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НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ 

НИПА - възможност 
за усъвършенстване 
ма социалния диалог 
чрез доброволно уреждане 
иа колективни трудови спорове 

С влизането на България в Европейския съюз българската 
индустрия трябва да бъде на европейско ниво не само с високо-
т о качество на своята продукция, но и с добре развита система 
на трудовите отношения и ефективност на разрешаването на 
противоречията в тях. Разрешаването на противоречията в 
трудовите отношения чрез прилагането на доброволните из-
вънсъдебни способи за уреждане на колективните трудови спо-
рове - посредничество и арбитраж, е цзраз на тенденцията ин-
дустриалните отношения да се развиват съобразно европейс-
кия социален модел. Националната инсйаитуция в България, ко-
ято предлага съдействие за доброволно, уреждане на колективни 
трудови спорове с посредничество и арбитраж, е Национални-
я т институт за помирение и арбитраж (НИПА). 

Основният инструмент за решаване на колективните 
трудови спорове между работници и работодатели по въпроси 
на трудовите и осигурителните отношения и жизненото рав-
нище е Законът за уреждане на колективните трудови спорове. 
Той определя страните по колективните трудови спорове и въ-
вежда система от способи за доброволно уреждане на колектив-
ните трудови спорове. 

Основната отговорност по въпросите на трудовите от-
ношения и решаването на спорове носят работодателите и син-
дикатите. НИПА е безпристрастната т р е т а страна, ко-
ято се включва в системата за уреждане на колективните тру-
дови спорове и обединява усилията на синдикати, работодате-
ли и държава за развитие на социалния диалог. 

НИПА предлага процедури за доброволно и мирно уреждане 
на колективните трудови спорове. Тези процедури са съгласува-
ни и приети о т работодатели, синдикати и държава. 
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ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
И ДОБРОВОЛЕН ТРУДОВ АРБИТРАЖ 

В страните с развити индустриални отношения и рабо-
тодатели, и синдикати са осъзнали, че съдебната процедура за 
решаване на колективните трудови спорове е доста продължи-
телен и скъп метод. Затова много по-предпочитани са извънсъ-
дебните алтернативни способи за уреждане на колективните 
трудови спорове — помирение/посредничество и доброволен ар-
битраж, Тези способи дават възможност на страните по спора 
сами да участват в неговото разрешаване и да постигнат взаи-
мноизгодно решение. Ако трябва да се изброят най-големите пре-
димства на тези способи, т о т е са: 

• БЪРЗИНА — времето за провеждане на процедурите по 
посредничество и доброволен трудов арбитраж се измер-
ва с дни, докато-съдебните дела могат да продължават 
с години; 

• ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА - страните имат възмож-
ност сами да решат с посредничество или с арбитраж 
да уредят своя спор. Процедурите са опростени, пред-
варително известни, гъвкави, лесно променящи се спо-
ред взаимното желание на двете страни; 

• ИЗБОР НА ПОСРЕДНИК ИЛИ НА АРБИТРАЖНИЯ ОР-
ГАН - страните имат по-голямо доверие в избрания от 
самите тях посредник или арбитър; 

• СТАБИЛНОСТ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА И РЕШЕНИЯ-
ТА — доброволна постигнатите споразумения при пос-
редничеството по правило имат дълготраен характер. 
Такива са и арбитражните споразумения. Арбитражни-
т е решения от своя страна са окончателни, задължи-
телни са за двете страни; 

• КОНфИДЕНЦИАЛНОСТ - това е едно от съществени-
т е предимства на двата способа - посредниците и ар-
битрите, както и администрацията на НИ11А са обвър-
зани със задължението да не разгласяват информация, 
станала им известна в процеса на посредничеството/ 
арбитража; 

• ОТНОСИТЕЛНО НИСКА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИА-
ЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЦЕНА на уреждането на 
спора. 



ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО е способ за уреждане на спорове, при 
който на страните се оказва съдействие по спора, за да стигнат 
до взаимно приемливо уреждане на спора. Посредникът съдейст-
ва на страните сами да уредят своя спор тогава, когато техни-
т е непосредствени преговори са стигнали до задънена улица. 

