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УТВЪРЖДАВАМ: (П) 

  

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА 

Областен управител на област Велико Търново 

и Председател на ОСТС в област Велико Търново 

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

 

 

Раздел I. 

Общи положения 

Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Областния съвет 

за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в област Велико Търново. 

 

Чл. 2. Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Велико 

Търново е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно 

равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, 

осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични 

за областта 

 

Чл. 3. (1) Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава 

мнения по основни проблеми, свързани с въпросите на: 

1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения; 

2. здравословните и безопасните условия на труд; 

3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация; 

4. общественото и здравното осигуряване; 

5. доходите и жизненото равнище; 

6. въпроси, свързани с бюджетната политика; 

7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията; 

8. трудови и социални конфликти. 

(2) Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на 

областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с 

национално и международно финансиране. 

 

Чл. 4. (1) Председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество е 

Областният управител на област Велико Търново. 

(2) Областният съвет  за тристранно сътрудничество се състои от по двама 

представители на Областна администрация  Велико Търново, на представителните 

организации на работниците и служителите и на работодателите. 
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Чл. 5. Областна администрация Велико Търново  осигурява организацията на 

дейността, техническото и административното обслужване на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество на област Велико Търново и членовете  на съвета, както и 

оперативната координация и взаимодействие на ОСТС с представителните организации 

на работниците  и служителите и на работодателите. 

 

Чл. 6. Членовете на съвета не получават възнаграждение за участието си в 

заседанията. 

 

Чл. 7. Областният управител със заповед  определя състава на Областния съвет 

за тристранно сътрудничество на област Велико Търново след провеждане на 

учредително събрание. Заповедта се актуализира  при промяна на  състава. 

 

Раздел II. 

Организация на работа 

 
Чл. 8. Организирането и координирането на работата на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество, както и административното и техническото обслужване се 

осъществяват от секретар, които се определя от Областния  управител.  

 

Чл. 9. (1) Председателят на съвета свиква заседанията, като определя и дневния 

ред. 

(2) Заседание на съвета може да се свика и по искане на всеки от членовете на 

съвета чрез председателя,  като  инициаторът  предлага  дневен ред и проекторешения  

за съответното  заседание. 

 (3) Секретарят уведомява членовете на съвета за датата, часа и мястото на 

заседанието, като им изпраща необходимите материали, най-малко 5 дни 

предварително. Заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество се 

провеждат в сградата на Областна администрация Велико Търново. Председателят 

може да предложи и друго място за провеждане на конкретното заседание.  

(4) Когато по преценка  на  председателя или члена на съвета, поискал 

провеждане на заседание, въпросите следва да бъдат спешно разгледани не важат 

разпоредбите на чл. 9 (3) от настоящия Правилник, а Секретарят уведомява членовете 

на съвета за датата, часа и мястото на заседанието, като им изпраща необходимите 

материали, най-малко 1 работен ден предварително. 

 

Чл. 10. (1) Заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество се 

провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от 

постоянните членове, между които представители и на трите участващи в него страни. 

(2) При невъзможност да присъстват някои от постоянните членове на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество, същите  могат да бъдат замествани от  

други представители на страните в съвета, упълномощени  по надлежния ред  от 

ръководителя на съответната организация.  

(3) За участие  в заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество 

могат да бъдат канени и представители на други  органи,  организации и институции. 

 

Чл. 11 (1) По изключение ОСТС в област Велико Търново може да приема 

решения и неприсъствено чрез протокол, към който се прилага проектът на решение.  

(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети 



3 

 

от членовете, между които представители и на трите участващи в него страни. В случай 

че решението не бъде прието, то се разглежда на следващото заседание на ОСТС в 

област Велико Търново. 

 

Чл. 12 (1) Заседанията на Областния съвет за тристранно сътрудничество се 

откриват и ръководят от председателя на ОСТС. 

(2) По обсъжданите на заседанието въпроси постоянните членове на ОСТС или 

лицата, които ги заместват, изразяват своите становище, които могат да бъда 

представени и писмено 

(3) Председателят на Областния съвет за тристранно сътрудничество  

формулира проектите  за решения по всеки  въпрос. 

(4) Решенията на съвета се приемат с общо съгласие на присъстващите 

постоянни членове на съвета, а при тяхно отсъствие - на  упълномощените да ги 

заместват лица. 

(5)  При липса на общо съгласие между членовете на  Областния съвет за 

тристранно сътрудничество, въпросът се снема от дневния ред на заседанието и се 

определя работна  група за изработване на  общо становище. 

 

Чл. 13. (1) За разглежданите на заседанието на ОСТС в област Велико Търново 

въпроси, приетите решения и изразените становища секретарят изготвя протокол. 

(2) Протоколът се подписва от председателстващия съответното заседание и 

секретаря.  

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

всички членове на съвета. 

(4) Внесените на заседанието писмени становища  и материали от членовете на 

ОСТС или упълномощените  от тях лица се прилагат към протокола  от съответното 

заседание. 

(5) Приетите решения, в зависимост от  естеството им, по преценка на 

Областния съвет за тристранно сътрудничество могат да бъдат  изпращани до: 

1. Министерски съвет; 

2. Национален съвет за тристранно сътрудничество; 

3. Министерства и техни териториални звена; 

4. Неправителствени организации, вкл. представител на областните структури 

на представителните организации на работодателите  и представителните организации 

на работниците и служителите. 

(6) Решенията  на Областния съвет за тристранно сътрудничество  се 

публикуват на интернет страницата на Областна администрация Велико Търново. 

 

Чл. 14. Настоящият правилник  може да бъде изменян или допълван по 

предложение на председателя или постоянен член/членове на ОСТС в област Велико 

Търново 

 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 3 от Кодекса на труда и е приет на 

заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество на област Велико Търново 

от декември 2019 г. 


