
 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН 

СИНДИКАТ (РПС) 

 

Правилникът е приет на 27.06.2016 г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Регионалният професионален синдикат (РПС) се състои от обособени синдикални 

секции, членуващи в съответните Национална федерация / Национален синдикат (НФ/НС) и 

Синдикален регионален съюз (СРС). 

(2) РПС не е самостоятелно юридическо лице и няма право на стопанска и търговска 

дейност. 

 

Чл.2. (1) РПС се създава след решение на съответните Федеративен (Синдикален ) съвет на 

НФ / НС и  Регионален съвет на СРС. 

 (2) РПС се създава при наличието на най – малко 2 (две) синдикални секции, 

членуващи в съответните НФ / НС  и СРС. 

 (3) Не се допуска създаването на повече от един РПС към съответната НФ / НС на 

територията на съответен СРС. 

 (4) РПС осъществява дейността си въз основа на Устройствените документи на КТ 

„Подкрепа” и разпоредбите на този Правилник. 

 (5) Седалището на РПС е седалището на съответния СРС. 

 (6) РПС носи наименованието на съответните НФ / НС и СРС. 

 

ІI. ФУНКЦИИ НА РПС 

 

Чл.3. Основните функции на РПС са: 

 1. да осъществява координация между синдикалните секции, които обхваща; 

 2. да представлява синдикалните секции, които обхваща, пред съответните Федеративен 

(Синдикален) съвет на НФ / НС и Регионален съвет на СРС; 



 3. да оказва организационна и методическа помощ на синдикалните секции и членовете 

им, които обхваща; 

 4. да съдейства за създаването на нови синдикални секции и за увеличаване на членовете в 

съществуващите такива; 

 5. да участва в работни групи и органи от системата на социално сътрудничество на ниво 

регион и общини само след решение на съотвеният СРС. 

 

IІI. ОРГАНИ НА РПС 

 

Чл.4. Органи на РПС са: 

 1. Регионално събрание; 

 2. Съвет на председателите; 

 3. Изпълнителен съвет. 

 

РЕГИОНАЛНО СЪБРАНИЕ 

 

Чл.5. (1) Висш ръководен орган на РПС е Регионалното събрание – редовно и извънредно. 

 (2) Редовно Регионално събрание се свиква веднъж на 4 (четири) години. 

(3) Извънредно Регионално събрание се свиква: 

1. с решение на Съвета на председателите при възникване на необходимост или по искане 

на 1/10 от синдикалните членове на синдикалните секции, които обхващат РПС внесени в 

неговия ИС;  

2. с решение на висшестоящите органи на КТ „Подкрепа“; 

3. със съгласувано решение на съответната НФ / НС и СРС; 

(4) Съветът на председателите определя квотата на представителност, мястото, датата 

и часа за провеждане на Регионалното събрание. 

(5) Свикващите Регионалното събрание задължително уведомяват за това НФ/НС и 

СРС, към които е създаден РПС. В случай, че в дневния ред на събранието са включени точки 

за отчет и избор на членове на Изпълнителния съвет на РПС, уведомяването е най-малко 7 

(седем) дни преди провеждането му. 

 

Чл.6. Регионалното събрание започва своята работа, ако присъстват делегати на повече от 

половината от синдикалните секции, обхванати от РПС, но не по – малко от 2/3 от делегираните 

представители. То се ръководи от председателя на РПС, освен ако събранието не реши друго. 



Чл.7. Регионалното събрание взема решения, ако присъстват повече от половината от 

регистрираните делегати, при явно гласуване  и наличие на обикновено мнозинство (50%+1 

гласа) от присъстващите в началото на заседанието. 

 

Чл.8. Регионалното събрание: 

 1. изслушва и приема отчета на Изпълнителния съвет на РПС; 

 2. избира Изпълнителен съвет, който се състои от председател и секретари, с обикновено 

мнозинство (50%+1 гласа) от присъстващите в началото на заседанието с явно гласуване, с 

мандат до 4 (четири) години. Преди избора кандидатите попълват декларация по чл.89 от 

Устава на КТ „Подкрепа”. По искане на 1/10 от присъстващите избора може да бъде таен. В 

случай, че при избора на председател на РПС има двама и повече кандидати и от тях никой не 

получи необходимите гласове, то се провежда втори избор между двамата кандидати получили 

най-много гласове. За избран се счита кандидата получил повечето гласове; 

 3. определя броят на секретарите на РПС, като в случай, че при избора има повече 

кандидати от определеният брой и някои от тях не са получи необходимите гласове, то за 

избрани се считат кандидатите получили повече гласове до попълване на бройката; 

 4. взема решение по всички въпроси, касаещи цялостната дейност на РПС. 

 

СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ 

 

Чл.9. (1) Ръководен орган на РПС между две Регионални събрания е Съвета на 

председателите, който представлява отворена структура. 

