
ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

(Правилникът е приет на 13.06.2015 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Конфедеративният съвет /КС/ осъществява дейността си въз основа на Устава на
Конфедерацията и разпоредбите на този Правилник.
(2) По въпроси, неуредени с Устава и този Правилник, Конфедеративният съвет приема
отделни решения.

ГЛАВА ПЪРВА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл. 2. Конфедеративният съвет се свиква на заседание от президента на Конфедерацията,
по решение на Изпълнителния съвет,  или при писмено искане на 1/10 /една десета/  от
поделенията на Конфедерацията, не по-малко от веднъж на 3 /три/ месеца.
Чл. 3. Заседанията на Конфедеративния съвет започват, когато на тях присъстват 2/3 /две
трети/ от легитимните му членове съгласно чл. 25 от Устава на КТ „Подкрепа“.
Чл. 4. (1) Заседанията на Конфедеративния съвет са открити. Те се председателстват от
президента,  вицепрезидента  или  друго  упълномощено  от  Изпълнителния  съвет  лице  –
председател на заседанието.
(2) Наблюдатели могат да присъстват само с разрешение на КС, като заемат специално
определените за тях места. По време на заседанието те нямат право да нарушават реда по
какъвто и да е начин. 
(3) Председателят  въвежда  ред  сред  присъстващите  и  може  да  разпореди  да  бъдат
отстранени  отделни  лица,  нарушаващи  установения  ред,  като  в  зависимост  от
нарушението ги лишава от участие в работата на заседанието.
Чл. 5. (1) Заседанията на КС са закрити, ако важни причини налагат това. Предложение за
закрито заседание може да  направи всеки член на  КС, като обяви въпроса и обоснове
необходимостта заседанието да бъде закрито.
(2) Предложението по предходната алинея се гласува и съобразно резултата от гласуването
председателят подканва наблюдателите да напуснат залата.
(3) Обсъжданията,  както  и  протоколът  от  закритото  заседание,  са  служебна  тайна,
обвързват всички членове на КС, както и другите лица, които имат достъп до тях.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ

Чл.  6.  (1) Конфедеративният  съвет  се  състои  от  председателите  /заместник-
председателите/ или от поименно упълномощени представители на изпълнителните съвети
на  поделенията  на  КТ  „Подкрепа“  и  от  членовете  на  Изпълнителния  съвет  на  КТ
„Подкрепа„.
(2) Председателят и заместник-председателят на  Конфедералната  контролна комисия,  и
експертите  участват в работата на КС със съвещателен глас.
(3) При повече от 2 /две/ отсъствия на представител от дадено поделение от заседанията на
КС  по  неуважителни  причини,  се  изпраща  уведомително  писмо  до  Изпълнителния  и
Регионалния /Федеративния и Синдикалния/ съвет на поделението, чиито представители
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не са се явили, за търсене на съответна отговорност от тях. Решението на Изпълнителния
съвет се представя на следващия КС. 
(4) При уважителни причини КС може да освободи от участие в заседание свой член и
преди приключването му, с явно гласуване. При неспазване на тази процедура, членът на
КС, напуснал заседанието заплаща парична глоба в Фонд „Синдикална солидарност“  в
размер, определен от КС.
Чл. 7. (1) До заседание на КС не се допускат представители с нередовни пълномощия.
Задължение на конфедералния секретар на отдел „Организационно-структурна политика“
е да провери надлежното упълномощаване на членовете на КС.
(2) До  заседание  на  КС не  се  допускат  представители  на  поделения,  неиздължили  по
неуважителни причини отчисленията от членски внос към Конфедерацията за повече от 3 /
три/ месеца, съгласно Наредбата за членския внос.
Чл. 8. (1) Председателят открива заседанието, ако на него присъстват 2/3 /две трети/ от
физическите лица – представители на легитимните поделения. 
(2) Преди  началото  на  всяко  заседание  председателят  разпорежда  да  се  извърши
преброяване на присъстващите в залата,  а така също може и по време на протичане на
самото заседание. 
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
(4) Преброителите при провеждане на КС се определят от председателя на заседанието.
Чл. 9. (1) Дневният ред на КС се подготвя предварително от Изпълнителния съвет и се
гласува на заседание на КС.
(2) Членовете на Конфедеративния съвет, чрез колективните си ръководни органи, могат
да правят предложения за допълнения на дневния ред за заседанието на Конфедеративния
съвет не по късно от 7 календарни дни преди датата на провеждането му.
(3) Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в дневния ред.
Чл. 10. Председателят ръководи заседанията и дава думата за изказвания.
Чл. 11. (1) Изказванията не могат да бъдат с продължителност по-голяма от 5 /пет/ минути,
освен ако КС по конкретен въпрос не реши друго.
(2) Ако  определеното  време  за  изказвания  бъде  превишено,  ако  изказването  не  засяга
разглеждания проблем или в него се правят обидни за членовете на КС квалификации,
председателят, след като предупреди, отнема думата.
(3) Изказвания не могат да бъдат правени без думата да е дадена от председателя. Думата
се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.
(4) Председателят  определя реда на  изказванията,  като ги съобразява  с  поредността  на
исканията.
Чл. 12. (1) По процедурни въпроси думата се дава незабавно. 
(2) Процедурни са въпросите, които съдържат предложения за изменения и допълнения на
приетия  ред  за  развитие  на  заседанието,  както  и  такива,  с  които  се  възразява  срещу
конкретно  неспазване  на  реда  за  водене  на  заседанието,  прекратяване  и  отлагане  на
заседанието, прекратяване и отлагане на разискванията и др.
(3) Процедурните въпроси се поставят кратко, без да се засяга същността на разисквания
въпрос.
Чл.  13. Ако  изказването  се  отклонява  от  обсъждания  въпрос,  председателят
предупреждава и в случай, че нарушението продължи – отнема думата.
Чл. 14. (1) По всяко изказване може да се възрази с реплика, която се прави веднага след
изказването и не може да продължи повече от 3 /три/ минути.
(2) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 3 /три/  реплики от
различни членове на КС. 
(3) Не се допуска реплика на репликата.
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(4)  След  направените  реплики  изказалият  се  има  право  на  дуплика  /отговор/  с
продължителност до 3 /три/ минути.
Чл. 15. (1) Член на КС има право на лично обяснение, когато в изказванията по време на
заседанието е поименно засегнат или иска да обясни мотивите на своя отрицателен вот при
гласуване по време на същото заседание.
(2) Думата за обяснение на отрицателен вот се дава най-много 3 /три/ пъти след конкретно
гласуване на въпроса по същество. Обяснение на вот не се допуска след тайно гласуване.
Чл.  16. В  случай,  че  е  постъпило  предложение  за  прекратяване  или  отлагане  на
разискванията, преди гласуване на предложението думата се дава на още един член на КС,
който не е съгласен с него, след което се пристъпва към гласуване.
Чл.  17. Когато  се  пречи на  работата  на  КС или когато  други важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието за определено време. 
Чл. 18. Заседанието може да бъде отложено по решение на КС.

