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НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НИПА ПРЕЗ ПЪРВОТО 

ПОЛУГОДИЕ НА 2022 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 2022 г. е организирана въз основа на два шестмесечни плана, 
приети на негови заседания, проведени съответно на 14.12.2021 г. и на 30.06.2022 
г. Приетите планове предвиждат провеждането на по две заседания през всяко 
полугодие, съобразени с Програмата за дейността на НИПА за 2022 г. 

През първото полугодие на 2022 г. са проведени две редовни заседания на 
НС, съгласно приетия план за периода м. януари 2022 г. – м. юни 2022 г. На 
заседанията са взети единадесет решения. Обсъдени са дванадесет внесени 
материала, които са подкрепени от членовете на НС с предложения и препоръки.  

II. ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД И ВЗЕТИ 

РЕШЕНИЯ 

Разгледани са и са приети от членовете на НС стратегически документи, 
доклади и отчети, както следва: 

Заседание от 29.03.2022 г. 

Дневният ред на заседанието включва:  

1. Доклад за дейността на НИПА за 2021 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

2. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА за 
2021 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

3. Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2021 г 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

4. Основна информация за сключени (2021-2010) и 
действащи (2021-2011 г.) КТД. 
Докладва: Директорът на НИПА  

5. Доклад за колективните трудови спорове за периода 
2010-2021 г. 
Докладва: Директорът на НИПА. 

6. Доклад за проведени процедури по посредничество и 
арбитражни производства от НИПА 2021-2004 г. 
Докладва: Директорът на НИПА  
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7. Разни: 

 7.1. Доклад от комплексна проверка от Инспектората на 
МТСП на дейността на НИПА за периода 01.01.2020 - 
30.09.2021 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

 7.2. Актуализирана програма за популяризация на 
дейността на НИПА за 2022 г. 
Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1 НС  приема Годишен доклад за дейността на НИПА за 2021 г. 

По т.2 НС приема Отчет за касовото изпълнение на бюджета на НИПА за 2021 г. 

По т.3НС приема Отчет за изпълнение на плана на НС на НИПА за 2021 г. 

По т.4  НС приема Доклад с основна информация за сключени (2021-2010) 
и действащи (2021-2011 г.) КТД. 

По т.5НС приема за информация Доклада за колективните трудови спорове за 
периода 2010-2021 г 

По т.6НС приема за информация Доклада за проведени процедури по 
посредничество и арбитражни производства от НИПА 2021-2004 г. 

По т.7.1 НС създава работна група от 6 члена на НС на НИПА с паритетно 
представителство от по двама представители, както следва: 

За работодателските организации: г-жа Валентина Зартова – БТПП и г-жа 
Жасмина Саръиванова – БСК; За синдикалните организации: г-жа Елка 
Арнаудова – КНСБ и г-жа Антония Златева-Боянова – КТ „Подкрепа; От страна 
на държавата: проф. Емил Мингов – МТСП и г-н Владимир Бояджиев, директор 
на НИПА; 

НС възлага на работната група да разработи и предложи за обсъждане на 
следващото редовно заседание на НС: 

По т.7.2 НС приема Актуализирана програма за популяризация на дейността 
на НИПА за 2022 г. 

Заседание от 30.06.2022 г. 

Дневният ред на заседанието включва:  

1. Доклад за изпълнение на Програмата за дейността на НИПА за първо 
полугодие на 2022 г. 

Докладва: Директорът на НИПА 

2. Програма за работата на НС на НИПА за периода 01.07.2022–31.12.2022 
г. 

Докладва: Председателят на НС на НИПА 
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3. Информация за постигнати договорености в КТД на равнище 
„предприятие“ към 31.12.2021 г. и за периода 2021-2017 г. (трудови 
възнаграждения). 

Докладва: Директорът на НИПА 

4. Обсъждане на проект за нови Правила за осъществяване на 
посредничество и арбитраж от НИПА и проект на нов Правилник за 
устройството и дейността на НИПА. 

Докладва: Директорът на НИПА 

5. Разни  

Взети са следните решения: 

По т.1НС приема за сведение информацията по Доклад за изпълнение на 
Програмата за дейността на НИПА за първо полугодие на 2022 г. 

По т.2НС приема Програма за работата си за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г. 

По т.3  НС приема с благодарност Информация за постигнати 
договорености в КТД на равнище „предприятие“ към 31.12.2021 г. и за периода 
2021-2017 г. (трудови възнаграждения), и предлага в рамките на възможностите 
на НИПА да се отличи екипът, участвал в изготвянето на информацията. 

По т.4НС на НИПА на основание чл.3, т.4  ПУДНИПА във връзка със ЗУКТС, 
приема Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж от НИПА с 
направените предложения за корекции от проф. Красимира Средкова и на 
основание чл.3, т.9  ПУДНИПА НС на НИПА предлага за одобрение на 
Министъра на труда и социалната политика проект на Правилник за устройството 
и дейността на НИПА, с направените корекции от проф. Красимира Средкова, 
след като тя ги нанесе и изпрати до НИПА. 

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

 

 


