ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.
Наименование на администрацията:

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
Индикатор за изпълнение

ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

1. Съдействие за уреждане на
колективни трудови спорове със
способите на посредничеството и
трудов арбитраж

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

Индикатор за целево
състояние /заложен в
началото на 2012г./

Индикатор за текущо
състояние /отчетен в
края на 2012г./

1. Осъществяване на консултации на страните
по колективен трудов спор относно
извънсъдебните способи за уреждане на КТС

1. Осъществени консултации на страни по
КТС

100%

100%

2. Организиране на семинари, работни срещи
и конференции с представители на
заинтересованите страни за представяне на
добри практики на извънсъдебните способи за
уреждане на КТС

2. Проведени семинари, работни срещи и
конференции

1 бр.

3 бр.

3. Административно обслужване и провеждане
на процедури по посредничество

3. Административно обезпечени и проведени
процедури по посредничество

100%

100%

4. Административно обслужване и провеждане
на арбитражни производства

4. Административно обезпечени и проведени
процедури по арбитраж

100%

100%

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/

1. напълно постигната цел /100 %/

Индикатор за изпълнение
ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

2. Разработване и прилагане на
ефективен механизъм за
администриране и осъществяване
на услугите по посредничество и
арбитраж

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

Индикатор за целево
състояние /заложен в
началото на 2012г./

Индикатор за текущо
състояние /отчетен в
края на 2012г./

1. Разработване на проект на План за развитие
на НИПА

1. Изготвен План на действие за развитие на
НИПА

1 бр.

1 бр.

2. Поетапното изпълнение на мерките,
заложени в Плана за развитие на НИПА

2. Изпълнение на мерките, заложени в Плана
за действие за развитие на НИПА

50%

50%

3. Разработване на проект на Ръководство за
осъществяване на посредничество и арбитраж
от НИПА

3. Изготвено Ръководство за осъществяване
на посредничество и арбитраж от НИПА

1 бр.

1 бр.

4. Организиране и провеждане на Кръгла маса
със заинтересованите страни за обсъждане на
проекта на Ръководство за осъществяване на
посредничество и арбитраж от НИПА и
обобщаване на мнения и препоръки за
допълване и прецизиране на съдържанието

4. Проведена Кръгла маса със
заинтересованите страни за обсъждане на
проекта на Ръководство за осъществяване на
посредничество и арбитраж от НИПА

1 бр.

0 бр.

5. Подготовка и редактиране за печат на
Ръководство за осъществяване на
посредничество и арбитраж от НИПА

5. Подготвено Ръководство за печат

1 бр.

0 бр.

6. Организиране и провеждане на
Конференция за представяне на Ръководството
за осъществяване на посредничество и
арбитраж от НИПА

6. Проведена Конференция за представяне на
Ръководството

1 бр.

0 бр.

7. Организирането и провеждането на едно
симулативно обучение на служителите на
НИПА за прилагане на административните
процедури, описани в Ръководството.

7. Проведено симулативно обучение на
служителите на НИПА за прилагане на
административните процедури, описани в
Ръководството

1 бр.

0 бр.

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/

2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/

Индикатор за изпълнение
ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

3. Развитие на сътрудничеството
между НИПА и социалните
партньори

4. Осигуряване на информация и
анализи за КТД и КТС в Република
България.

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

Индикатор за целево
състояние /заложен в
началото на 2012г./

Индикатор за текущо
състояние /отчетен в
края на 2012г./

1. Подписване на Споразумения за
сътрудничество между НИПА и Областни
съвети за тристранно сътрудничество

1. Подписани Споразумения за
сътрудничество между НИПА и ОСТС

1 бр.

0 бр.

2. Подписване на Споразумения за
сътрудничество с браншови организации на
социалните партньори

2. Подписване на Споразумения за
сътрудничество между НИПА и браншови
организации на социалните партньори

2 бр.

2 бр.

3. Подписване на Споразумение за
сътрудничество за развитие на НИПА с
представителните организации на работниците
и служителите, и на работодателите

3. Подписани Споразумение за
сътрудничество за развитие на НИПА с
представителните организации на
работниците и служителите, и на
работодателите

1 бр.

0 бр.

1. Въвеждане в базата данни на НИПА на
наличната и текуща информация за сключени
колективни трудови договори, вписани в
регистъра на ИА „ГИТ”

1. Въведени колективни трудови договори,
вписани в регистъра на ИА „ГИТ”

100%

100%

2. Разработка на методология за генериране на
аналитични и съвкупни показатели,
генериране на описи и справки, обобщаващи
въвежданите в системата данни за сключените
КТД

2. Разработка на Методология

1 бр.

1 бр.

3. Анализи на отраслови/браншови колективни
трудови договори във връзка с искания за
тяхното разпростиране по чл.51б, ал.4 КТ

3. Изготвени анализи отраслови/браншови
колективни трудови договори

3 бр.

2 бр.

4. Анализи на КТД във връзка с колективни
трудови спорове

4. Изготвени анализи на колективни трудови
договори

3 бр.

3 бр.

5. Разработка на концепция, методология,
показатели и потенциални аналитични
справки на регистъра

5. Разработени концепция, методология,
показатели и потенциални аналитични
справки на регистъра

1 бр.

