
ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ
когато не можем всички да се съберем за Общо събрание

www.NFTINI.org

Делегатско събрание е необходимо най-вече в големи предприятия, където голям брой работещи не
могат да се съберат в Общо събрание на работниците и служителите, за да вземат общи решения –
например за започване на стачка, за избор на представители за информиране и консултиране, за
избор на членове в Европейски работнически съвет, за избиране на един от няколкото предложени
проекти  на  колективен  трудов  договор,  за  разходване  на  средствата за  социално,  битово  и
културно обслужване на работещите, и други. Делегатско събрание е нужно винаги, когато работните
места  в  предприятието  са  отдалечени  едно  от  друго,  работи  се  на  смени,  от  вкъщи  или  по  друг
разпокъсан начин – което прави трудно или дори невъзможно събирането на всички работещи заедно
по едно и също време.

Инициативата за свикване на делегатско събрание е на Ръководството на синдикалната секция, на
Работодателя или на  10% от  трудовия колектив (последното  се  установява от  броя  подписи  на
работещи в предприятието хора, положени под решението да бъде свиквано делегатско събрание – с
конкретни въпроси, които да бъдат разгледани и решени).

Решението за свикване на делегатско събрание трябва да посочва въпросите, чието разглеждане и
решаване  се  иска,  по  чия  инициатива се  свиква  делегатското  събрание,  дата,  час  и  място на
провеждането му, и да е подписано.

РЕШЕНИЕ
за свикване на делегатско събрание на работещите в

..............................................................................................

По инициатива на ............................................. се свиква делегатско събрание на работещите в ........................................................,
на което да бъдат обсъдени и решени следните въпроси:

1. ..............................................................................................

2. ..............................................................................................

3. ..............................................................................................

Делегатското събрание ще се проведе на ............................................. г. от ...................... ч. в ...................................................................................

Подписи: ...............................................

...............................................

...............................................

Подписва се от Ръководството на синдикалната секция, от Работодателя или от 10% от работещите (по чиято инициатива се свиква делегатското събрание).

Ако в предприятието няма избрани делегати за провеждане на делегатско събрание или избраните
делегати са изгубили правата си (изтекъл е срокът на техните мандати или са избрани с мандат, който
не включва въпросите,  чието разглеждане и решаване се иска),  е  необходимо да бъде произведен
избор на делегати.
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Делегати за провеждане на делегатско събрание се избират на квотен принцип  – на определен
брой работещи хора от предприятието се избира определен брой делегати – които се оправомощават
да  вземат  участие  в  конкретно  делегатско  събрание (или  във  всички  делегатски  събрания,  ако
такива бъдат свикани за определен срок в предприятието).

Квотата (колко делегати да бъдат излъчени от определен брой работещи хора) се определя от нас – от
работниците и служителите – и трябва да бъде еднаква за цялото предприятие. Квотата трябва да
бъде съобразена с производствената структура и съществуващите звена в предприятието.

Ако в предприятието има 6 звена, като в 4 от тях работят по 100 души, а в 2 от тях – по 50 души, може да
се определи квота например 4 делегати на 100 работещи. Това означава, че първите 4 звена ще трябва
да излъчат по 4 делегати, а другите 2 звена – по 2 делегати (всичко 20 делегати, представляващи общо
500 работещи в предприятието).

Изборът на делегати в съответното звено се осъществява от всичките работещи хора в това звено –
на общо събрание, в което всеки от звеното може да предлага делегати от звеното и да гласува с
глас, равен на гласа на който и да било друг от работещите в това звено.

Общото  събрание  се  свиква в  съответното  звено  с  решение,  подобно  на  това  за  свикване  на
делегатско събрание, което се свежда до знанието на всички работещи в звеното – лично, по e-mail или
телефон, със закачане на синдикалното табло в предприятието и по други подходящи начини.

Общото  събрание  може  да  започне  работа,  ако  присъстват  поне  половината от  работещите  в
съответното звено.

Общото  събрание  първо  избира  председател и  секретар на  заседанието  –  които  отговарят  за
провеждането на събранието и за оформянето на протокол с взетите решения.

За произвеждането на избора в съответното звено се  съставя  протокол,  който трябва да бъде
подписан от председателя и от секретаря на събранието.

ПРОТОКОЛ
от проведено събрание за избор на делегати

в звено .............................................................................................. на ..............................................................................................

Днес, ............................................. г. в звено ............................................................................................... на .............................................................................................. се
проведе общо  събрание  на  работещите  в  звеното  за  избор на  делегати  за  участие  в  делегатско
събрание на работещите в предприятието за обсъждане и решаване на следните въпроси:

1. ..............................................................................................

2. ..............................................................................................

3. ..............................................................................................