 (2) Съветът на председателите се състои от членовете на Изпълнителния съвет и 

председателите, а при тяхно отсъствие от поименно упълномощени представители на 

ръководствата на синдикалните секции, обхванати от РПС. 

 

Чл.10. (1) Съветът на председателите провежда редовни заседания най – малко веднъж на 3 

(три) месеца. 

 (2) Съветът на председателите може да бъде свикан на извънредно заседание: 

 1. с решение на Изпълнителния съвет; 

 2. с решение на висшестоящите органи на КТ „Подкрепа“; 

 3. със съгласувано решение на съответната НФ / НС и СРС; 

 4. по искане на 1/2 от синдикалните секции, които обхваща РПС. 



 5. по искане на 1/10 от синдикалните членове на синдикалните секции, които обхваща 

РПС. 

 

Чл.11. (1) Заседанията на Съвета на председателите започват, когато на тях присъстват 2/3 

от членовете му. 

 (2) Съветът на председателите изработва и приема Правила работа си, и определя 

квота за гласуване. 

 (3) Решенията на Съвета на председателите се вземат с явно гласуване и обикновено 

мнозинство (50%+1 гласа) от присъстващите в началото на заседанието. 

 

Чл.12.  Съветът на председателите: 

 1. изслушва и приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет; 

 2. координира дейността на съответния РПС; 

 3. осигурява информация за дейността на НФ / НС и СРС; 

 4. създава условия за организационно укрепване на РПС; 

 5. определя реда за свикване, организиране и провеждане на редовно Регионално 

събрание. 

 6. взема решение за извънредно Регионално събрание по искане на Изпълнителния съвет 

на РПС или при писмено искане на 1/10 от индивидуалните членове на синдикалните секции, 

обхванати от РПС. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РПС 

 

Чл.13. (1) Изпълнителният съвет е постоянно действащ орган между заседанията на Съвета 

на председателите. 

  (2) Изпълнителният съвет се състои от Председател и Секретари. 

  (3) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват от Председателят на РПС.  

 

Чл.14. (1) Изпълнителният съвет: 

 1. Изработва и приема Правила за работата си. 

 2. Изпълнява решенията на Регионалното събрание и Съвета на председателите. 

 3. Подготвя и свиква заседанията на Съвета на председателите; 

 4. Организира дейността на РПС. 



  (2) Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Съвета на председателите с 

право на по един глас. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РПС 

 

Чл.15. Председателят на РПС: 

 1. Представлява РПС пред НФ / НС и СРС. 

 2. Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет на РПС и на Съвета на 

председателите. 

 3. Отчита дейността на Изпълнителния съвет на РПС пред Регионалното събрание, Съвета 

на председателите, Регионалния съвет на СРС и Федеративния / Синдикалния съвет на НФ / 

НС. 

 4. Председателят на РПС няма право да издава документи от името на НФ / НС и СРС. 

 

СЕКРЕТАРИ НА РПС 

 

Чл.16. (1) Функциите на секретарите на РПС се определят от Съвета на председателите. 

  (2) Секретарите отчитат дейността си пред регионалното събрание и пред Съвета на 

председателите. 

 

IV. ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА РПС 

 

Чл.17. Решенията на Регионалното събрание, Съвета на председателите и Изпълнителния съвет 

на РПС не могат да противоречат на: 

 1. Устава на КТ „Подкрепа“. 

 2. Решенията на Конгреса на КТ „Подкрепа“. 

 3. Решенията на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“. 

 4. Решенията на Федеративния / Синдикален съвет на НФ / НС и на Регионалния съвет на 

СРС, към които е създаден съответния РПС.  

 

Чл.18. Всеки член на Съвета на председателите носи отговорност за действия и бездействия, 

които представляват нарушения на Устава и Програмата на КТ „Подкрепа“ и решенията на 

органите съгласно предходния член. 

 



V. ФИНАНСИРАНЕ НА РПС 

 

Чл.19. Финансирането на дейността на РПС може да се осъществи от: 

 1. Съответната Национална федерация / Национален синдикат или Синдикалния 

регионален съюз поотделно. 

 2. Съответната Национална федерация / Национален синдикат и Синдикалния регионален 

съюз, след споразумение помежду им. 

 3. Съответните синдикални секции, обхванати от РПС, за сметка на собствените им 

средства, след приспадане отчисленията от членски внос към Националната федерация / 

Национален синдикат и Синдикален регионален съюз, в които членуват, съгласно Наредбата за 

реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансови средства от членски внос. 

 

VI. РЕШЕНИЯ НА НЕУРЕДЕНИ ВЪПРОСИ 

 

Чл.20. Всички неуредени организационни и имуществени въпроси с този Правилник се уреждат 

с решения на органите на КТ „Подкрепа“. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.  Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от Конфедеративния съвет на 

КТ „Подкрепа“. 

 

§2.  Този Правилник се приема на основание чл. 47, ал.4 от Устава на КТ „Подкрепа”. 

 

§3.  Настоящият Правилник влиза в сила от датата на неговото приемане. 


