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НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ПРЕЗ 
2020 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 
2020 г. е организирана въз основа на два шестмесечни плана, приети на негови заседания, 
проведени съответно на 10.12.2019 г. и на 15.07. 2020 г. Приетите планове предвиждат 
провеждането на по две заседания през всяко полугодие, съобразени с Програмата за 
дейността на НИПА за 2020 г. 

През 2020 г. се проведени четири редовни заседания на НС, съгласно приетите 
планове. На заседанията са взети петнадесет решения. Обсъдени са осемнадесет 
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 15.07.2020 Г. 

Дневният ред включва: 

1. Обсъждане на проект на Годишен доклад за дейността на НИПА за 2019 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА за 2019 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

3. Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2019 г. 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

4. Обсъждане и приемане на План за работата на НС на НИПА за второто 
шестмесечие на 2020 г. 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

5. Годишен Доклад за колективното трудово договаряне и колективните 
трудови спорове за 2019 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

6. Разни: 
 

6.1. Проект на програма за популяризиране дейността на НИПА. 
Докладва: Директорът на НИПА 

 6.2 Информация за международен семинар на тема „Ефективна превенция 
и разрешаване/уреждане на колективни трудови спорове: Опитът на 
Швеция и България“. 
Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения:  
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По т.1. НС приема Годишен доклад за дейността на НИПА за 2019 г. 

По т.2. Приема Отчета за изпълнение на бюджета на НИПА за 2019 г 

По т.3. НС приема Отчет за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2019 г.  

По т.4. Приема План за работата на НС на НИПА за второто шестмесечие на 2020 г. 
Възлага на директора на НИПА да разработи проект на Стратегия за дейността на 
НИПА 2021-2023 г., който да им бъде представен в срок до 17.09.2020  
На заседание на НС на НИПА на 29.09.2020 г. да бъде обсъден изготвения проект на 
Стратегия на НИПА 2021-2023 г. 

По т.5. Приема Годишен Доклад за колективното трудово договаряне и колективните 
трудови спорове за 2019 г. 

По т.6. Приема Програма за популяризиране дейността на НИПА, като за дейност 3 
„Организиране и провеждане на среща с представителите на медиите.“, да бъде 
поканен Министърът на труда и социалната политика 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 16.09.2020 Г.  

Дневният ред на заседанието включва: 

1. Отчет за дейността и изпълнението на бюджета на НИПА към 31 август 2020 
г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

2. Обсъждане на проект на програма за дейността на НИПА и проект на 
бюджет на НИПА за 2021 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

3. Разни: 
 

3.1. Изпълнение на дейностите по програмата за популяризиране дейността 
на НИПА. 
Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1. Приема отчет за дейността и отчет за касовото изпълнение на бюджета на 
НИПА към 31.08.2020 г. 

По т.2. Приема Програма за дейността на НИПА  за 2021 г. и одобрява проект на 
бюджет на НИПА за 2021 г. 

По т.3 Да се обсъди с ресорния заместник министър възможността за започване на 
дейностите по програмата за популяризиране дейността на НИПА. 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 29.09.2020 Г. 

Дневният ред на заседанието включва: 

1. Обсъждане на проект на Стратегия за развитието на НИПА за 
периода 2021-2023 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

2. Разни 
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Взети са следните решения: 

По т.1. Приема по принцип Проект на Стратегия за развитието на НИПА за периода 
2021-2023 г. 

По т.2. Членовете на НС на НИПА се съгласиха решението за начина на провеждане на 
следващото заседание да се вземе от председателя на НС на НИПА. 

ЗАСЕДАНИЕ ОТ 15.12.2020 Г 

Дневният ред на заседанието включва: 

1. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за организация и 
дейността на Надзорния съвет на НИПА 
Докладва: Директорът на НИПА 

2. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитието на НИПА 
2018-2020 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

3. Приемане на Стратегията за развитие на НИПА 2021-2023 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

4. Приемане на проект на План за работата на НС на НИПА за първото 
полугодие на 2021  г. 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

5. Провеждане на избор: 
 а/ за председател на НС на НИПА; 

б/ за заместник-председатели. 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

6. Разни 
 6.1. Доклад за постигнатите договорености по отношение на минималната 

работна заплата с действащите КТД към 30.09.2020 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1 Приема направените предложения за изменения и допълнения на Правилника за 
организация и дейността на Надзорния съвет на НИПА, във вида, в който са 
представени. 

По т.2. Приема Отчет за изпълнението на Стратегията за развитието на НИПА 2018-
2020 г. 

По т.3. Приема Стратегия за развитие на НИПА 2021-2023 г., с така направените 
редакционни бележки. 

По т.4. Приема План за работата на НС на НИПА за първото полугодие на 2021  г. 

По т.5. НС единодушно  

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Емил Мингов 

ИЗБИРА ЗА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Проф. Любомир Стефанов. 

Г-жа Антония Боянова 
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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. 

III. 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. 

Проф. Емил Мингов 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА НИПА 


