ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ
ЗА 2012 г.

На основание чл.7 от Правилника за организацията и дейността на Надзорният
съвет (НС) на Националния институт за помирение и арбитраж, през 2012 г. Надзорният
съвет организира дейността си въз основа на шестмесечни планове.
През 2012 г. се предвиждаше провеждане на 5 (пет) редовни заседания.
Обсъждането и приемането на проект за изменение и допълнение на Правила за
осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове
(ПОПАУКТС) от НИПА наложи провеждането на извънредно заседание в две сесии,
съответно на 07.03.2012 г. и на 13.03.2012 г.
Така общо през 2012 г. се проведоха пет редовни и едно извънредно заседание,
проведено в рамките на две сесии, на НС. При провеждането на всички заседания са
спазени изискванията за наличие на кворум и за присъствието на поне един представител
от трите различни квоти – държава, работодатели, синдикати.
Планираните материали са предоставяни на вниманието на членовете на НС в
предвидения в Правилника за организацията и дейността на НС срок.
Общият брой на предложените за обсъждане материали и теми на заседанията на
Надзорния съвет през 2012 г. е 25 материала. По обсъдените на заседанията теми и
материали са взети 67 решения.
По–важни акценти от обсъжданите през годината теми са:
 Приемането на актуализиран вариант на Стратегията за развитие на НИПА (20102013 г.) и на нейна база План за развитие на НИПА в периода 2012-2013 г.;
 Приемането на изменения в Правилата за осъществяване на посредничество и
арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от НИПА;
 Дискусия върху разработваните от НИПА проекти с международно участие;
 Мерки за подобряване на съществуващите бази данни за КТД и КТС;
 Процедура за утвърждаване на Списък на посредниците и арбитрите към НИПА на
база официални писмени предложения на представителните организации на
работниците и служителите, и на работодателите, както и на държавата, в срок до
26 февруари 2013 г.

Приложение:

Справка за обсъдените материали и приети решения на заседанията на
НС на НИПА, проведени през 2012 г.

Приложение

СПРАВКА

ЗА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА НС НА НИПА,
ПРОВЕДЕНИ ПРЕЗ 2012 г.
ДАТА НА
ЗАСЕДАНИЕТО

ОБСЪДЕНИ ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ

1. Годишен доклад за дейността на НИПА за 2011г.

Приема Годишния доклад за дейността на НИПА за 2011 г. с
направеното допълнение

2. Отчет за изпълнение на бюджета на НИПА за 2011 г.

Приема Отчета за изпълнение на бюджета на НИПА за 2011 г.

3. Отчет за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2011 г.

Приема Отчета за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2011 г.

4. Проект за изменение и допълнение на Правила за
осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане
на колективни трудови спорове (ПОПАУКТС) от НИПА

28.02.2012 г.

РЕШЕНИЯ

5. Разни
5.1 Доклад за проведено арбитражно производство по реда
на чл. 14, ал. 3 от ЗУКТС в “Мини Марица-Изток” ЕАД гр.
Раднево
5.2 Доклад за приключила проверка от Агенция “Държавна
финансова инспекция” към Министерство на финансите.
5.3 Доклад с предложение за преглед и актуализация на
Стратегията на НИПА 2010-2013 г.

НС прие Проектът за изменение и допълнение на Правила за
осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на
колективни трудови спорове (ПОПАУКТС) от НИПА”, да бъде
разгледан на извънредно заседание на 06 март 2012 г.
5.1 Членовете на Надзорния съвет подкрепят действията на
директора и становището на председателя на Надзорния съвет, г-н
Евгений Иванов. Надзорният съвет намира, че директорът,
председателят на Надзорния съвет и арбитрите, участвали в
арбитражното производство са действали в съответствие с
ПОПАУКТС от НИПА. Докладът до Надзорния съвет да се
изпратят на министъра на труда и социалната политика и министъра
на икономиката, енергетиката и туризма от името на Надзорния
съвет с придружително писмо, подписано от неговия председател –
г-н Евгений Иванов.
5.2 Приема за сведение Доклада за приключилата проверка от
Агенция “Държавна финансова инспекция” към Министерство на
финансите.
5.3 Приема направеното от директора на НИПА предложение и му
възлага да направи преглед и проект за актуализация на Стратегията
на НИПА 2010-2013 г., които да бъдат внесени за обсъждане на
следващото заседание на НС на НИПА.
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ДАТА НА
ЗАСЕДАНИЕТО

1-ва сесия
07.03.2012 г.

