om 04.06.1990 г. този орган е министърът на труда и социална-
т а политика. 

Министърът на труда и социалната политика определя 
едноличния арбитър или арбитражната комисия 6 5-днебен срок 
о т постъпването на искането по реда, установен в Правилата 
за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане 
на колективни трудови спорове о т НИПА. Той издава заповед за 
назначаване на комисията и нейния председател, определя мяс-
т о т о , деня и часа на провеждане на първото заседание. 

Препис о т заповедта се връчва на председателя и на чле-
новете на арбитражната комисия и на страните по спора. От 
момента на получаване на заповедта страните се считат за 

16 редовно призовани. 
Арбитражният спор се разглежда при спазване разпоред-

ен бите на чл. 6 ЗУКТС. По правило спорът се разглежда най-много 
в две заседания с прекъсвания между тях за не повече о т 7 дни. 
Разпоредбата на ал. 3 на чл. 6 допуска и друг по-голям срок, ако 
има споразумение между спорещите страни. 

Арбитражното производство завършва с арбитражно спо-
о разумение, подписано опъсНорещите страни, или с арбитражно 
д решение на арбитъра или арбитражната комисия, което се пос-

тановява в писмена форма в тридневен срок о т деня на послед-
ното заседание. Арбитражното решение се съобщава незабавно 
па страните. То е задължително за тях и подлежи на незабавно 
изпълнение. 

Предимството на изВънсъдебното доброволно арбитраж-
но производство е, че в кратки срокове, с минимални икономи-
чески загуби за спорещите страни, се постига споразумение меж-
jjy пшх или се постановява задължаващо страните арбитражно 

;п рпинчше. 
II по-голямата си част, тази процедура се отнася и за слу-

чаите ип доброволен трудов арбитраж по колективен трудов 
0 спир, 
ri ( к-иовпата разлика между арбитраж по член 14, ал. 3 и ap-
is питрпж по чл. 5 ЗУКТС е в процедурата по образуване на арбит-
3 }ж/1иш производство. 

I to чл, Г> ЗУКТС, когато спорещите страни не са постигна-
ли пщри $ум<чше чрез непосредствени преговори по чл. 3 о т зако-
ий< tjt Нятчио чл образуване на арбитражно производство е по 
пигмоио гпоразумоние между двете страни. Едноличният арби-
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шър или броят на членовете на арбитражната комисия се по-
сочват о т страните. При искане за арбитражна комисия всяка 
о т страните посочва поименно равен брой арбитри. Те, о т своя 
страна, избират за председател на комисията друго лице о т 
поименния списък на арбитрите. 

Надзорният съвет на НИПА е одобрил образец на писмено 
искане за образуване на арбитражно производство съгласно чл. 
6 ЗУКТС и чл. 18 о т Правилата за осъществяване на посредни-
чество и арбитраж за уреждане на колективни трудови споро-
ве. 

В искането до НИПА, въз основа на което се образува ар-
битражното производство, задължително се посочват: страни-
т е по спора; предметът на спора и исканията на страните; 
имената, адресите и телефонните номера па определените пред-
ставители на страните по спора; името или имената по реда 
на тяхното предпочитане на едноличния арбитър или на члено-
вете на арбитражната комисия; предложение ш м,петото за во-
дене на арбитражния процес. 

Към искането се прилагат писмени документи и други ма-
териали, които са о т съществено значение за решаване па спо-
ра. 

Искането се завежда в деловодството на ПИПА, Директо-
рът на института извършва проверка на основателността на 
искането и на приложените документи. В случаи ип установени 
пропуски и недостатъци директорът на НИПА дава указания 
на страните за тяхното отстраняване. 

Ход на арбитражното производство се дави слеф като са 
отстранени всички пропуски и недостатъци. Директорът е длъ-
жен в 5-дневен срок о т постъпване на искането да определи ар-
битър о т посочените в искането по реда на предпочитането -
в случаите на искане за решаване на спора от едноличен арби-
тър - по реда на чл. 19 о т Правилата, или членовете на арбит-
ражната комисия - в случаите на искане за определяно на коми-
сия по реда на чл. 20. 

Директорът па НИПА уведомява страните по спора за оп-
ределения арбитър или арбитражна комисия, както и за място-
то, деня и часа на провеждане на първото заседание. 

В началото на арбитражното заседание страните по спо-
ра посочват секретар, който да води протокол. (!екретарят се 
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одобрява о т арбитъра или о т председателя на арбитражната 
комисия. 

Продължителността на арбитражния процес е същата ка-
т о тази при арбитражно производство по чл. 14, ал. 3 ЗУКТС. 

В случаите на постановяване на арбитражно решение пре-
пис о т решението за страните по спора се издава о т НИПА съг-
ласно чл. 25 о т правилата. 

Страните по спора са длъжни предварително да се спора-
зумеят за възнаграждението на арбитъра или членовете на ар-
битражната комисия, което се дължи на основание чл. 14, ал. 2 
о т Правилника за устройството и дейността на НИПА. 

Арбитражното споразумение между страните, както и ар-
битражното решение е задължително за страните и подлежи 
на незабавно изпълнение, съгласно 1 от Допълнителните и зак-
лючителни разпоредби на ЗУКТС. 

Светлана ВИДЕНОВА, началник на отдел „Посредни-
чество и арбитраж,"в НИПА 

За повече информация - НИПА, тел. 955 97 25 (26); 850 10 08 

e-mail: nica_bg@mail.bg. 
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