В повечето промишлено развити страни с пазарна иконо-
мика посредничеството е основната процедура, която се изпол-
зва за уреждане на спорове, засягащи колективни интереси. Доб-
роволният арбитраж се използва доста по-рядко. В някои стра-
ни съществува и задължително посредничество. 

Арбитражът е процедура за уреждане на спорове посред-
ством предаването им за разглеждане о т независима и неут-
рална трета страна, с цел да бъде взето окончателно и задъл-
жително за страните по спора решение. 

В зависимост о т начина на образуване на арбитражното 
производство трудовият арбитраж може да бъде доброволен и 
задължителен. 

Доброволен е арбитражът, когато се образува по волята 
на спорещите страни. Те постигат рещение за отнасяне на спо-
ра пред арбитраж и определят арбитражния орган. По този на-
чин т е се обвързват доброволно с решението на арбитражния 
орган. 

Задължителен е арбитражът, когато се образува незави-
симо о т волята на спорещите страни или по волята само на 
една от тях. Обвързващата сила на арбитражното решение про-
изтича от закона. По стандартите на Международната орга-
низация на труда, касаещи свободата на сдружаване, задължи-
телният арбитраж е неприемлив във всички случаи, освен при 
спорове в отрасли, заети с производството на жизнено важни за 
обществото дейности или при извънредни ситуации. 

У нас съществува арбитраж за уреждане на колективни 
трудови спорове при непостигане на споразумение между стра-
ните за осигуряване на минимално необходимите дейности по 
време на стачка. Арбитраж, който да разреши такъв спор, мо-
же да поиска о т НИПА всяка от страните - въпросът да бъде 
решен о т едноличен арбитър или о т арбитражна комисия. 

В Закона за уреждане на колективните трудови спорове са 
посочени основните моменти за провеждане на арбитраж за 
уреждане на колективен трудов спор. Подробно процедурата е 
разписана в Правила за осъществяване на посредничест-
во и арбитраж за уреждане на колективни трудови спо-
рове от Националния институт за помирение и арбит-



раж. В същия документ е разписана и процедурата по 
посредничество. 

Процедура по посредничество 
на НИНА 

Посредничеството е способ за доброволно уреждане на ко-
лективния трудов спор о т страните по спора със съдействие-
т о на трето лице - посредник. Посредникът не решава и не уреж-

":да спора по същество, а подпомага страните да сближат пози-
циите си и сами да постигнат споразумение за доброволно уреж-
дане на колективния трудов спор чрез взаимни отстъпки, комп-
ромиси и зачитане на интересите си. Страните по спора сами 
определят кой да бъде посредник. Те правят своя избор о т Спи-
съка на посредници и арбитри към НИПА, който е обнародван в 
,Държавен вестник". 

Посредничеството на НИПА се провежда по ред, устано-
вен с Правилата за осъществяване на посредничество и арбит-
раж за уреждане на колективни трудови спорове о т НИПА. 

За да се пристъпи към процедурата по посредничество 
на НИПА, трябва: 

• страните по колективния трудов спор да са провели 
непосредствени преговори, но да не са постигнали 
споразумение; 

• някоя от страните по колективния трудов спор да е 
отказала участие в преговорите. 

Тогава двете страни заедно или всяка една о т страните 
може да потърси съдействие о т НИПА за уреждане на спора чрез 
посредничество. Затова процедура по посредничество може да 
бъде открита или по взаимно съгласие на двете страни, или по 
искане само на едната страна. 

Посредничество по взаимно съгласие 
на страните 
Когато страните постигнат взаимно съгласие да опитат 

да решат своя спор с посредничеството на НИПА, т е трябва да 
отправят писмено искане до НИПА по образец-формуляр 
на института. В искането трябва: 

ф да се посочат кои са страните по спора, имената, 
адресите и телефонните номера на определените пред-
ставители на страните по спора; 

• да се посочи основанието за искане на посредни-



честбо: че съществува колективен трудов спор, по кой-
т о не е постигнато споразумение чрез непосредствени 
преговори между страните по спора или когато една от 
страните е отказала участие в преговорите; 

ф да се опише предметът на спора и исканията на 
страните; 

• да се посочат имената на посредниците по реда на 
тяхното предпочитане. 

