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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ФИРМЕНА СИНДИКАЛНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КТ “ ПОДКРЕПА”  

 
/Приет на 18.11.2003 г., изм.  и доп.на 02.10.2007 г./ 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 След предложение на синдикалната секция, по решение на Федеративния 
/Синдикалния/ съвет може се създава Фирмена синдикална организация (ФСО) при 
следните случаи: 
- когато работодателят е с производствена или териториална разсредоточеност; 
- при наличието на група работодатели; 
- когато основният работодател е делегирал права по трудовите правоотношения и по 
колективното договаряне на ръководители на подразделения. 

Чл.2. ФСО се състои от обособени синдикални секции съгласно условията, 
посочени в предходния член. 

Чл.3 ФСО осъществява координация между синдикалните секции при 
работодателя и по тяхно решение може да ги представлява пред него и пред други 
делегирани работодатели, както и пред Федеративния (Синдикалния) съвет на 
Националната федерация (Националния синдикат). 

Чл.4. Седалището на ФСО е седалището на основния работодател, освен ако 
федеративния/националния синдикален/ съвет със свое  решение не е предвидил друго. 
 

ІІ. ОРГАНИ НА ФИРМЕНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Чл.5. Общо (делегатско) събрание. 
(1) Висш ръководен орган на ФСО е общото (делегатско) събрание, което се свиква най-
малко веднъж на 2(две) години. 
(2) Общото (делегатско) събрание на ФСО се свиква по искане на председателя, 
Изпълнителния или Синдикален съвет на ФСО, 1/10 (една десета) от членовете му или по 
съгласувано искане между Националната федерация / Национален синдикат и Синдикалния 
регионален съюз, към които членува, в срок до 30 дни. 
(3) В делегатското събрание на ФСО синдикалните секции участват на квотен принцип.  
(4) На общото (делегатско) събрание на ФСО могат да присъстват представители на всички 
висшестоящи органи на КТ “Подкрепа”, които задължително се уведомяват не по-късно от 
7 (седем) дни преди провеждането му. 
(5) Общото (делегатско) събрание на ФСО започва своята работа при наличие на 50% + 1 от 
делегираните представители и 2/3 (две трети) от синдикалните секции, нейни членове. 
(6) Общото (делегатско) събрание се ръководи от председателя на ФСО или друго лице, 
определено от събранието чрез гласуване. 
(7) Общото (делегатско) събрание определя дневен ред и при необходимост – съответни 
помощни органи (комисии). 
(8)  Общото (делегатско) събрание на ФСО взема решения, при явно гласуване с обикновено 
мнозинство (50% + 1) от присъстващите при започване на заседанието. 
(9) Общото (делегатско) събрание на ФСО: 
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1. изслушва и приема отчета на Изпълнителния съвет. 
2. избира Изпълнителен съвет, който се състои от председател и секретари, с обикновено 
мнозинство (50% + 1) от присъстващите с явно гласуване, за срок до 4 (четири) години. 
Преди избора кандидатите за членове на Изпълнителния съвет на ФСО попълват 
декларация по чл.89 от Устава на КТ “Подкрепа”. По искане на 1/10 (една десета) от 
присъстващите изборът може да бъде таен. 

Чл.6. Синдикален съвет на ФСО. 
(1) Между две Общи (делегатски) събрания висш ръководен орган на ФСО е Синдикалния 
съвет. Той се състои от членовете на Изпълнителния съвет и председателите на секции на 
ФСО, които са членове на Синдикалния съвет по право. 
(2) Решенията на Синдикалния съвет не могат да противоречат на решенията на Общото 
(делегатско) събрание на ФСО, Устава на КТ “Подкрепа”, решенията на Конгреса на КТ 
“Подкрепа” и на Конфедеративния съвет. 
(3) Синдикалният съвет се отчита пред Общото (делегатско) събрание. 
(4) Синдикалният съвет на ФСО: 
1. изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет. 
2. координира дейността на членовете си. 
3. осигурява постоянна двупосочна информация. 
4. определя свои представители в преговорите за сключване на КТД. 
5. приема решения за протестни акции вкл. стачка в своята сфера на дейност след 
съгласуване с ръководните органи на Националната федерация / Национален синдикат. 
6. определя един от секретарите, който да изпълнява функциите на председателя при 
отсъствие на титуляра. 
7. се свиква от Изпълнителния съвет не по-малко от един път на три месеца. 

Чл.7. Изпълнителният съвет на ФСО: 
(1) изработва Правилник за дейността си. 
(2) изпълнява решенията на Общото (делегатско) събрание и на Синдикалния съвет. 
(3) подготвя и свиква заседания на Синдикалния съвет. 
(4) представлява ФСО пред органите на Националната федерация / Национален синдикат и 
съответния Синдикален регионален съюз, в които членува, а също така и пред 
работодателите и други органи. 
(5) Членовете на Изпълнителния съвет носят отговорност по чл.46 от Устава на КТ 
“Подкрепа”. 

Чл.8. Председателят на ФСО: 
(1) Избира се на Общо (делегатско) събрание на ФСО с мандат до 4 (четири) години; 
(2) Представлява членовете на ФСО пред работодателя и висшестоящите структури на КТ 
“Подкрепа”;при условията на чл. 3 от настоящия Правилник 
(3) Свиква и ръководи общото (делегатско) събрание на ФСО най-малко веднъж на 2 (две) 
години. 
(4) Свиква и ръководи заседанията на Синдикалния и Изпълнителния съвет; 
(5) Подписва организационни и финансови документи на ФСО, след решение на 
Изпълнителния съвет, Синдикалния съвет или Общото (делегатско) събрание на ФСО; 
(6) Подписва Колективния трудов договор и споразумения с работодателя след решение на 
Синдикалния съвет или Общото (делегатско) събрание на ФСО; 
(7) Носи отговорност за изпълнение Програмата, Устава и Наредбата за реда и начина на 
набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос на КТ 
“Подкрепа”. 

Чл.9. Секретари на ФСО. 
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(1) Организират и отговарят за всички дейности, свързани с организационното осигуряване, 
информационното обслужване, охраната на труда, индивидуалните и колективни трудови 
спорове и други. 
(2) Могат да изпълняват и други допълнителни функции, както и да им се делегират 
допълнително права по решение на Изпълнителния или Синдикален съвет на ФСО. 
 

ІІІ. ЧЛЕНСТВО 
 

Чл.10. (1) ФСО членува в Национална федерация /Национален синдикат и 
Синдикален регионален съюз.  
(2) В случаите, когато производствените мощности или поделенията на предприятието или 
организацията са на територията на различни Синдикални регионални съюзи, секциите 
членки на ФСО, членуват в съответния Синдикален регионален съюз.  
 

ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ФСО 
 

Чл.11. Прекратяване  на ФСО  може да стане в следните случаи: 
(1) По решение на общото /делегатското/ събрание на ФСО 
(2) По предложение на Федеративния /Националния синдикален/ съвет и след решение на 
общото събрание 
(3) По решение на Федеративния /Националния синдикален/ съвет при отпадане на 
основанията по чл.1 от настоящия Правилник. 
 

V. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО НА ФСО 
 

Чл.12. (1) При запазване съществуването на синдикалните секции, изграждали и 
членували във ФСО, имуществото и финансовите средства се разпределят между 
синдикалните секции, съобразно броя на членовете в тях. 
(2) При прекратяване съществуването на ФСО, с имуществото се разпореждат поделенията , 
в които членува, след споразумение между тях. 
 


