
 

ФЕДЕРАЦИЯ “ СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И 
ВОДОСНАБДЯВАНЕ” - “ ПОДКРЕПА”  

ПРАВИЛНИК 

ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН ФОНД 
НА  ФЕДЕРАЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ” – „ 

ПОДКРЕПА” 

Национален стачен фонд 

Чл. 1. С този правилник  се урежда редът за разходване на средствата от 

Националния стачен фонд на Федерацията. 

Чл. 2. (1 ) Националният стачен фонд на Федерацията е неприкосновен. 

          (2) Той се набира в отделна банкова сметка открита на името на 

Федерацията и се ползва единствено по реда определен с настоящия правилник. 

          (3) Със средствата на Фонда се разпореждат Председателят на 

Федерацията и Председателят на Националния стачен комитет 

          (4) Отчисленията за Националния стачен фонд се правят от 

Изпълнителния съвет и са в размер на 10%  от членския внос постъпващ във 

Федерацията. 

         (5) По решение на Изпълнителния съвет на Федерацията съгласувано 

с ръководството на Националния стачен комитет с набраните активи на Фонда могат 

да бъдат разкривани депозити, включително и валутни такива. 

 

Разходване на средствата 

Чл.3. (1) Разходването  на средства от Националния стачен фонд се 

осъществява с решение на Изпълнителния съвет по предложение на Националния 

стачен комитет. 

         (2) При обективна невъзможност за свикване на Националния стачен 

комитет, предложение по предходната алинея може да бъде направено от 

Председателя му.  

         (3) При отсъствие на Председателя на Националния стачен комитет и 

при обективна невъзможност за свикване на Националния стачен комитет,  

Изпълнителният съвет на Федерацията може по своя инициатива да вземе решение 



за разходване на средства от Фонда. В този случай за решението се уведомяват 

членовете на Федеративния съвет. 

 

Ползване на средства 

Чл. 4. Средства от Фонда могат да ползват всички синдикални секции 

членуващи във Федерацията, които са изпълнили следните условия: 

      1. Редовно са правили отчисления за членски внос съгласно чл. 52, ал.2 

т. 1 от Устава на Федерацията. 

      2. Членовете на секцията са участвали в ефективни стачни действия, 

съгласувани с Националния стачен комитет на Федерацията. 

      3. Стачният комитет на синдикалната секция ипи Изпълнителния й съвет 

е депозирал искане за финансова подкрепа до Националния стачен комитет. 

Искането трябва да е придружено със списък на ефективно стачкувалите членове на 

секцията и броя на дните, през които същите са останали без трудово 

възнаграждение. Списъкът трябва да бъде заверен от счетоводството на 

предприятието. 

Чл. 5. (1). При участие в ефективни стачни действия, всеки участник, член на 

синдикалната секция получава финансова помощ. 

          (2) Размерът на помощта по ал. 1 се определя с решение на 

Националния стачен комитет.  

Преходни разпоредби 

§ 1. Всички неуредени с този правилник въпроси се уреждат с решение на 

Федеративния съвет доколкото не са регламентирани от Устава на Федерацията и 

действащото законодателство. 

§ 2. Решенията на Федеративния съвет по неуредените въпроси стават 

неразделна част от правилника. 

§ 3. Националният стачен комитет изготвя примерни приложения за 

документите придружаващи искането за финансова подкрепа по смисъла на чл. 4.,  

т. 3 от този правилник. 

Заключителни разпоредби. 

§ 1.Този правилник се издава на основание чл. 13, ал. 8, т. 8 от Устава на 

Федерацията и е приет на Федеративен съвет проведен на 15 септември 2011г. в гр. 

Созопол. 

§ 2. Този правилник може да бъде допълван и променян по реда на неговото 

приемане 