Посредничество по искане 
на една от страните по спора 
Когато страните не постигнат взаимно съгласие, всяка 

една о т тях може да поиска откриване на процедура за посред-
ничество, като отправи до НИПА писмено искане с копие 
до другата страна по спора, в което be посочват: 

ф кои са страните по спора; имената, адресите и те-
лефонните номера на представителите на страната, 
която иска посредничество; 

ф основанието за искане на посредничество: същес-
твува колективен трудов спор, по който не е постигна-
т о споразумение чрез непосредствени преговори между 
страните по спора или една от страните е отказала 
участие в преговорите; описание.на предмета на спора 
и исканията до другата страна/ 

За да се открие процедурата по посредничество, уведо-
мената страна по спора трябва да даде писмено съгла-
сие за това в нормативно определен, неколкодневен срок. 

Следват действия на директора на НИПА: в рамките на 
нормативно определен срок директорът на НИПА определя пос-
редник по реда на предпочитането на страните и ги уведомява 
за деня и часа на началото на посредничеството. 

Няма минимален срок за осъществяване на посредничест-
вото. Но т о не мозке да продължи повече о т 14 работни 
дни о т началото на преговорите. За да бъде удължен този срок, 
трябва да има споразумение между страните за това. 

Посредничеството приключва с подписване на спора-
зумение за решаване на колективния трудов спор. То се смята 
за приключило и когато страните не успеят да постигнат спо-
разумение в определения за преговори срок или в случай, че се 
споразумеят да поискат съдействие за разрешаване на спора 
чрез арбитраж. 



Подписването на споразумение за решаване на колектив-
ния трудов спор е най-добрият завършек на посредничес-
твото. Двете страни са се обвързали с ангажимент за урежда-
не на спора доброволно. Те са направили взаимни отстъпки, сбли-
жили са позициите си, които в началото са изглеждали неприми-
рими. В този случай двете страни са проявили добра воля да раз-
решат противоречията си, което означава запазване на социал-
ния диалог в предприятието. Именно затова посредничест-
вото е предпочитаната в цял свят процедура за добро-
волно урегкдане на колективни трудови спорове. 

Всяко споразумение между страните по колективния тру-
дов спор, постигнато по време на посредничеството, е задължи-
телно за тях и подлежи на незабавно изпълнение. 

Процедура по арбитраж на НИПА 
en Арбитражът е способ за уреждане на колективен трудов 
^ спор о т арбитър или арбитражна комисия с участието на стра-
л ните. 
е 

го 

о 

о 
Й 
о 

Арбитражът е процедура, в която трета страна (арби-
тър, арбитражна комисия) е овластена от страните по спора 

д да вземе решение, с което, се решава колективният трудов спор. 
Арбитър или член на арбитражна комисия може да бъде 

я само лице, включено в поименен списък на арбитрите, утвърден 
о т надзорния съвет на НИПА. Страните по спора са тези, кои-

и т о определят кой да бъде арбитър, както и какъв брой членове 
® да има арбитражната комисия. 
< 
2 Провеждането на арбитраж о т НИПА става по реда, ус-

ю тановен в ЗУКТС. Процедурата е подробно разписана в Правила-
т а за осъществяване на посредничество и арбитраж за урежда-

л не на колективни трудови спорове о т НИПА. 
За да се пристъпи към процедурата по арбитраж 

на НИПА, изрично условие, както и при посредничеството, е: 
р ф страните по колективния трудов спор да са провели 
е* непосредствени преговори, но да не са постигнали 
Й споразумение; 

• някоя о т страните по колективния трудов спор да е 
^ отказала участие в преговорите. 
& Съгласно разпоредбите на ЗУКТС страните по спора за-
д дължи телно трябва да сключат писмено споразумение 
Н за провеждане на трудов арбитраж. За да открие НИПА проце-



gyparna no арбитраж, е необходимо до института да бъде от-
правено писмено искане о т страните по спора или техните 
представители. 