ОБСЪДЕНИ ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ

РЕШЕНИЯ

Приема предложените текстове с изключение на чл. 4, чл. 5 и чл. 6,
които са оставени за разглеждане в рамките на следващото
заседание.

2-ра сесия
13.03.2012 г.

1. Проект за изменение и допълнение на Правила за
Отменя глава трета „Етични правила за поведение на посредника и
осъществяване на посредничество и арбитраж за
арбитъра към Националния институт за помирение и арбитраж“ и
уреждане на колективни трудови спорове (ПОПАУКТС)
приема отделянето им в самостоятелен документ.
от НИПА
Възлага на директора на НИПА да предложи проект на съдържание
на глава трета, който да бъде разгледан на следващото заседание
през м. април 2012 г.

08.05.2012 г.

1. Проект за изменение и допълнение на Правила за Не приема предложените текстове за изменение и допълнение на
осъществяване на посредничество и арбитраж за чл. 4, чл. 5 и чл. 6, като досега действащите остават в сила без
изменения. Приема предложената глава трета без изменение.
уреждане на колективни трудови спорове от НИПА.
Приема проекта за актуализиране на Стратегията за развитие на
НИПА (2010-2013 г.) със следните промени:
1.На заглавната страница отпада думата „Актуализирана“, като
след „Приета с решение на Надзорния съвет на НИПА“ се добавя
„и актуализирана на 08 май 2012 г.“
2.В параграф 1 на Въведение отпада изречението „НИПА е орган,
който подпомага министъра на труда и социалната политика при
провеждането на политики в областта на уреждането на
2. Проект за актуализиране на Стратегията за развитие колективните трудови спорове (КТС).“
на Националния институт за помирение и арбитраж 3.В параграф 2 на Въведение „синхронизирана“ се заменя „в
(2010-2013 г.).
съответствие“, „актуализираните“ се заменя с „актуализирания“.
4.Параграф 2 на Мисия се изменя така: „НИПА осигурява
провеждането на обективни, безпристрастни и конфиденциални
процедури по посредничество и арбитраж при уреждане на
колективни трудови спорове.“.
5.Параграф 1 на Визия се изменя така: „НИПА е развиваща се
институция за прилагане на доброволни способи за уреждане на
колективни трудови спорове за постигане на социален мир.“.
6.Навсякъде в документа отпада думата „извънсъдебно“.
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Приема за сведение Доклада относно информация за проект
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на
3. Доклад относно проект за финансиране по линия на труд на работниците и служителите“, част от Тематичен фонд
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество „Партньорство и експерти” от Българо-швейцарската програма за
(ШАРС) и проект за техническа помощ от сътрудничество за намаляване на различията в рамките на
Международно бюро по труда (МБТ) на МОТ.
разширения Европейски съюз, и предложението на директора на
НИПА конкретните участници от страна на социалните партньори
да се определят от НС.
ДАТА НА
ЗАСЕДАНИЕТО

26.06.2012 г.

ОБСЪДЕНИ ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ

РЕШЕНИЯ

1. Доклад за дейността на НИПА в периода м. януари юни 2012 г.
2. Отчет за очакваното изпълнение на бюджета на
НИПА за първото полугодие на 2012 г.
3. План за работата на НС през второто полугодие на
2012 г.

Приема за сведение Доклада за дейността на НИПА в периода м.
януари – м. юни 2012 г.
Приема за сведение Отчета за очакваното изпълнение на бюджета
на НИПА за първото полугодие на 2012 г.

4. Проект на Плана за действие за развитие на НИПА

Приема Плана за развитие на Националния институт за помирение и
арбитраж (2012-2013 г.).

