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НАРЕДБА 
ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНД “СИНДИКАЛНА 

СОЛИДАРНОСТ” НА КТ “ПОДКРЕПА” 
/Приета на 18.11.2003 г., изм. на 02.10.2007 г./ 

 
Глава Първа 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. (1) Създава се Фонд “Синдикална солидарност” на КТ“Подкрепа” като отделна сметка 
за набиране на средства на КТ“Подкрепа” съгласно решение на VІ-ия Конгрес (8-10 
февруари 2003 г.). 
(2) Разпоредител на средствата от Фонд “Синдикална солидарност” на КТ“Подкрепа” е 
Изпълнителния съвет на КТ “Подкрепа” съгласно правомощията му по чл.32 от Устава на 
КТ“Подкрепа”  
(3) Президентът на КТ “Подкрепа” и посочен от него конфедерален секретар са лицата, 
които пряко се разпореждат със средствата по сметката на Фонд “Синдикална солидарност”. 
 

Глава Втора 
 

ЦЕЛ НА ФОНД “СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ” 
 
Чл.2. Фонд “Синдикална солидарност” на КТ “Подкрепа”има за цел: 
(1) Да осигурява финансов ресурс за изпълнение на приоритетните дейности на 
КТ“Подкрепа” в изпълнение на нейната Праграма и Резолюции. 
(2) Да осигурява финансов ресурс, който при нужда да служи за подпомагане членове на КТ 
“Подкрепа” при тежко и продължително заболяване или друго събитие, за което ИС прецени, 
че лицето се нуждае от финансово подпомагане. 
 

Глава Трета 
 

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД “СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ” 
 
Чл.3. Приходите във Фонд “Синдикална солидарност” на КТ“Подкрепа” се набират: 
(1) от ежегодна вноска: 
т.1. в размер на 0.10 лв от поделенията на КТ“Подкрепа” за всеки член на съответното 
поделение (Синдикален регионален съюз, Национална федерация / Национален синдикат). 
т.2. в размер на 0.20 лв от Националните федерации / Национални синдикати за членовете на 
КТ“Подкрепа” на територията на град София. 
(2) от приходи от разпореждане с имущество на КТ“Подкрепа”. 
(3) от доброволни вноски и дарения, извън тези по ал.1 и ал.2. 

 
Глава Четвърта 

 
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД “СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ” 

 
Чл.4. (1) Средствата от Фонд “Синдикална солидарност” на КТ“Подкрепа” се разходват по 
предложен от Изпълнителният съвет и утвърден от Конфедеративния съвет бюджет. 
 (2) Средствата по чл.3, ал.2 и ал.3 се разходват от Изпълнителния съвет на КТ“Подкрепа” за 
дейностите по по чл.2, ал.1 и ал.2. 
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Глава Пета 

 
ОТЧИТАНЕ  НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНД “СИНДИКАЛНА СОЛИДАРНОСТ” 

 
Чл.5. (1) Ежегодните вноски на поделенията на КТ“Подкрепа” във Фонд “Синдикална 
солидарност” се отчитат по отчетна бланка – Приложение № 2, от Наредбата за реда и 
начина на набиране, разходване и отчитане на финасовите средства от членски внос. 
 (2) Ежегодните вноски на поделенията на КТ“Подкрепа” по чл.3, ал.1 се внасят на две равни 
части за всеки шест месеца и се отчитат до края на месеца, следващ полугодието, съответно 
31 януари и 31 юли. 
(3) Приходите и разходите на средствата от фонд “Синдикално солидарност” на 
КТ“Подкрепа” се отчитат от Изпълнителния съвет” пред Конфедеративния съвет след края 
на всяка календарна година. 
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