
ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА 
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 

 
Р А З Д Е Л І 

ПРЕДМЕТ 
 

 

Чл.1. С настоящия правилник се уреждат организацията и дейността на Областния 

съвет за тристранно сътрудничество /ОСТС/ в област Търговище. 

 

 

Р А З Д Е Л ІІ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 2. Областният съвет за тристранно сътрудничество се изгражда в съответствие с 

член 3б от Кодекса на труда и Правилника за организацията и дейността на съветите 

за тристранно сътрудничество, обн. ДВ, бр. 57/2001 г. 

Чл. 3. /1/ Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Търговище 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. 

/2/ Областният съвет за тристранно сътрудничество осъществява наблюдение и 

превантивен контрол на проявленията на икономическата криза на регионално ниво. 

 

 

Р А З Д Е Л ІІІ 
ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА 

 

Чл. 4. /1/ Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда въпроси и дава 

мнение по проекти на нормативни актове, както и осъществява консултации и 

сътрудничество на областно равнище по 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, социалното осигуряване и подпомагане, 

финансово-кредитни и данъчни отношения. 

/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, в които участват всички представени в 

ОСТС страни. 

Чл. 5. /1/ Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава 

становища по проекти на нормативни актове и решения, уреждащи специфични 

проблеми в сферата на трудовите и свързаните с тях отношения, осигурителни 

отношения и жизнено равнище. 

/2/ Становището се дава по искане на съответния орган или по инициатива на член 

на Съвета. 

 

 

 

 

 



Р А З Д Е Л ІV 

СТРУКТУРА НА СЪСТАВ 
 

Чл. 6. /1/ Областният съвет за тристранно сътрудничество се състои от 

председател, заместник-председател, секретар и постоянни членове. 

/2/ Председател на ОСТС е Заместник областния управител на област Търговище. 

/3/ Заместник-председател на ОСТС е Директор  Дирекция Инспекция по труда гр. 

Търговище. 

/4/ Секретар на ОСТС е Главен експерт Човешки ресурси в Областна администрация 

Търговище, определен от Областния управител. 

/5/ Областна администрация Търговище осигурява организацията на дейността, 

техническото и административно обслужване на ОСТС на област Търговище и 

членовете на съвета, както и оперативната координация и взаимодействие на ОСТС с 

представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите. 

/6/ Областният съвет за тристранно сътрудничество се състои от представители на 

Областна администрация Търговище, представители на териториалните звена на 

държавната власт, представители на областните структури на представителните 

организации на работодателите и представителните организации на работниците и 

служителите. 

/7/ Областният управител със заповед определя постоянния състав на ОСТС на 

област Търговище след провеждане на учредително събрание. Заповедта се 

актуализира при промяна на състава. 

 

 

Р А З Д Е Л V 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА 

 

Чл. 7. Организирането и координирането на работата на Областния съвет за 

тристранно сътрудничество, както и административно техническото му обслужване 

се осъществяват от Секретар на съвета, служител в Областна администрация – 

Търговище, определен от Областния управител. 

Чл. 8. /1/ Областният съвет за тристранно сътрудничество приема своите решения 

на заседания. 

/2/ Заседанията се свикват не по-рядко от веднъж на три месеца от председателя 

на ОСТС по определен от него дневен ред. 

/3/ За обсъждане на въпроси извън упоменатият в чл. 8, ал. 2 срок по искане на 

всеки от членовете на Областния съвет за тристранно сътрудничество провежда 

извънредни заседания. Когато по преценка на участника, поискал провеждането на 

извънредното заседание, въпросите следва да бъдат спешно разгледани, 

заседанието се свиква не по-късно от 5 работни дни от датата на постъпилото 

искане в ОСТС. 

/4/ Извънредните заседания на ОСТС се провеждат по дневен ред, определен от 

члена на ОСТС, поискал извънредното заседание. 

Чл. 9. /1/ Секретарят на ОСТС уведомява членовете на съвета най-малко 7 /седем/ 

работни дни предварително  за датата и часа на заседанието, като им изпраща 

дневния ред. В случаите по чл. 8, ал. 3 дневния ред се изпраща не по-късно от 2 

работни дни преди заседанието. Заседанията на ОСТС се провеждат в сградата на 

Областна администрация – Търговище. 

/2/ За участие в заседанията на ОСТС могат да се канят и ръководители на органи и 

институции, които са внесли проектите на нормативните актове, обсъждани от 

съвета. 

/3/ В проекта на дневния ред се посочват и докладчиците по отделните точки. 

/4/ Заседанията на ОСТС са открити. По решение на ОСТС отделни заседания могат 

да бъдат и закрити. 

Чл. 10. /1/ Заседанията на ОСТС се провеждат и се считат за редовни, ако 

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 могат да бъдат 

замествани от други представители на участниците в съвета, упълномощени по 

надлежния ред от ръководителя на съответното ведомство. 

/3/ Членовете на съвета или други представители на участниците в съвета, 

упълномощени по надлежния ред от ръководителя на съответното ведомство, които 

са били поканени, но не присъстват, може допълнително да заявят дали поддържат 

или не поддържат споразумението. 

/4/ За участие в заседанията на съвета могат да се канят и представители на други 

институции и организации. 

/5/ Всички присъстващи на заседанието лица се вписват в протокола от 

заседанието. 

Чл. 11. /1/ Заседанията на ОСТС се откриват и ръководят от председателя на ОСТС, 

а в негово отсъствие - от заместник председателя. 

/2/ По обсъжданите на заседанието въпроси постоянните членове на ОСТС или 

лицата, които ги заместват, изразяват своите становища, които могат да представят 

и писмено. 

/3/ Председателят, а в негово отсъствие – заместник председателя, формулира 

проектите на решения по всеки въпрос. 

/4/ Решенията на ОСТС се приемат с общо съгласие на присъстващите постоянни 

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

/5/ Приетите решения, в зависимост от естеството им, по преценка на ОСТС се 

изпращат до: 

1. Министерски съвет; 

2. Национален съвет за тристранно сътрудничество; 
3. Министерства и техни териториални звена; 
4. Неправителствени организации, вкл. Представители на областните структури 

на представителните организации на работодателите и представителните 

организации на работниците и служителите. 
/6/ Решенията на ОСТС се публикуват на интернет страницата на Областна 

администрация Търговище. 

Чл. 12. /1/ За разглежданите на заседанието на ОСТС въпроси, приетите решения и 

изразените становища се изготвя протокол от секретаря на съвета. 

/2/ Протоколът се подписва от председателя на ОСТС и от секретаря на съвета. 

/3/ Копие от подписания протокол за всяко заседание на ОСТС се изпраща на 

всички членове на съвета. 

/4/ Внесените на заседанието писмени становища и материали от членовете на 

съвета или упълномощени от тях лица се прилагат към протокола от съответното 

заседание. 

 

Р А З Д Е Л  VІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

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

сътрудничество проведено на 26.10.2009 година и е подписан от представителите на 

всяка една от страните. 

§2. Настоящият правилник влиза в сила от деня на подписването му. 

§3. Настоящия правилник може да бъде изменян или допълван в зависимост от 

настъпилите промени в нормативната база по предложение на председателя, 

заместник председателя или постоянен член/членове на ОСТС на област Търговище. 

§4. Областния съвет за тристранно сътрудничество координира своята работа със 

секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 

§5. За неуредени моменти в този правилник се прилага Правилника за 

организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество издаден от 

Националния съвет за тристранно сътрудничество. 


