НАДЗОРЕН СЪВЕТ
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ЗА 2021 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 2021 г. е организирана въз основа на два шестмесечни плана, приети на негови
заседания, проведени съответно на 15.12.2020 г. и на 22.06.2021 г. Приетите планове
предвиждат провеждането на по две заседания през всяко полугодие, съобразени с
Програмата за дейността на НИПА за 2021 г.
На проведените 4 редовни заседания са взети девет решения. Обсъдени са
единадесет внесени материала, които са подкрепени от членовете на НС с 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 25.03.2021 г. Във връзка с въведените противоепидемични мерки,
свързани с пандемията от корона вирус, заседанието се проведе от разстояние чрез
видеоконферентна връзка, осъществена чрез видео платформа „ZOOM“.
Дневният ред на заседанието включва:
1.
2.
3.
4.

Годишен доклад за дейността на НИПА за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към 31.12.2020 г.
Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2020 г
Доклад за колективните трудови спорове и проведените процедури по
посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2010-2020 г.
5. Обсъждане на Предварителен одитен доклад от извършен вътрешен одит на
дейността на НИПА за периода 01.01.2019 – 30.06.2020 г. и проект на Становище.
6. Разни.
Взети са следните решения:
По т.1. НС на НИПА приема Годишен доклад за дейността на НИПА през 2020 г.
По т.2. НС на НИПА приема Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към
31.12.2020 г.
По т.3. НС на НИПА приема Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2020 г.
По т.4. НС на НИПА приема по принцип Предварителен Доклад за колективните
трудови спорове и проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за
периода 2010-2020 г. Разработката на доклада да бъде завършена до края на м. април
2021 г и директорът на НИПА да го представи на НС на НИПА за одобрение.
По т.5. НС обсъди Предварителен доклад от извършен вътрешен одит на дейността на
НИПА за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2020 г., Становище на НИПА до одитния екип и
проект на Становище на НС на НИПА, което след проведените разисквания,
предложения, корекции и редакция, да бъде представено като официална позиция на
НС на института на вниманието на министъра на труда и социалната политика.
Заседание от 22.06.2021 г. Във връзка с противоепидемичните мерки, заседанието на
НС се проведе в зала „Европа II“ на хотел „Рамада“ – гр.София.
Дневният ред на заседанието включва:
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1. Представяне на разработена онлайн „Справка по ЕИК на предприятие за действащ
колективен трудов договор“ на интернет страницата на НИПА.
2. Доклад за колективни трудови договори за 2020 г.
3. Окончателен Доклад за колективните трудови спорове и проведените процедури по
посредничество и арбитраж от НИПА за периода 2010-2020 г.
4. Доклад за изпълнението на Програмата за дейността на НИПА към м. юни 2021 г.
5. Приемане на план за работата на НС на НИПА за второто полугодие на 2021 г.
6. Разни:
6.1. Информация за проведена онлайн среща на мрежата за алтернативно
уреждане на трудови спорове от Западните Балкани
6.2. Актуализирана програма за популяризация на дейността на НИПА за 2021 г.
Взети са следните решения:
По т.1. НС на НИПА приема за сведение получената информация за разработената
онлайн „Справка по ЕИК на предприятие за действащ колективен трудов договор“ на
интернет страницата на НИПА.
По т.2. НС на НИПА единодушно приема Доклад за колективни трудови договори за
2020 г.
По т.3. НС на НИПА отлага разглеждането на т.3 „Окончателен Доклад за
колективните трудови спорове и проведените процедури по посредничество и арбитраж
от НИПА за периода 2010-2020 г.“ за разглеждане на следващо заседание.
По т.4. НС на НИПА приема Доклад за изпълнението на Програмата за дейността на
НИПА към м. юни 2021 г.
По т.5. НС на НИПА приема план за работата на НС на НИПА за второто полугодие на
2021 г. с допълнение - обсъждането на Окончателен Доклад за колективните трудови
спорове и проведените процедури по посредничество и арбитраж от НИПА за периода
2010-2020 г. да се включи към дневния ред на заседанието, планирано за м. септември
2021 г.
По т.6.1. НС на НИПА приема за сведение Информация за проведена онлайн среща на
мрежата за алтернативно уреждане на трудови спорове от Западните Балкани.
По т.6.2. НС на НИПА приема Актуализирана програма за популяризация на дейността
на НИПА за 2021 г.
Заседание от 28.09.2021 г. При спазване на противоепидемичните мерки, заседанието
на НС се проведе в зала „Мерджан“ на хотел „Рамада“ – гр.София.
Дневният ред на заседанието включва:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчет за изпълнение на Плана на НС за периода м.януари – м.юни 2021 г.
Обсъждане на изпълнението на бюджета на НИПА към 31.08.2021 г.
Обсъждане на проект на програма за дейността на НИПА за 2022 г.
Доклад за колективните трудови спорове 2010 - 2020 г.
Разни:
5.1. Информация за разработен онлайн модул за справки за сключени
KTД на равнище ,,предприятие" на интернет-страницата на НИПА

Взети са следните решения:
По т.1. НС на НИПА приема Отчета за изпълнение на Плана на НС, за периода м.
януари - м. юни 2021 г.
По т.2. НС на НИПА приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета на НИПА към
31.08.2021 г.
По т.3. НС на НИПА утвърждава Програма за дейността на НИПА за 2022 г.
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По т.4. НС на НИПА приема Доклада за колективни трудови спорове 2010-2020 г.
По т.5. НС на НИПА приема за сведение информация за разработен онлайн модул за
справки за сключени KTД на равнище ,,предприятие" на интернет-страницата на
НИПА.
Заседание от 14.12.2021 г. Във връзка с противоепидемичните мерки, заседанието на
НС се проведе чрез видеоконферентна връзка, осъществена чрез видео платформата
„ZOOM“.
Дневният ред на заседанието включва:
1.
План за работа на НС на НИПА за първото полугодие на 2022 г.
2.
Доклад за справочни модули за колективни трудови договори и
електронни искания за посредничество и арбитраж.
3.
Произвеждане на избор:
а/ за председател на НС на НИПА;
б/ за заместник-председатели.
4.
Разни.
Взети са следните решения:
По т. 1. НС на НИПА приема план за работа на НС на НИПА за първото полугодие на
2022 г.
По т. 2. НС на НИПА приема за сведение Доклад за справочни модули за колективни
трудови договори и електронни искания за посредничество и арбитраж и възлага на
директора на НИПА през 2022 г. да организира тяхното представяне пред социалните
партньори.
По т. 3. НС на НИПА реши:Избира за председател на НС на НИПА г-жа Валентина
Зартова; Избира за заместник-председатели на НС на НИПА: проф. Емил Мингов и гжа Елка Арнаудова.
По т. 4. НС на НИПА приема за сведение информацията, дадена от директора на
НИПА, за участието му в годишна среща на Агенциите и институциите за доброволно
уреждане на трудови спорове, проведена в Белград, Република Сърбия през месец
октомври 2021 г.
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 и дейността на НС на НИПА срок.

X
Валентина Зартова
Председател на Надзорния Съвет
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