ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Основните синдикални организации, наричани по-долу дружества, се
създават по инициатива на най-малко петима членове.
За организиране и осъществяване на текущата си работа, дружествата
избират свое ръководство: председател, секретар и касиер, с мандат от две години.
Промяна в състава на ръководството може да се прави преди изтичане на
мандата, на общо събрание на организацията, на което трябва да присъстват
половината плюс един от всички членове на организацията. Решението се взима с
квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.
Дружествата се регистрират в Управителния съвет на сдружението и
получават пореден номер по реда на тяхното регистриране и печат.
Дружеството провежда общо събрание по инициатива на своето ръководство,
по инициатива на не по-малко от 2/5 от членовете или по решение на
висшестоящите синдикални органи.
Общото събрание е ръководен орган, който приема решенията за дейността
на дружеството.
Общото събрание на дружеството може да заседава и взема решения при
кворум повече от половината от членовете му. При липса на кворум общото
събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и
може да се проведе колкото и членове да се явят.
Ежегодно, от 1-ви до 20-ти декември, всяко дружество провежда отчетно
общо събрание, а на всеки две години – отчетно изборно общо събрание.
Отчетното и отчетно-изборното общо събрание приема пълен финансов
отчет за годината, избира ръководство на дружеството за следващия мандат,
делегати за Конгреса и членове на Областния и Националния съвет, съгласно
определената от Управителния съвет квота.
Всички решения на общото събрание се протоколират, като протоколите от
тях се съхраняват безсрочно.
Дружеството:
- Участва активно в изработването и осъществяването на синдикалната
политика.
- Изразява интересите на своите членове.
- Обсъжда и решава въпроси от вътрешносиндикалния живот, в границите
на компетентността на общото му събрание
- Предлага кандидати за членове на синдикалните органи.
- Подпомага дейността на Областния, Управителния и Националния съвети.
- Работи за засилване на влиянието и връзките на синдиката с
обществеността.
- Решава въпроси на членството в организацията, на финансовата дейност и
стопанисването на предоставеното или придобито общосиндикално имущество.

В своята дейност дружествата се ръководят от собствените си решения и
решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава и
подлежат на контрол от тях.
Председателят на дружеството:
- Организира и ръководи дейността на дружеството и осъществяването на
синдикалната му политика.
- Изразява и защитава интересите на дружеството пред служебното
ръководство на службата, в която е учредено дружеството.
- Участва в работата на Областния и Националния съвет.
- Подпомага дейността на Областния, Управителния и Националния съвети
и Контролната комисия.
- Работи за засилване на влиянието и връзките на синдиката с
обществеността.
- Отговаря за финансовата дейност и стопанисването на предоставеното
или придобито общосиндикално имущество.
- Съхранява печата на дружеството.
В своята дейност председателя на дружеството се ръководи от решенията на
общото събрание на дружеството и решенията на висшестоящите синдикални
органи в рамките на техните правомощия по устава и подлежи на контрол от тях.
Секретарят на дружеството:
- Подпомага дейността
на председателя
на
дружеството
за
осъществяването на синдикалната политика и изпълнение на взети решения от
общото събрание на дружеството и на синдикалните органи.
- Подпомага дейността на Управителния съвет и Контролната комисия.
Касиерът на дружеството:
- Подпомага
дейността
на председателя
на
дружеството
осъществяването на синдикалната политика и изпълнение на взети решения
общото събрание на дружеството и на синдикалните органи.
- Събира и отчислява ежемесечно членския внос на членовете
дружеството.
- Подпомага дейността на Управителния съвет и Контролната комисия.
- Носи материална отговорност за финансовата дейност и наличността
предоставеното или придобито общосиндикално имущество.
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