Страните по колективния трудов спор имат пра-
во да изберат дали спорът да бъде решен о т едноличен арби-
тър или о т арбитражна комисия, о т колко души да бъде коми-
сията и кои арбитри да бъдат включени в нея. 

В писменото искане за образуване на арбитражното прои-
зводство, подписано о т двете страни по спора, задължително^ 
се посочва: 

• кои са страните по спора, с данни за тях; 
• какъв е предметът на спора и какви са исканията на 

страните; 
• името/имената, по реда на тяхното предпочитане, 

на едноличния арбитър или членовете на арбитражна-
т а комисия; 

• предложение за мястото за водене на арбитражния 
процес. 

След даване ход на арбитражното производство директо-
рът на НИПА определя арбитър или арбитри о т списъка, посо-
чени в искането, по реда на предпочитанията на страните; уве-
домява страните за това, както и за'мястото, деня и часа на 
провеждане на първото заседание. 

Арбитражният спор се разглежда в открито заседа-
ние, на което се изслушват обясненията на страните, на тех-
ните представители и становищата на трети лица. Обсъждат 
се писмените доказателства по делото. Може да се иска предс-
тавяне на заключение на вещи лица. 

Спорът се разглежда най-много в две заседания, като 
прекъсването между т я х не може да бъде повече о т се-
дем gnu. Страните обаче имат право да се споразумеят за друг 
брой заседания или за друг период о т време между заседанията. 

Арбитражът приключва или с писмено споразумение 
между страните, или с постановяване на арбитражно решение 
в съответствие с изискванията на Закона за уреждане на колек-
тивните трудови спорове. Решението, особените мнения и мо-
тивите се съобщават незабавно на страните. Арбитражно-
т о решение е задължително и за двете страни, т о има сила-
т а на присъдено нещо. 



ЗУКТС признава правото на стачка като основно право на 
работниците и служителите. Но преди нейното начало 
страните трябва да се споразумеят по създаването на ус-
ловия за осъществяването на минимално необходимите дейнос-
ти, които трябва да се осигурят по време на стачката. 

Когато страните не могат да постигнат такова спора-
зумение, всяка о т шях може да поиска о т НИПА въпросът 
да бъде решен от едноличен арбитър или о т арбитражна коми-
сия. В срок о т три работни дни о т получаването на искането 
•директорът на НИПА определя едноличен арбитър или арбит-
ражна комисия, съставена от арбитри, включени в списъка на 
посредниците и арбитрите към НИПА. Арбитражният орган раз-
глежда и решава спора в седемдневен срок о т определянето му. 

Посредници и арбитри към НИПА 
. . . : •••iov.... . ' . 

Когато страните .по спора не могат сами да намерят пъ-
т я за неговото разрешаване, но имат волята и желанието да го 
направят, тогава в помощ може да им бъдат уменията на един 
посредник или на един арбитър. 

Посредникът не решава и не урежда спора по същество, а 
подпомага страните да, сближат позициите си и сами да пос-
тигнат споразумение1 за доброволно уреждане на колективния 
трудов спор. Арбитърът (арбитражната комисия) пък е тре-
т а т а страна, на която спорещите страни са се доверили да 
вземе решение вместо тях, с което се урежда колективният тру-
дов спор. 

Посредничество и арбитраж на НИПА може да се осъщес-
твява само о т лица, включени в Списъка на посредниците и ар-
битрите на Националния институт за помирение и арбитраж. 

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; 
което не е дало предварително писмено съгласие да участва в 
решаването на спора; за което има основателно съмнение в не-
говата безпристрастност и независимост. 

НИПА разполага с 36 посредника и 36 арбитъра. Списъкът 
с посредниците и арбитрите се утвърждава от надзорния съ-
вет на НИПА. Включването на лица в този списък става по пред-
ложение на държавата, на представителните организации на 
работодателите и на представителните организации на ра-



ботницшпе и служителите. За да бъде одобрен и включен в спи-
съка на посредниците и арбитрите на НИПА, кандидатът 
трябва да отговаря на определени критерии, приети о т 
надзорния съвет на НИПА. 

