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НАДЗОРП,Н СЪВЕТ

ОТЧЕТ ЗА ДЕИНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ПРЕЗ
2017 г.

ПЛАН И БРОИ НА ЗАСЕДАНИЯТА
Съгласно чл.7 от Правилника за организацията и дейността на НадзорЕия съвет
(НС) на Национirлния инстит}т за помирение и арбитраж (НИПА), дейността на НС през
2017 г. е организирана въз основа на два шестмесечни плана, приети Еа негови заседания,
проведени съответно на 13.12.2016 г. и 31.05.2017 г, Приетите планове предвиждат
провеждането на по две заседания през всяко rrолугодие, съобразени с Програмата за
дейността на нИПА за 2017 г.
През 2017 г. се проведоха четири заседания на НС, съгласно приетите планове.

П.

ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ" ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД. И ВЗЕТИ

рЕшЕния

Заседание от l4.03.2017 г.

!невният ред на заседанието включва:

1. Годишен доклад за дейностга ца НИПА за 2016 г.
нипА.

2.

Докладва: ,Щиректорът на

Доклад за изпълнението на бюджета на НИПА.за 201б г.,Щокладва: .Щиректорът
на

НИПА.

3. Доклад за изпълнението на планд за работа на НС на НИПА за

4.

Докладва: Председателят на НС на НИПА.

2016 г.

Годишен док.Iад за колективни трудови договори и колективни трудови
спорове зд 2016 г. !окладва: ,Щиректорът на НИПА.
5. Разни. Информация на директора на НИПА за стартирilнето на дейността по
проект ,,Подобряване на нормативната Wедба на правото на стачка" от проект
,,Насърчаване на социаJIния диалог и подобряване на условията на труд на
работниците и служителите", във връзка с подписано ,Щопълнително
споразумение Nа 1/1 1.11.2016 г. към Споразрление Np PF000l/21.11.2012 г. за
изпълнение

на

дейности

по

проект

,,Насърчаване

на

социаJ,Iния

диалог

и

подобряване на условията на труд на работниците и служителите'О, с
Бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и
Национален инстичп за помирение и арбитраж (НИПА).
взети са следните решения:

По т.1. НС приема Годишния доклад за дейностга на НИПД за 2016 г.

По т.2. НС приема Отчета за изпълIIение на бюджета на НИПА за 20lб г. и възлага на
директора на НИПА да публикува утвърдения бюджет и отчета за изпълнението му на
интернет страницата на НИПА, в съответствие с .rл.9З от Закона за публичните финанси.
По т.3. НС приема Отчет за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2016 г., с корекция
на техническа грешка при изписване на датата на четвъртото заседание, като се отбележи
вярцата дата - 13 декември 2016 г.

По т.4. НС приейа за сведеfiие Годишен докJIад за колективви трудови договори и

кол9ктивни трудови спорове за 201б г.

lбl8 СоФия, ж.к.,,Овча купел", ул, ,,Боряна" N959, бл.2l5Д, ет.1, ал.l
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По т.5. НС приема за сведение

представената от директора на НИПА подробна
информация, относно стартирането на дейността по проект ,,Подобряване на
нормативната уредба на правото на стачка".

Заседание от 31.05.2017 г.
.Щневният ред на заседанието вк.lrючва следните теми:

1. Обсъждане и приемане на План за работата на НС на НИПА за периода
01.07.2017 r. - З1.12.2017 г. ,Щокладва: Председателят на НС на НИПА
2. !оклад за извършени анализи на колективни трудови логовори (КТ!).

НИПА.
3. Щоклад за изпълнение на програмата за дейността на НИПА за 20|'l l.
!окладва: !иректорът на НИПА.
.Щокладва: ,Щиректорът на

4.

Разни.

Взети са следните решения:

По TJ Приема План за работата на НС на НИПА за периода 01.0'7.201'| r,11.72.201'7 r.
Приема денят за провеждане на заседанията на НС да бъде вrи opHur оm 16, J0 ч. Определя
дата на следващото заседание - 12 септември 2017 г., от l6,30 ч.
По т.2. НС приема за сведение

.Щоклад за извършени анализи на КТ.Щ.

По т.3. НС приема за сведение.Щоклад за изпълнение на програмата за дейността на
НИПА за 2017 г.
По т.4. По допълнително вItесените материаJIи към днеЁния ред, както следва:

1.

2

.

Информация за възникнzlли колективни трудови спорове (КТС.1 в периода м.
януари 2017 г. - 25 май 2017 г.;
Разработване на Стратегия за развитие на НИПА за периода 20 1 8 - 2020 r .

По допълнително внесените материаJIи, НС на НИПА реши:
1. Приема за сведение Информация за възникнали

май 2017 г.;

КТС

в лериода

м. януари 2017 г.

-25

2. Възлага па директора на НИПА да l-rзготви вариант на Стратегия за развитие на НИПА
2018 - 2020 г., който да бъде внесен за р.вглеждане на заседанието през м. септември
2017 г., като до заседанието през м. декември 201''l r,, НС на НИПА да нанесе бележки,
корекции, акценти, на база на които да се приеме окончателен вариант.

Заседание от 12.09.2017 г.

!невният ред на заседанието вкJIючва следните теми:

1.

2.

3.
4.

'

5.

.6.

Отчет за изпълнение на Планд на НС за периода м. януари - м. юни 2017 г.
доклацва: Председатеrrят на Нс на НипА.
Обсъждане на отчет за дейността и изпълЕението на бюджета на НИПА за
периода 01.01.2017 - Зi.08.2017 г. .Щокладва: .Щиректорът на НИПА.
Обсълцане па проект на програма за дейността на НИПА п проект на
бюджет ца НИПА за 2018 г. Докладва: !иректорът на НИПА.
Обсъжддне нд проскт lra Стратегия за рдзвитие на НИПА 2018 - 2020 г.