0 бр.

6. Организиране и провеждане на Кръгла маса
със заинтересованите страни за обсъждане на
проекта и обобщаване на мнения и
предложения за усъвършенстването му

6. Проведена Кръгла маса със
заинтересованите страни

1 бр.

0 бр.

7. Одобрен проект

1 бр.

0 бр.

8. Проведена Кръгла маса със социалните
партньори

1 бр.

0 бр.

7. Разработка на проект за актуализация
8. Организиране и провеждане на Кръгла маса
със социалните партньори за обсъждане на
проекта

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/

2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/

2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/

Индикатор за изпълнение
ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

5. Участие в
усъвършенстването на
нормативната уредба относно
уреждането на колективните
трудови спорове

6. Обмен на добри практики с
международни, европейски и
сродни на НИПА институции

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

Индикатор за целево
състояние /заложен в
началото на 2012г./

Индикатор за текущо
състояние /отчетен в
края на 2012г./

1. Участие в междуведомствени работни групи
за изготвяне на предложения за изменение и
допълнение на нормативната уредба

1. Изготвени предложения за изменение и
допълнение на нормативната уредба

2. Обучение за разработка на предложения и
тяхното правно-техническо оформяне за
изменение и допълнение на нормативната
уредба

2. Проведено обучение за разработка на
предложения и тяхното правно-техническо
оформяне за изменение и допълнение на
нормативната уредба

1 бр.

1 бр.

1. Разработване на формуляр за
кандидатстване за финансиране по проект,
финансиран по Приоритетна ос № 7
„Транснационално и междурегионално
сътрудничество”, BG051PO001-7.0.02 „БЕЗ
ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 2” от ОП „РЧР”

1. Разработен формуляр за кандидатстване

1 бр.

1 бр.

2. Организиране и провеждане на работна
среща със социалните партньори за обсъждане
на предвидените дейности по проекта и
тяхната съвместна реализация

2. Проведена работна среща със социалните
партньори

1 бр.

1 бр.

3. Разработване на проектно предложение

3. Изготвено проектно предложение за
създаване на регистър и актуализация на
системата за ранно информиране на база
споразумение между МТСП и Швейцарската
агенция за развитие и сътрудничество
(ШАРС)

1 бр.

1 бр.

4. Организиране и провеждане на работна
среща със социалните партньори за обсъждане
на предвидените дейности по проекта и
тяхната съвместна реализация

4. Проведена работна среща със социалните
партньори

1 бр.

0 бр.

5. Разработване на проектно предложение

5. Изготвено проектно предложение за
техническа помощ от Международното Бюро
по Труда на МОТ за разработка и въвеждане
на статистически показатели за колективни
трудови спорове

1 бр.

1 бр.

6. Организиране и провеждане на работна
среща със социалните партньори за обсъждане
на предвидените дейности по проекта и
тяхната съвместна реализация

6. Проведена работна среща със социалните
партньори

1 бр.

2 бр.

1 бр.

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/

1 бр.
1. напълно постигната цел /100 %/

2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/

Индикатор за изпълнение
ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

7. Популяризиране дейността на
НИПА

8. Повишаване на
административния капацитет на
НИПА

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

Индикатор за целево
състояние /заложен в
началото на 2012г./

Индикатор за текущо
състояние /отчетен в
края на 2012г./

1. Организиране и провеждане на
Конференции, кръгли маси, работни срещи с
представители на социалните партньори

1. Проведени Конференции, кръгли маси,
работни срещи

1 бр.

3 бр.

2. Изготвяне на материали за средствата за
масова информация - публикации и интервюта
в печатни издания, участия в предавания на
електронни медии

2. Изготвени материали за средствата за
масова информация

3 бр.

4 бр.

3. Текуща актуализация на интернетстраницата на НИПА

3. Актуализирана интернет-страница на
НИПА

100%

100%

1. Организиране на обучения на служители на
НИПА за: нормативната уредба; предоставяне
на консултации; информационните и
комуникационни технологии и др.

1. Проведени обучения на служители на
НИПА

4 бр.

4 бр.

2. Организиране на обучения на служители на
НИПА за обмяна на опит и добри практики
във връзка с реализацията на предвидените
проекти по Оперативна цел 6

2. Проведени обучения на служители на
НИПА за обмяна на опит и добри практики

1 бр.

1 бр.

3. Организиране и провеждане на обучение,
свързано с измененията и допълненията на
Правилата за посредничество и арбитраж при
уреждане на колективни трудови спорове от
НИПА

3. Проведено обучение, свързано с
измененията и допълненията на
ПОПАУКТСНИПА

1 бр.

1 бр.

4. Организиране и провеждане на обучения на
посредници и арбитри на НИПА за обмяна на
опит и добри практики във връзка с
реализацията на предвидените проекти по
Оперативна цел 6

4. Проведени обучения на посредници и
арбитри на НИПА за обмяна на опит и добри
практики

1 бр.

1 бр.

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел /50 и над 50%/
3. незадоволително постигната цел /под 50 %/

1. напълно постигната цел /100 %/

1. напълно постигната цел /100 %/

