
Синдикална 
организация

на място

НАРЪЧНИК ЗА РЪКОВЕДЕНЕ НА

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

КНСБ



Автономност и 
самоопределяне при 

осъществяване на 
собствената дейност

Синдикална 
солидарност и 

единство в действията

Свободна форма на 
вътрешна организация 
и функциониране, но в 
съответствие с Устава 

на ФНСЗ

Доброволност на 
членството и 

равнопоставеност

Синдикална 
организация



СВИКВА СЕ ОТ СИНДИКАЛНО РЪКОВОДСТВО

СВИКВА СЕ ОТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

СВИКВА СЕ ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

КОЙ СВИКВА СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ ОТ 

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ



СВИКВА СЕ ОТ СИНДИКАЛНО РЪКОВОДСТВО

СВИКВА СЕ ОТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ

• Искането се депозира пред СР/СС

СВИКВА СЕ ПО ИСКАНЕ НА 1/3 ОТ СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

ОСНОВАНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА СИНДИКАЛНО 

СЪБРАНИЕ ОТ СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ



Определете  времето  и  мястото  на  провеждане  на  
събранието  и  проект  на Дневен ред

Уведомление до Работодателя за дата, час и място на 
провеждане

Уведомление да членовете на синдикалната организация

Уведомление до ФНСЗ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ

ПОДГОТОВКА – ОСНОВНИ СТЪПКИ





• изберете дата съобразно работния процес и присъствието на 
работници/служители

• денят,  часът  и  мястото,  трябва  да  са  подбрани  по  начин, 
осигуряващ  присъствието  на  максимален  брой  синдикални  
членове

• регистрирайте уведомлението в деловодството на 
предприятието

Уведомление до Работодателя за дата, час и място на провеждане

•закачете съобщението на поне две места, видими от всички

•изпратете имейл с уведомлението до максимален брой членове

•свържете се по телефон и използвайте всяка среща с колегите, за да 
уведомите още веднъж

•уверете се, че членовете са уведомени, като поискате обратна връзка

Уведомление да членовете на синдикалната организация

•при желание, може да бъде поканено ръководството на ФНСЗ или 
предварително да се проведат консултации по темите от дневния ред

Уведомление до ФНСЗ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ

ПОДГОТОВКА – ПРЕПОРЪКИ



ПРОВЕРКА ЗА КВОРУМ

ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ (при необходимост) И НА 
ПРОТОКОЛЧИК

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ (при необходимост)

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСЯКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ

ПРОВЕЖДАНЕ – ОСНОВНИ СТЪПКИ



•събрание е редовно и може да взема решения, когато присъстват повече от 
половината от членовете на СО

•преброяването на членовете може да се извърши писмено, в отделен списък, с две 
имена и подпис, и да се приложи като неотменна част към протокола

•вписват се също броя (и имената в малки колективи) на извинените отсъстващи

•решенията свързани с дневния ред; определяне структурата на СО и начина на 
събиране на членския внос; числения състав, избиране и освобождаване на СР/СС –
се вземат с обикновено мнозинство

ПРОВЕРКА ЗА КВОРУМ

•дава се думата за предложения за промени и допълнения по дневния ред

•ако има такива се вписват в протокола и гласува

ПРИЕМАНЕ НА ДНЕВЕН РЕД

ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ (при необходимост) И НА ПРОТОКОЛЧИК

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ (при необходимост)

•разискването по точката трябва да завърши с Решение на събранието, надлежно 
вписани в Протокола

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВСЯКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

•протоколът се съхранява  в  документацията  на  СО

•по желание, копие  от  протокола се представя на синдикалните членове по 
установения ред за комуникация (имейл)

ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНО СЪБРАНИЕ

ПРОВЕЖДАНЕ – ОСНОВНИ СТЪПКИ



ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Учредителен 
протокол на СО

Протокол за избор 
на ръководни и 

контролни органи

Протокол от 
заседания на 

СК/СС

Протокол от 
заседания на СО

Заявления за 
членство и 

напускане на СО

Актуален списък 
на състава на СО

Документи за 
постъпления и 

превод на членски 
внос

КТД и БКТД

Протоколи от 
преговори, анекси 

и регистрация в 
РИТ

Заявления за 
присъединяване 

към КТД

Удостоверение за 
легитимност

Устав на 
Федерацията, в 

която членува СО



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