.Щокладва: Щиректорът на

НИПА.

Провеждане на избор за председател и за заместник-председдтели на НС на
НИПА. ЩЬкладва: Председателят на НС на НИПА.
Разнп:
16l8 София, ж,к, ,.Овча купел", ул, ,.Боряна" Л!59, бл,2l5А, eT,l, ап.1

тел.: 02/425 3750; факс:02/425 3?60; E_mail: пiDа@дiрз_Ь8; web|
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c.z/4

6.1. Док"цад за текущото изпълнение на дейностите по проект ,.Подобряване на
нормативIIата урслба IIа правото lIa стачка";
6.2. Иrrформация за извършен вътрешен одит за даване на yBepellocT за

лейността на НИПА за периода 01.01.2016
!иректорът на НИПА.

г.

З1.12.2016 г. !окладва:

Взети са следните рg]цýддд

По т.1. НС на НИПА единодушно приема Отчет за изпълнение на Плана на НС
периода м. януари м. юни 2017 г.

за

По т.2. НС на НИПА единодушно приема Отчет за дейността и изпълнението на бюджета
на НИПА за периода 01.01.2017 - З 1.08.20l7 г., с техническа корекция навсякъде в отчета
за изпълнение на бюджета ,, J0.08.2017 z. " да се коригира и се счита - 31.08.2017 г.

По т.З. НС на НИПА приема Проект на програма за дейността на НИПА и проект на
бюджет на IIИПА за 2018 г.
По т.4. НС на НИПА rrриема Сrратегия за развитие на НИПА

като до сJlелващото заседание на НС на НИПА,
писмени бележки и предложения,

2018

2020 г. по IIринциII,
членовете на НС могат да направят

По т.5. НС на НИПА отлага провеждането на избор за lrредседател и заместник-

председатели на НС на НИПА за следващото заседание на НС.

Пот.6. По m.б.l. -НС на НИПА приема за

све.)(ение

!оюrад за TeKyIItoTo изпъJlнение на

дейностите по проект ,,Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка".

По m,б.2, - НС на НИПА приема за свеление информачия за извършен въ,фешен одит за
даване на увереност за дейността на

IfИПА

за периода 01.01.2016 г.

-

31.12.2016 г.

Заседание от 12.12.2017 г.

!невният ред на заседанието включва следните теми:
1. Обсъждане на проект на план за работата на НС на НИПА за първото
полугодпе на 2018 г. !окладва: Председателят на IIC на НИПА.
2. Щоклад за съсl,оянието на информационните системи за КТ.Щ и КТС на
НИПА. .Щоклалва: flиректорът на НИПА.
3. Доклад за изпълIIението па проект ,rУсъвършенстване на нормативната
уредба на правото на стачка", Компопент 2 от проект на МТСП
,rНасърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на
работниците и служптелите". !окладва: !иректорът на НИПА
4. Приемане на Стратегпя за развитие на НИПА за периода 2018 - 2020 г.
!окладва: !иректорът на НИПА.
5. Провеждане на избор за председател и за заместник-председатели на НС на
НИПА. !окладва: Председателят на НС на НИПА.
6. Разни:,.Щок"цад относно участце на директора на НИПА във втората годишца
среща на институциите и агенципте за доброволно уреждане на трудови
спорове в гр. Подгорица, Република Черна гора. ,Щокладва: f]иректорът на

нипА.

Взети са следlrите решеrrия:

]!щ.!
г.

НС приема План

за работата на

IfC на НИПА

за периода 01 ,01.2018 г.
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- 30.06.2018

По т.2. НС приема за сведение ,Щоклад за състоянието на информациоЕната система за
КТ! и КТС ца НИПА и определя работна група, която да участва в разработването на
Годишен доклад за КТД и КТС за 2017 г. в състав: Антония Златева-Боянова представител на КТ,,Подкрепа", Николай Недев представител на КНСБ, Снежана
Славчева - представител на БСК и Румяяа Георгиева - представител на КРИБ.
По т.3. НС на НИПА приема ,Щоклад за изпълнението Еа проект ,,Усъвършенстване на
нормативната уредба на правото на стачка", Компонент 2 от проект на МТСП

,,Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците
и служителите".

По т.4. НС на НИПА приема Стратегия за развитие на НИПА за периола 2018-2020 г.
По т.5. НС на НИПА единод}.шно избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС проф. Емил
Мингов.

НС на НЦПА избира за ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НС: Елка Арнаулова
и Радка Иосифова.
По т.6. НС на НИПА приема за сведение Доклад относно )ластие на директора на НИПА
във втората годишна среща на институциите и агенциите за доброволно уреждане на
трудови спорове в гр. Подгорица, Република Черна гора.

Ill.

присъствиЕнАчлЕновЕтЕнАнс

При провеждането на заоедalнията са спiвени изискваIIията за наличие на кворум
и за присъствието на поне един представител от три,l€ разJIични квоти на социilлните
партньори на държавата, на представителните организации на работодателите и на
работничиr е и служителите.

IV.

ОРГАНИЗАЦИЯНАЗАСЕДАНИЯТА
При подготовката и техническата организация на

заседанията, планираните
материаJlи са предоставяЕи на вниманието на членовете на НС в предвидения в
Правилника за организацията на дейността на НС на НИПА срок.
Проф. ЕМИЛ МИНГОВ
ПРЕДСЕДЛТЕ]I НЛ НС НЛ
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