5. Разни
5.1 Актуализиран анализ на проведените от НИПА
процедури по посредничество и арбитраж в периода
2003 – м.юни 2012 г.
5.2 Актуализиран анализ на базата данни на НИПА за
колективни трудови договори.

Приема Плана за работата на НС през второто полугодие на 2012 г.

Приема за сведение Доклад и актуализиран анализ на проведените
от НИПА процедури по посредничество и арбитраж в периода 2003
– м.юни 2012 г.
Приема за сведение Доклад и актуализиран анализ на базата данни
на НИПА за колективни трудови договори.
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ДАТА НА
ЗАСЕДАНИЕТО

09.10.2012 г.

ОБСЪДЕНИ ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ

РЕШЕНИЯ

Приема Отчета за изпълнение на Плана на НС за периода м. януари
1.Отчет за изпълнение на Плана на НС за периода м.
- м. юни 2012 г. и изказва специална благодарност на екипа на
януари - м. юни 2012 г.
НИПА за добре свършената работа.
Избира за срок от една година за председател на НС на НИПА г-жа
Елка Арнаудова от страна на представителните организации на
2. Произвеждане на избор:
работниците и служителите, и за заместник-председатели на НС на
а/ за председател на НС на НИПА;
НИПА съответно проф. Емил Мингов от страна на държавата, и гб/ за заместник-председатели.
жа Радка Йосифова от страна на представителните организации на
работодателите.
Одобрява създаването на експертна работна група в състав от по
двама представители на организациите на работниците и
служителите, и на организациите на работодателите, представени в
3. Доклад относно проект за финансиране по линия на Надзорния съвет, и един представител на администрацията на
Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество НИПА, която да обсъди институционалната рамка и разработи
(ШАРС), проект за техническа помощ от Международно концептуален проект за изграждане и поддържане на база данни за
бюро по труда (МБТ) на МОТ и проект по ОП „РЧР” колективни трудови спорове в НИПА във връзка с изпълнението на
съвместен проект на Регионалният офис на Международното бюро
Компонент 7 „Без граници”.
по труда в Будапеща и НИПА.В срок до 26 октомври 2012 г. всяка
от страните да изпрати до НИПА имената и данните за контакт на
своите представители.
4. Доклад относно разработване на проект на
Ръководство за осъществяване на посредничество и
арбитраж от НИПА.
5. Разни
Членовете на НС на НИПА да дадат писмени бележки и коментари
5.1 Информация относно разработване на проект на
по предложения проект в срок до 26 ноември 2012 г., като
брошура на НИПА
окончателният вариант на Ръководството да бъде предложен за
5.2 Откриване на процедура по номиниране на
одобрение на следващото редовно заседание на НС.
посредници и арбитри към НИПА във връзка с
приключила
процедура
за
признаване
на Приема за сведение представените материали
организациите на работниците и служителите и на
работодателите за представителни на национално
равнище.
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ДАТА НА
ЗАСЕДАНИЕТО

ОБСЪДЕНИ ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ

РЕШЕНИЯ

1. Обсъждане на проект за план за работата на НС на Приема План за работата на НС на НИПА за първото полугодие на
2013 г.
НИПА през първото полугодие на 2013 г.

11.12.2012 г.

2. Обсъждане на проект на програма за дейността на
НИПА за 2013 г.

Приема програма за дейността на НИПА за 2013 г.

3. Обсъждане на проект на бюджет на НИПА за 2013 г.

Одобрява проект на бюджет на НИПА за 2013 г.;

Открива процедура за утвърждаване на Списък на посредниците и
4.Представяне на списък на участията на посредниците и
арбитрите към НИПА на база официални писмени предложения на
арбитрите към НИПА в процедури по посредничество и
представителните организации на работниците и служителите, и на
арбитраж
работодателите, както и на държавата, в срок до 26 февруари 2013г.
5. Разни
5.1 Представяне на пилотен бюлетин, който съдържа
кратък анализ на базата данни на КТД

Приема за сведение пилотен бюлетин
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