НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ПРЕЗ
2019 г.
I.

ПЛАН И БРОЙ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Съгласно чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Надзорния
съвет (НС) на Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА),
дейността на НС през 2019 г. е организирана въз основа на два шестмесечни плана,
приети на негови заседания, проведени съответно на 11.12.2018 г. и на 25.06. 2019
г. Приетите планове предвиждат провеждането на по две заседания през всяко
полугодие, съобразени с Програмата за дейността на НИПА за 2019 г.
През 2019 г. се проведени четири редовни заседания на НС, съгласно
приетите планове. На заседанията са взети двадесет и едно решения. Обсъдени са
двадесет и един внесени материала, които са подкрепени от членовете на НС с
отделни предложения и препоръки. Разгледани са и са приети от членовете на НС
стратегически документи, доклади и отчети, както следва:
II.

ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, И ВЗЕТИ
РЕШЕНИЯ

Заседание от 12.03.2019 г.
Дневният ред на заседанието включва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Годишен доклад за дейността на НИПА за 2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на НИПА за 2018 г.
Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2018 г
Годишен Доклад за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове
за 2018 г.
Информация за проект на НИПА по процедура BG05M9ОP001- 4.002 „Иновативни
заедно“.
Разни:
6.1. Изготвен сравнителен анализ на системите и способите за уреждане на КТС, в
съответствие с националните законодателства на някои европейски страни. Превод на
Кодекс на индустриалните отношения в Република Кипър

Взети са следните решения:
По т.1. НС приема Годишен доклад за дейността на НИПА за 2018 г.
По т.2. Първо: Приема Отчета за изпълнение на бюджета на НИПА за 2018 г.;
Второ: Възлага на директора на НИПА да публикува приетия от НС отчет за
изпълнението на бюджета на института за 2018 г. на интернет страницата на
НИПА, в изпълнение на чл.93 от Закона за публичните финанси, след указания от
МТСП.
По т.3. НС приема Отчет за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2018 г.
По т.4. Първо: Отлага разглеждането на т.4 ,,Годишен Доклад за колективното
трудово договаряне и колективните трудови спорове за 2018 г."; Второ: Определя
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срок до 30.04.2019 г. за окончателно завършване на Доклада; Трето: Директорът
на НИПА да организира по подходящ начин представяне на онлайн базата от
данни за КТД и КТС на интернет страницата на НИПА, ведно с обсъждането на
Годишния доклад за КТД и КТС.
По т.5. НС възлага на директора на НИПА да влезе в контакт с предложените
страни за партньорство и да избере партньор за изпълнението на проект по
процедура BG05M9ОP001- 4.002 „Иновативни заедно“
По т.6. НС приема за сведение изготвения сравнителен анализ на системите и
способите за уреждане на КТС, в съответствие с националните законодателства
на някои европейски страни и превод на Кодекс на индустриалните отношения в
Република Кипър .
Заседание от 25.06.2019 г.
На 25.06.2019 г., от 14:00 ч., в зала „Арена“ на хотел „Арена ди Сердика“гр. София, се проведе редовно заседание на Надзорния съвет на НИПА.
Дневният ред на заседанието включва:
1.
2.
3.
4.
5.

Приемане на план за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2019 г.
Годишен Доклад за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове
за 2018 г.
Доклад за изпълнението на Програмата за дейността на НИПА за първото шестмесечие
на 2019 г.
Информация за проект на НИПА по процедура BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ
ЗАЕДНО“.
Разни:
5.1. Доклад относно участие в Четвъртата годишна среща на агенциите за мирно уреждане
на трудови спорове в Скопие, Северна Македония.

Взети са следните решения:
По т.1 Приема План за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2019 г.
По т.2. НС взе единодушно решение за отлагане на представянето на доклада за
КТД и КТС за 2018 г.
По т.3. Приема Доклада за изпълнението на програмата за дейността на НИПА за
първото шестмесечие на 2019 г.
По т.4. Възлага на директора на НИПА, след представяне на необходимата
информация от румънския партньор, да подаде проектно предложение на НИПА
по процедура BG05M9ОP001- 4.002 „Иновативни заедно“ до 1 септември 2019 г.
По т.5.1 Приема за сведение Доклад относно участие в Четвъртата годишна среща
на агенциите за мирно уреждане на трудови спорове в Скопие, Северна
Македония.
Заседание от 26.09.2019 г.
Дневният ред на заседанието включва:
1. Отчет за изпълнение на Плана на НС за периода м. януари - м. юни 2019 г.
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2. Годишен Доклад за колективното трудово договаряне и колективните трудови спорове
за 2018 г.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.08.2019 г.
4. Обсъждане на проект на програма за дейността на НИПА и проект на бюджет на
НИПА за 2020 г.
5. Информация за проект на НИПА по процедура BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ
ЗАЕДНО“.

Взети са следните решения:
По т.1. НС на НИПА единодушно приема Отчет за изпълнение на Плана на НС
за периода м. януари – м. юни 2019 г.
По т.2. НС одобрява годишния доклад за колективните трудови договори и
колективните трудови спорове за 2018 г.
По т.3. НС на НИПА приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА
към 31.08.2019 г.
По т.4. Съгласно чл.4А, ал.7, т.2 от ЗУКТС, НС утвърждава Програма за дейността
на НИПА за 2020 г. Съгласно чл.4А, ал.7, т.3 от ЗУКТС, НС одобрява Проекта за
бюджет на НИПА за 2020 г.
По т.5. НС приема за сведение Информация за проект на НИПА по процедура
BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“.
Заседание от 10.12.2019 г
Дневният ред на заседанието включва:
1. Обсъждане проект за план за работата на НС на НИПА за първото полугодие на 2020 г.
2. Доклад за състоянието на онлайн интегрираната база от данни за КТД и КТС на
НИПА.
3. Провеждане на избор:
. а/ за председател на НС на НИПА;
б/ за заместник-председатели.
4. Разни: Информация за проект на НИПА по процедура BG05M9OP001-4.002
„ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“

Взети са следните решения:
По т.1. НС приема План за работата на НС на НИПА за първото полугодие на
2020 година.
По т.2. Приема за сведение Доклад за състоянието на онлайн интегрираната база
от данни за КТД и КТС на НИПА.
По т.3. НС единодушно а) избира за председател на НС г-н Николай Недев; б)
избира за заместник-председатели на НС – г-жа Валентина Зартова и проф.
Емил Мингов.
По т.4. НС на НИПА прие за сведение информация за проект на НИПА по
процедура BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“.
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III.

ПРИСЪСТВИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС

При провеждането на заседанията са спазени изискванията за наличие на
кворум и за присъствието на поне един представител от трите различни квоти на
социалните партньори – на държавата, на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите.
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА

При подготовката и техническата организация на заседанията, планираните
материали са предоставяни на вниманието на членовете на НС в предвидения в
Правилника за организацията на дейността на НС на НИПА срок.
Николай Недев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА НИПА
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