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УТВЪРЖДАВАМ: 

РОСИЦА ИВАНОВА 

Областен управител  

на Софийска област 

 

ПРАВИЛНИК 

 

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА 

ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

Глава първа. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящият правилник урежда организацията, дейността и структурата на Областния 

съвет за тристранно сътрудничество (ОСТР) на Софийска област. 

Чл. 2. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество е в съответствие с Кодекса на 

труда, в частта му за тристранно сътрудничество, като спазва принципите на 

равнопоставеност, откритост, публичност и прозрачност. 

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество е орган за консултации и 

сътрудничество на регионално ниво по въпросите на трудовите и непосредствено 

свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото 

равнище на населението, включително, които са специфични за съответния отрасъл, бранш 

или община на територията на Софийска област. 

Чл. 3. Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно 

ниво по програми, отнасящи се до въпросите на социален диалог с регионално, национално 

и международно финансиране, в които участват членовете на ОСТС.  

Чл. 4. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнение по 

проекти на нормативни актове и проблеми, свързани с: 

1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; 

2. здравословните и безопасни условия на труд; 

3. заетост, безработица и професионална квалификация; 

4. обществено и здравно осигуряване; 

5. доходи и жизнено равнище; 

6. въпроси, свързани с бюджетната политика; 

7. социални последици от преструктуриране и приватизация; 

8. трудови и социални конфликти. 
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Чл. 5. Съветът осъществява взаимодействие със съответните контролни органи с оглед 

спазване на нормативната уредба в областта на трудовото и социалното законодателство. 

 

Глава втора. 

СТРАНИ И СЪСТАВ 

Чл. 6. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество се създава за неопределен срок и 

се състои от:  

1. От страна на държавата – двама представители на Областна администрация на 

Софийска област.  

2. От страна на работодателите – по двама представители на областните структури на 

национално представените организации на работодателите – Българска търговско-

промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Конфедерация на 

работодателите и индустриалците в България (КРИБ); 

3. От страна на синдикатите – по двама представители на областните структури на 

национално представените организации на работниците и служителите -  

Конфедерация на труда „Подкрепа” и Конфедерацията на независимите синдикати в 

България. 

(2) Представителите на Областна администрация на Софийска област се определят от 

Областния управител, а на представителните организации на работниците и служителите – 

от техните ръководства, съгласно уставите им. 

(3) Председателят на съвета се определя със заповед на Областния управител на Софийска 

област измежду членовете на ОСТС. 

(4) При определянето на председател на съвета се провежда среща на областния съвет за 

тристранно сътрудничество, на което се провеждат консултации за определяне на 

председател. 

(5) Смяна на председателя може да бъде извършена от органа, който го е определил, като 

отново се проведат консултации с представителните организации на работниците и 

служителите и на работодателите. 

(6) Областният управител със заповед определя постоянния състав на ОСТС на Софийска 

област след провеждане на консултациите по ал. 4. Заповедта се актуализира при промяна 

на състава. 

(7) На заседанията на ОСТС могат да присъстват и директорите на  Дирекция „Регионална 

служба по заетостта – София”, Дирекция „Инспекция по труда”, Районно управление 

„Социално осигуряване” – София област, „Регионална здравна инспекция” – Софийска 

област, Регионална дирекция „Социално подпомагане – София област. Директорите на 

изброените териториални дирекции са с право на съвещателен глас в заседанията на съвета. 

Глава втора. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА 

Чл. 7. (1) Заседанията на съвета се ръководят от председателя. Той организира и насочва 

дейността на съвета в дух на сътрудничество, толерантност и зачитане интересите на всяка 
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от страните. В отсъствие на председателя, неговите функции се изпълняват от заместник-

председател. 

(2) Заседанията се свикват от председателя, като в този случай той определя и дневния ред 

на заседанието. За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изпраща на членовете на 

съвета, най-малко 7 дни преди заседанието заедно с материалите, които ще се обсъждат. 

(3) При необходимост могат да се провеждат и извънредни заседания по инициатива на 

всяка една от страните, която предлага и дневния ред на заседанието. Дневният ред заедно с 

материалите по предложените за обсъждане въпроси се изпращат на председателя на ОСТС 

поне 5 дни преди предложената дата за заседанието.  

(4) Заседанията на съвета се провеждат в заседателната зала на Областна администрация на 

Софийска област, гр.  София, бул. „Витоша” № 6, етаж 5
-ти

. 

Чл. 8. Заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество се провеждат поне  

веднъж на шест месеца.  

Чл. 9. (1) Заседанията на съвета се провеждат и се считат са редовни, когато на тях 

присъстват повече от половината от членовете, между които представители и на трите 

участващи в него страни – държава, работодатели и синдикати. 

(2) При невъзможност да присъстват, някои от членовете могат да бъдат замествани от 

други упълномощени представители на страните в съвета. 

Чл. 10. (1) Решенията на съвета се приемат с общо съгласие на присъстващите постоянни 

членове на ОСТС, а при тяхно отсъствие – на лицата, които ги заместват. 

(2) Заседанията на ОСТС са открити. По решение на съвета, отделни заседания могат да 

бъдат закрити. 

Чл. 11. (1) По време на заседанията на съвета се води протокол, към който се прилагат 

документите, които са били предмет на обсъждане и присъствен списък. Протоколът се 

подписва от председателя и протоколиста.  

(2) Протоколите на заседанието се водят от служител в отдел РРЕП, дирекция АКРРДС при 

Областна администрация на Софийска област 

(3) Копие от подписания протокол за всяко проведено заседание на ОСТС се изпраща на 

всички членове. Протоколите на съвета се публикуват и на електронната страница на 

Областна администрация на Софийска област. 

Чл. 12.  Средствата, необходими за дейността на ОСТС се предвиждат в бюджета на 

областната администрация. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият правилник може да бъде изменян или допълван по решение на членовете 

на съвета и/или в зависимост от настъпили промени в нормативната база.  
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§ 2. Правилникът за организацията и дейността на ОСТС на Софийска област се 

утвърждава от председателя на ОСТС и влиза в сила от деня на приемането му. 

§ 3. Настоящият правилник е приет на заседание на Областния съвет за тристранно 

сътрудничество – Софийска област на 18.03.2015 г. с Протокол № 1. 