ГЛАВА ТРЕТА
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 19. (1) Конфедеративният съвет взема решения с обикновено мнозинство /50%+1/ от
гласовете  на  членовете  си,  присъстващи  в  началото  на  заседанието,  съгласно  квотен
принцип на представителство, приет от КС.
(2) При повече от две предложения за решения се предлагат за повторно гласуване двете
предложения, получили най-много гласове при първото гласуване. 
(3) Гласуването  е  лично.  Гласува  се  „за„,  „против“  и  „въздържал  се“.  Гласуването  се
извършва явно или тайно по решение на КС.
(4) Явното гласуване се извършва чрез вдигане на делегатска карта или поименно. 
(5) Поименното гласуване става, като председателят прочита имената на организациите и
представителите, които отговарят съответно „за“, „против“ и „въздържал се“. 
(6) При две алтернативни предложения по един и същи въпрос се гласува явно по реда на
тяхното постъпване само със „за“ или „против“ за едно от двете предложения. За прието се
счита предложението, събрало по-голям брой гласове. 
Чл. 20. Тайното гласуване се извършва по ред и начин, определени от КС. 
Чл. 21. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. По време на процедурата
по гласуването обсъжданията се прекратяват. 
Чл. 22. В случай, че гласовете „за“ са равни на сбора от гласовете „против“ и „въздържал
се“,  предложението  се  счита  за  неприето,  по  него  се  открива  нова  дискусия  и  се
прегласува. 
Чл. 23. (1) Решенията на КС са задължителни за структурите и за членовете. 
(2) Резултатът от гласуването се обявява от председателя и се записва в протокола. 
(3) Когато провеждането на гласуването или резултатът от него бъдат оспорени и това
бъде направено веднага след обявяването на резултата,  председателят по своя преценка
може да разпореди повторно гласуване. Резултатът, установен при повторното гласуване, е
окончателен. 
Чл. 24. (1) За заседанията на КС се води звукозапис и протокол, който следва максимално
пълно да отразява заседанията. 
(2) Протоколът се подписва от протоколчика на заседанието.
Чл.  25. Поправки  на  фактически  грешки  в  протокола  от  заседанието  се  правят  по
нареждане  на  председателя,  след  като  се  изслуша  вносителят  и  докладчикът  на
съответното решение. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван от КС.
§2. Този Правилник се приема на основание чл. 28 , ал. 1 от Устава на Конфедерацията.
§3. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане и отменя досега
действащия.
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