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НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА 
НИПА ПРЕЗ 2016 г. 

І. 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 Надзорния съвет през 2016 г. е организирана въз основа на два 
шестмесечни плана, приети на заседания, проведени съответно на 15.12.2015 г. и 
на 28.06.2016 г. Приетите планове предвиждат провеждането на по две заседания 
всяко полугодие, съобразени с Програмата за дейността на НИПА за 2016 г. 
През 2016 г. се проведоха четири заседания на Надзорния съвет, съгласно 
приетите планове. Поради липса на кворум, заседанието на 04 октомври 2016 г. 
не е проведено, отложено е, и е проведено на 27 октомври 2016 г. 

ІІ. ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД, И 
ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ 

Заседание 29 март 2016 г. Дневният ред на заседанието включва: 

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за дейността на 
НИПА за 2015 г. Докладва: Директорът на НИПА 

2. Обсъждане и приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на НИПА 
за 2015 г. Докладва: Директорът на НИПА 

3. Обсъждане и приемане на Отчет за изпълнение на плана на НС на 
НИПА за 2015 г. Докладва: Председателят на НС на НИПА 

4. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за колективното трудово 
договаряне и колективните трудови спорове за 2015 г. Докладва: 
Директорът на НИПА 

5. Разни. Информация за „Междинна оценка на Проект „Насърчаване на 
социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и 
служителите“. Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1 НС приема Годишния доклад за дейността на НИПА за 2015 г.; 

По т.2 НС приема Отчета за изпълнение на бюджета на НИПА за 2015 г.; 

По т.3 НС приема Отчет за изпълнение на Плана на НС на НИПА за 2015 г.; 

По т.4 НС приема предложения материал Годишен Доклад, като нанася промяна 
в заглавието, което следва да бъде: „Годишен доклад за колективни трудови 
договори и колективните трудови спорове за 2015 г.“, както и да се нанесе 
следната корекция в заглавието на Приложение 7: „Действащи КТД на равнище 
„предприятие“ по регистрация в обхвата на отрасъл/бранш“; 
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По т.„Разни“ НС приема за сведение Информация за „Междинна оценка на 
Проект „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд 
на работниците и служителите“. 

Заседание 28 юни 2016 г.: Дневният ред на заседанието включва следните 
теми: 

1. Обсъждане на проект на план за работата на НС на НИПА за 
второто полугодие на 2016 г. Докладва: Председателят на НС на НИПА. 

2. Доклад за извършени анализи на колективни трудови договори. 
Докладва: Директорът на НИПА 

3. Доклад за резултатите от изпълнението на оперативна цел 4 
„Повишаване на координацията и развитие на взаимното 
сътрудничество с държавните институции и органи с компетентност в 
областта на трудовите отношения“ от Програмата за дейността на 
НИПА за 2016 г. Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1 НС приема План за своята работа за второто полугодие на 2016 г. 

По т.2 НС приема за сведение двата анализа на КТД.  

По т.3 НС приема за сведение Доклад за резултатите от изпълнението на 
оперативна цел 4 „Повишаване на координацията и развитие на взаимното 
сътрудничество с държавните институции и органи с компетентност в областта 
на трудовите отношения“ от Програмата за дейността на НИПА за 2016 г.; 

Заседание 27 октомври 2016 г.: Дневният ред на заседанието включва 
следните теми: 

1. Обсъждане и приемане на Отчет за изпълнение на Плана на НС за 
периода м. януари – м. юни 2016 г. Докладва: Председателят на НС на 
НИПА 

2. Обсъждане и приемане на отчет за дейността и изпълнението на 
бюджета на НИПА за първото шестмесечие за 2016 г. Докладва: 
Директорът на НИПА 

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността на НИПА и проект на 
бюджет на НИПА за 2017 г. Докладва: Директорът на НИПА 

4. Провеждане на избор: 
а/ за председател на НС на НИПА; 
б/ за заместник-председатели на НС на НИПА. 
Докладва: Председателят на НС на НИПА 

5. Разни: 

5.1. Представяне на анализа на постигнатите договорености в КТД в 
област Враца. Докладва: Директорът на НИПА 

5.2. Обсъждане и приемане на Концепция за развитието на 



 

1618 София, ж.к. „Овча купел”, ул.  „Боряна” №59, бл.215А, ет.1, ап.1  
тел.: 02/425 3750; факс: 02/425 3760; Е-mail: nipa@nipa.bg; Web: www.nipa.bg  с. 3/4 

 

информационната система на НИПА за КТД и КТС. Докладва: 
Директорът на НИПА 

 

Взети са следните решения: 

По т.1 Приема Отчет за изпълнението на плана на НС на НИПА за периода м. 
януари – м. юни 2016 г.; 

По т.2 Приема Отчет за дейността и изпълнението на бюджета на НИПА за 
първото шестмесечие за 2016 г.; 

По т.3 Приема Програма за дейността на НИПА и Проект на бюджет на  НИПА 
за 2017 г.; 

По т.4 Избира за председател на НС на НИПА г-жа Антония Златева-Боянова; 
Избира за зам.-председател от страна на държавата проф. Емил Мингов; Избира 
за зам.-председател от страна на работодателските организации г-жа Мария 
Минчева; 
По т. 5 „Разни“: 
Подточка 5.1: Приема за сведение „Анализ на постигнатите договорености в 
КТД в област Враца“; 
Подточка 5.2: Приема  „Концепция за развитието на информационната система 
на НИПА за КТД и КТС“ и възлага на директора на НИПА да направи проучване 
за финансиране на нейната реализация. 

ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБАВЕНИЯ ДНЕВНИЯ РЕД: 
Устен доклад от директора на НИПА за участието му в два семинара, проведен в  
Република Македония. 

Заседание 13 декември 2016 г.: Дневният ред на заседанието включва 
следните теми: 

1. Обсъждане и приемане на План за работата на НС на НИПА 
за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. Докладва: Председателят на НС на 
НИПА 

2. Доклад за състоянието на интегрираната база от данни на НИПА за 
КТД и КТС Докладва: Директорът на НИПА 

3. Представяне на анализа на колективното трудово договаряне 
(сключени и действащи КТД) в област Кърджали. Докладва: 
Директорът на НИПА 

4. Информация за „Меморандум за разбирателство между 
агенциите/институциите за доброволно уреждане на трудови спорове 
от Западните Балкани“. Докладва: Директорът на НИПА 

Взети са следните решения: 

По т.1 Приема План за работата на НС на НИПА за периода 01.01.2017 г. – 
30.06.2017 г.; 
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По т.2 Приема за сведение на Доклад за състоянието на интегрираната база от 
данни на НИПА за КТД и КТС; 

По т.3 Приема за сведение Представяне на анализа на колективното трудово 
договаряне (сключени и действащи КТД) в област Кърджали; 

По т.4 Одобрява за подписване „Меморандум за разбирателство между 
агенциите/институциите за доброволно уреждане на трудови спорове от 
Западните Балкани“.  

ІІІ. 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. 

ІV. 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. 

АНТОНИЯ ЗЛАТЕВА - БОЯНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА НИПА 