Квотата, определена от работещите в предприятието, е да се изберат ............. делегати на ............. работещи.
В звеното работят ............. души, следователно трябва да бъдат избрани ............. делегати.

Към началото на заседанието присъстват ............. работещи в звеното – което е повече от половината и
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следователно събранието може да вземе своите решения.

За председател на събранието се избира ................................................................................................................................................................................

с ............. гласа „за“ при ............. гласа „против“ и ............. гласа „въздържали се“.

За секретар на събранието се избира ............................................................................................................................................................................................

с ............. гласа „за“ при ............. гласа „против“ и ............. гласа „въздържали се“.

На покана към присъстващите да предложат кандидати за делегати между работещите в звеното, се
издигат следните предложения:

1. ..............................................................................................

2. ..............................................................................................

3. ..............................................................................................

(Вариант 1: ако броят предложения съвпада с квотата)

Поради липса на други предложения и като се вземе предвид, че броят на предложените кандидати
съвпада с определената за звеното квота, се пристъпва към гласуване на издигнатите кандидатури.

За делегати се избират:

1.  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с ............. гласа „за“ при ............. гласа „против“ и ............. гласа „въздържали се“.

2.  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с ............. гласа „за“ при ............. гласа „против“ и ............. гласа „въздържали се“.

3.  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

с ............. гласа „за“ при ............. гласа „против“ и ............. гласа „въздържали се“.

(Вариант 2: ако броят предложения надхвърля квотата)

Поради липса на други предложения и като се вземе предвид, че броят на предложените кандидати
надхвърля определената за звеното квота, се пристъпва към гласуване на издигнатите кандидатури.

Кандидатура №1 набира ............. гласа „за“.
Кандидатура №2 набира ............. гласа „за“.
Кандидатура №3 набира ............. гласа „за“.

За делегати се избират Кандидатура №............ и Кандидатура №............, тъй като са с най-много гласа „за“.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание в звеното се закрива.

Подписи: председател: ...............................................

секретар: ...............................................

Задължително се посочва точният брой гласове „за“, „против“ и „въздържали се“. Ако всички гласуват еднакво, това може да се отбележи като „единодушно“.
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За избран може да се приеме делегат, който е получил подкрепа с най-много гласове, но не по-малко
от поне 50%+1 от присъстващите на общото събрание. Броят присъстващи се определя в началото на
заседанието и не се променя до края на общото събрание – независимо, че впоследствие могат да
дойдат други работещи в звеното или някои от присъстващите да напуснат.

Ако предложените кандидатури съвпадат с квотата за  съответното звено,  е достатъчно всяко от
предложенията да бъде подкрепено от поне 50%+1 от присъстващите, за да бъде прието.

Ако  предложените  кандидатури  надхвърлят  квотата за  съответното  звено,  е  необходимо  да  се
сравни с колко гласа е подкрепено всяко от предложенията, като за приети се считат тези предложения,
които са подкрепени с най-много гласове, но не по-малко от поне 50%+1 от присъстващите.

Съответното  звено  може  да  излъчи  своите  делегати  с  мандат за  участие  в  конкретно  делегатско
събрание или с мандат за участие във всички делегатски събрания, които може би ще бъдат проведени
в предприятието за определен срок.

Задължаването на делегат  да гласува по точно определен начин или  да изпълнява указания от
когото и да било за начина си на гласуване, е незаконно. Дори да бъдат поети подобни задължения, те
са правно недействителни и не обвързват делегата.

Общото събрание на работещите в съответнот звено може по всяко време да отзове излъчен от него
делегат, като прекрати мандата му за по-нататъшни участия в делегатски събрания. Това  не отменя
начина,  по  който  делегатът  е  гласувал  преди  отзоваването  му.  Отзоваването  се  осъществява  чрез
свикване и провеждане на общо събрание в съответното звено, по описания по-горе ред.

Делегатското събрание на излъчените от работещите в предприятието делегати взема решенията си
по реда на общите събрания, като всеки от делегатите гласува от името на съответните звена, които са
го излъчили.

Делегатското  събрание  може  да  взема  решения,  ако  на  него  присъстват  повече  от  половината
делегати,  излъчени  в  предприятието  и  ако  предложените  решения  са  подкрепени  от  повече  от
половината от присъстващите делегати.

Разпространява се за свободно ползване съгласно Лиценза за Свободна документация GNU-FDLv1.3 – срещу
което се задължаваш да цитираш авторството, да не ограничаваш свободата и да не създаваш заблуждаващо
впечатление, че те подкрепяме. Copyright © 2019 НФТИНИ при КТ „Подкрепа“

Делегатско събрание – когато не можем всички да се съберем за Общо събрание www.NFTINI.org стр. 4 / 4

https://nftini.org/
https://nftini.org/
https://www.gnu.org/licenses/fdl.html
https://nftini.org/about/license/#4