Посредниците и арбитрите на Националния институт за 
помирение и арбитраж подпомагат спорещите страни да пос-
тигнат взаимноизгодно решение, като в своята работа се ръ-
ководят о т „Етични правила за поведение на посредника и арби-
търа към Националния институт за помирение и арбитраж". 

Етичните правила ги задължават да следват принципите 
на независимост и безпристрастност, поверителност, компе-
тентност , отговорност, честност. 

Етични правила за поведение на посредника 
и арбитъра към Националния институт 

за помирение и арбитраж 
Посредничеството и арбитражът са сложни и деликатни 

социални дейности, които по своя характер са свързани с пое-
мането на социална и морална отговорност към страните по 
колективния трудов спор. В процеса на уреждане на колективни 
трудови спорове посредниците и арбитрите поемат морални 
задължения не само към спорещите страни, но и към об-
ществото като цяло. Това изисква спазването на определени 
етични норми на поведение. 

Етичните правила имат за цел да служат като ръковод-
но начало в поведението на посредника и арбитъра при 
отношенията, възникващи в хода на дейността им по предотв-
ратяване на колективни трудови конфликти и провеждането 
на посредничество и арбитраж по повод уреждане на колектив-
ни трудови спорове. 

Етичните правила се основават на специфични принци-
пи за етично поведение при установяване на отноше-
ния със страните по колективен трудов спор с другите 
посредници и арбитри към Националния институт за помире-
ние и арбитраж, с администрацията на НИПА, с представите-
лите на социалните партньори, с представители на медиите. 
Спазването на тези принципи представлява основа за изграж-
дане на доверие в институцията на посредничеството и 
арбитража. 

Тези принципи са: 
* независимост и безпристрастност; 
* поверителност; 
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ф компетентност; 
* отговорност; 
* честност. 
Принципът независимост и безпристрастност: 

Посредникът и арбитърът не позволяват обществени, полити-
чески, лични, семейни, настоящи и предишни трудови правоот-
ношения или други отношения да влияят върху тяхната неза-
висимост и безпристрастност при осъществяване на дейност-
т а им. Те се ръководят при изпълнение на своите функции от 
интереса на страните по колективния трудов спор за постига-
не на споразумение, о т духа и буквата на закона, о т добрите 
практики и о т своето вътрешно убеждение. Посредникът и ар-
битърът не могат да изразяват предпочитания и да се ръково-
дят о т предубеждения. Те са длъжни вярно и безпристрастно 
да анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свър-
зани с колективния трудов спор. Арбитърът е длъжен да реша-
ва всички въпроси, като; се основава на обективните факти и 
д оказ ателствата. 

Принципът поверителност: Посредникът и арбитъ-
рът трябва да пазягшв'тайна съдържанието на водените раз-
говори със страните по колективния трудов спор и да не разгла-
сяват факти, обстоятелства и друга информация, станала им 
известна при и по повод изпълнението на техните функции, ос-
вен в предвидените о т закона случаи. Посредникът и арбитъ-
рът са в отношение на доверителност със страните по колек-
тивния трудов спор и в нито един момент не трябва да използ-
ват информация, получена по време на тяхната дейност, за да 
набавят изгода за себе си или за другиго, или за да накърнят 
нечии интереси. Преговорни позиции и предложения, споделяни с 
посредника, не трябва да бъдат съобщавани на другата страна 
и/или на когото и да било без предварително да има разрешение 
о т страната по спора или от личността, която е предостави-
ла информацията. Задължението за поверителност не е ограни-
чено във времето. 

Принципът компетентност: Посредникът и арбитъ-
рът поемат задължението постоянно да повишават своята ква-
лификация и умения. Те са длъжни да използват и прилагат зна-
нията и опита, които притежават, за да подобряват практи-
ката на посредничеството и арбитража. 

