
ОБЛАСТНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИ 
 

 Дружествата от всяка една област на страната изграждат Областен съвет. 

Областните съвети се формират от делегирани представители на 

дружествата от областта, избрани от общите им събрания, съгласно 

определената от Управителния съвет квота. 

Членове на Областния съвет по право са всички председатели на 

дружества на НСПС “Огнеборец” от областта. 

На територията на една област, с изключение на град София, може да се 

изгражда само една областна организация. 

Дружествата на НСПС “Огнеборец” в град София изграждат съвет, който 

е със статут на областен съвет 

Дружествата на НСПС „Огнеборец” към ГДПБЗН, АМВР и други обекти, 

в които има създадени звена за пожарна безопасност изграждат съвет, който е 

със статут на областен съвет. 

 

Областният съвет на НСПС “Огнеборец”: 

- Разработва своя стратегия за развитие на дружествата в областта в 

съответствие с устава и решенията на Конгреса, Националния и Управителния 

съвети. 

- Организира, координира, подпомага и контролира дейността на 

дружествата от областта. 

- Осъществява взаимодействие и сътрудничество с други синдикални 

организации и структури на гражданското общество на областно равнище в 

съответствие с решенията на висшестоящите органи. 

- Представлява синдикалната организация във взаимоотношенията й с 

органите на държавната власт на областно равнище, като в предвидените от 

закона случаи и в изпълнение на представителни функции областният съвет се 

представлява от неговия председател. 

- Стопанисва предоставеното му общосиндикално имущество и 

предприема в тази връзка съвместни инициативи с дружествата на НСПС 

“Огнеборец” от областта. 

- Избира от своя състав председател, заместник-председател и секретар, 

както и при необходимост помощни органи по проблемите на синдикалната 

дейност. 

- Осъществява предоставените му функции и отговорности, 

произтичащи от правилниците и решенията на Управителния съвет на НСПС 

“Огнеборец”. 

-  Областният съвет се свиква на заседание поне веднъж на 6 месеца в 

съответствие с плана за работа от председателя му, както и по искане на една 

трета от членовете. 

Решенията на Областния съвет са задължителни за всички дружества от 

областта. Решение за отмняна на вече прието от Областния съвет решение може 

да вземе само общосиндикален орган. 



За финансовото обезпечаване на дейността на Областните съвети 

дружествата от областта поемат разходите на своите представители в размер, 

определен от общите им събрания. 

Председателят на Областния съвет: 

-   Ръководи, организира и координира дейността на Областния съвет.  

-  Осъществява взаимодействие и сътрудничество с други синдикални 

организации и структури на гражданското общество на областно равнище в 

съответствие с решенията на Областния съвет и общосиндикалните органи. 

-  Представлява синдикалната организация във взаимоотношенията й с 

органите на държавната власт и служебното ръководство на областно равнище. 

-  Отговаря за правилното стопанисване на предоставеното на Областния 

съвет общосиндикално имущество. 

-  Осъществява предоставените му функции и отговорности, произтичащи 

от правилниците и решенията на общосиндикалните органи. 

Дейността на Областните съвети се ръководи и контролира от 

общосиндикалните органи. 

 
 


