НАДЗОРЕН СЪВЕТ
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ЗА 2015 г.
I.

БРОЙ НА ЗАСЕДАНИЯТА

През 2015 г. са проведени четири редовни заседания на Надзорния съвет на
НИПА, на следните дати: 24.03.2015 г., 23.06.2015 г., 06.10.2015 г. и 15.12.2015 г.
II.

ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД И ВЗЕТИ
РЕШЕНИЯ

На заседанията са обсъдени деветнадесет материала, които са подкрепени от
членовете на НС с отделни предложения и препоръки за тяхното подобряване. Взети са
седемнадесет решения.
Разгледани са и са приети от членовете на Надзорния съвет стратегически
документи, доклади и отчети, както следва:

1.
Годишен доклад за дейността на НИПА за 2014 г.
2.
Отчет за изпълнение на бюджета на НИПА за 2014 г.
3.
Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2014 г.
4.
Доклади за изпълнение на проектите, изпълнявани от НИПА: Техническа
помощ от МБТ на МОТ за създаване на информационна система за КТС в България, и
за изпълнение на дейност 1 по компонент 2 „Разрешаване на спорове" по проект
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване условията на труд на работниците и
служителите" на МТСП.
5.
Доклади за състоянието на информационните системи за КТД и КТС на
НИПА.
6.
Отчет за изпълнението на плана за работата на НС на НИПА за първото
полугодие на 2015 г.
7.
Отчет за изпълнението на Програмата за дейността и бюджета на НИПА
за първото полугодие на 2015 г.
8.
Програма за дейността на НИПА за 2016 г.
9.
Проект на бюджет на НИПА за 2016 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 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 предоставени на вниманието на членовете на НС в
предвидения в Правилника за организацията на дейността на НС срок.
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