Принципът отговорност: При осъществяване на пое-



редничество и арбитраж посредникът и арбитърът действат 
отговорно и добросъвестно, при стриктно спазване на дейст-
ващото законодателство. Те са длъжни да съдействат за ук-
репване на доверието в закона и утвърждаване на независимост-
т а и обществената значимост на посредническата и арбит-
ражната дейност, да се въздържат от изказвания и действия, с 
които се уронва престижът на посредничеството и арбитра-
жа. Посредникът и арбитърът нямат право публично да комен-
тират нерешени колективни трудови спорове, с което да повли-| 
яят по какъвто и да било начин върху изхода им; не могат да! 
влияят пряко или косвено ма страните по колективния трудова 
спор по начин, противоречащ на законите и етичните правила. 
Посредникът и арбитърът са длъжни да зачитат правото на 
гражданите и обществото като цяло да бъдат информирани, 
като в специфичната си дейност се съобразяват с изискването 
да информират медиите за факти и обстоятелства о т дейност-
т а си само след получено съгласие о т страните по колективния 
трудов спор. 

Принципът честност: Посредникът и арбитърът не 
използват името и авторитета на посредническата и арбит-
ражната институция за задоволяване на собствени интереси 
или интереси на свои близки; не приемат лично или чрез други 
лица подаръци, услуги, ценности или други облаги. 

Етичните задължения възникват о т момента, в кой-
т о посредникът или арбитърът е изразил принципното си съгла-
сие да упражнява посредническа или арбитражна дейност и про-
дължават не само в процеса на конкретното й осъществяване, 
но и през целия период на ангажимента му като посредник или 
арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж. 

МЕХАНИЗЪМ ЗА РАННО ИНФОРМИРАНЕ 
НА НИПА ЗА ВЪЗНИКВАЩИ КОЛЕКТИВНИ 

ТРУДОВИ СПОРОВЕ 

Посредничеството и арбитражът са доброволни процеду-
ри, в които са намесени много интереси и при тази динамична 
икономическа среда е трудно да се твърди, че съдействието на 
Националния институт за помирение и арбитраж ще бъде 100% 
ефективно. Но безспорна е ефективността на тези способи. Без-
спорна е и ползата о т професионалните умения на посредници-
т е като консултанти още в хода на преговорите за подписване 
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на колективен трудов договор - нещо, което отдавна се прилага 
в други страни. За такъв начин на действие е необходима 
предварителна информация за състоянието на социалния 
диалог, която да им позволи да действат превантивно. 

Колкото на по-ранен етап о т развитието на конфликта 
спорещите страни полагат усилия той да бъде уреден, Включи-
телно и със съдействието на НИПА, толкова по-голяма е веро-
ятността да се постигне бзаимноприемливо решение на проб-
кема. 

Ето защо Националният институт за помирение и арбит-
раж осъществява в пет пилотни общини в областите Варна, 
Габрово и Стара Загора проект „Въвеждане на механизъм за ранно 
информиране на Националния институт за помирение и арбит-
раж за възникващи колективни трудови спорове". Проектът бе-
ше включен в Плана за действие за 2006 г. на Министерския съ-
вет за изпълнение на ангажиментите, поети в процеса на пре-
говори за присъединяване към ЕС. 

Идеята на npoefcrpa е да се подпомогне създаването на 
условия за извършване на превантивна дейност в предприятия-
т а на територията на' общината, с оглед предотвратяване и 
ограничаване на трудовите конфликти. 

Въвеждането на механизма става със съвместните уси-
лия на института, регионалните съвети за тристранно сът-
рудничество и регионалните структури на социалните парт-
ньори. 

Регионалните съвети за тристранно сътрудничество са 
своевременно и в най-голяма степен запознати с причините за 
възникването на социално-икономическо напрежение в предпри-
ятията и са естественият партньор на НИПА в усилията да 
се въведе и да действа механизъм за ранно информиране за въз-
никващи колективни трудови спорове, които съществуват по 
места. Бяха подписани споразумения за сътрудничество с 
областните и общинските съвети за тристранно сътрудничес-
тво, като два о т областните съвети бяха създадени в рам-
ките на дейностите по проекта. 
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