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І. ЧЛЕНСТВО В СИНДИКАТА
Чл.1. Съгласно чл.18, ал.3 от Устава всеки член на
НСПС„Огнеборец” притежава членска карта относно удостоверяване на
членството си в синдиката.
Чл.2. Членската карта е изработена по образец, а именно:
1.На син фон в левия горен ъгъл е изобразена емблемата на
НСПС „Огнеборец”.
2. В дясно от емблемата в горния край с бял надпис е изписано
наименованието на организацията.
3. Центрирано са изписани трите имена на притежателя й.
4. В долния ляв ъгъл обърнато под 90 градуса на бял фон с
черен надпис е изписан поредния персонален номер на картата.
5. В долния ляв ъгъл под трите имена на притежателя на
картата с бял надпис е изписано, че картата е поименна и е валидна
срещу представяне и на служебна карта.
6. В долния десен ъгъл с бял надпис, оградено с прекъсната
бяла линия е изписан вида на картата.
7. На гърба на картата аналогично са изписани текстовете на
латиница.
Чл.3. Издаването на членска карта става след заявка на
председателя на основната синдикална организация.
1.Заявката се подава на председателя на областния съвет, който
от своя страна я заявява в офиса на НСПС „Огнеборец”
Чл.4. Членската карта се съхранява в лицето, членуващо в
съответната основна синдикална организация и при нужда се
легитимира с нея.
Чл.5. Подмяната на членска карта се извършва при:
1. Смяна на образеца на сега валидните членски карти
2. При повреда или загубване / за сметка на притежателя й/.
Чл.6. Отнемането на членска карта става съгласно чл.24, ал.1,
т.1,2,3,4, и 6 от Устава като съответният член на основната синдикална
организация я предава на председателя и така се връща по каналния ред
както при издаването й, след което се отчислява и унищожава.
Чл.7 Удостоверяването на членството на новоприет или
унищожил членската си карта член се извършва чрез удостоверение,
издадено, подписано и подпечатано от председателя на съответната
основна синдикална организация.
II. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
Чл.8. Членският внос и размерът му се определя от
общосиндикален орган, съгл. чл.41, ал.1, т.8 от Устава.
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Чл.9. Членският внос се събира и разпределя по следния начин:
1.по ведомост и се превежда по сметка на НСПС „Огнеборец”
2.от касиерите на основните синдикални организации на ръка
Чл.10. Разпределението на членския внос се извършва съгласно
приетото от общосиндикален орган решение, а именно:
1.Една трета от общата сума на членския внос на основните
синдикални организации, на които членския внос се събира по ведомост
се възстановява на ръка или чрез превод по сметка на основната
синдикална организация.
2.Две трети от общата сума остават в сметката на НСПС
„Огнеборец”
3.Възстановяването на сумите от членски внос на основните
синдикални организации се извършва в период на три месеца.
4.В основните синдикални организации, в които членския внос
се събира на ръка от касиера 1/3 от средствата остават в основната
синдикална организация, а 2/3 от събраните средства се превеждат по
банков път по сметка на НСПС „Огнеборец” ежемесечно, съгласно
чл.33, ал.2, т.2 от Устава.
Чл.11.При събиране на членския внос по ведомост и на ръка
ежемесечно до 31-во число, касиерът на основната синдикална
организация дава сведения на председателя на обласния съвет и в
централата на НСПС „Огнеборец” за настъпилите промени в броя на
членовете /ако има такива/
Чл.12. Председателят на областния съвет и председателите на
основните синдикални организации до 5-то число на следващия месец
дават сведения за броя на членовете в основните синдикални
организации в дадената област на административния персонал в
централата на НСПС „Огнеборец”
Чл.13. От членски внос се освобождават:
1. Лица, с продължително заболяване повече от един месец/ за
периода в болничен/.

III.ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТОРА НА
НСПС „ОГНЕБОРЕЦ”
Избор на делегати за Конгрес и членове на Национален и
Областен съвет
Чл.14. Изборът на делегати за Конгрес и членове на
Национален и Областен съвет се извършва съгл. чл.30, ал.1и 2 от Устава
на НСПС „Огнеборец”
1.Управителния съвет определя квота за избор на делегати за
Конгрес - 5% от общия
брой на членовете на основната
синдикалната
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организация плюс председателя й. Ако основната синдикална
организация има по-малко членове и при изчисляване по схемата 5% от
общия брой на членовете на основната синдикална организация не може
да се определи делегат, тази организация ще има един делегат плюс
председателя й.
2. Делегати по право на Конгреса са и председателите на
областни съвети.
3. Определената квота от Управителния съвет за членове на
Националния съвет по право са председателите на областни съвети и
председателите на основни синдикални организации или упълномощени
от тях лица.
4. За избор на ръководство на областен синдикален орган,
Управителният съвет определя квота за делегирани представители на
всяка основна синдикална организация от областта - 5% от общия брой
на членовете плюс председателя на съответната организация, съгл.чл.35,
т.1 и т.2 от Устава, но не по-малко от трима представители.
Чл.15. За организиране и осъществяване на текущата си работа
членовете на областните съвети избират от своя състав – председател,
зам. председател и секретар със мандат от две години.
1.Промяна в състава на ръководствата на областния съвет може
да се прави преди изтичане на мандата, на Общо събрание като трябва
да присъстват половината плюс един от всички членове на областния
съвет. Решението се взема с квалифицирано мнозинство 2/3 от
присъстващите.
2.Ежегодно от 10 до 30 януари всеки областен съвет провежда
отчетно събрание, а на всеки две години отчетно-изборно събрание.
3.Отчетното и отчетно-изборното събрание приемат пълен
отчет за годината и избират ръководство на областния съвет за
следващия мандат.
4.При провеждане на отчетно-изборно събрание протоколът се
изготвя в два екземпляра, като единия се изпраща в централата на
синдиката.
5.Областните синдикални организации се регистрират при
Управителния съвет на синдиката със съответния протокол за проведено
общо събрание и избор на ръководни длъжности, след което
председателят на областната синдикална организация получава печат за
съответната област.
6.Всички решения на областния съвет се протоколират, като
протоколите от тях се съхраняват безсрочно.
◊◊◊
Този правилник е приет съгласно чл.18, ал.3., чл.30, ал.2 от Устава на НСПС
„Огнеборец” и гласуван на редовно заседание на Управителния съвет на 26.03.2010г.
в гр. София.

