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ФЕДЕРАЦИЯ “ СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ” - 

“ ПОДКРЕПА”  
 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл. 1. С настоящият Правилник се определя организацията на работа на 
Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” – „Подкрепа”, наричана по 
нататък „Федерацията.” 
Чл. 2. /1/ Федерацията е юридическо лице със седалище в град София.  
/2/ В наименованието на Федерацията и членуващите в нея организации е 

включено и наименованието “Подкрепа”. 
/3/ Федерацията притежава собствен знак /емблема/, печат и банкови сметки. 
1. Знакът /емблемата/ представлява двама прегърнати хора в контурите на 

къща. 
2. Печатът има кръгла форма. В средата е поставен знака и около него е 

изписано наименованието на Федерацията. 
/4/ При изработването на собствени печати, организациите членуващи във 

Федерацията, могат да ползват знака или части от него.  
/5/ Федерацията притежава собствен Булстат. 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 
 

Чл. 3./1/ Федерацията се представлява пред държавните органи, съда и трети  
лица от Председателя си, а в негово отсъствие от заместник председателя си или 
упълномощен от Изпълнителния съвет негов член. 

/2/ Решението за упълномощаване се вписва в протоколната книга на 
Изпълнителния съвет. 

 
УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

 
Чл. 4. Висш ръководен орган на Федерацията между две Национални 

конференции е Федеративния съвет, който осъществява своята работа, съгласно 
Правилник за дейността на Федеративния съвет. 
Чл. 5. Постоянно действащ  ръководен колективен орган, който организира и 

ръководи цялостната дейност на Федерацията между заседанията на 
Федеративния съвет е Изпълнителния съвет, който осъществява своята работа, 
съгласно Правилник за дейността на Изпълнителния съвет. 
Чл. 6. Органът, който организира и ръководи протестните действия на всички 

нива във федерацията е Националния стачен комитет, който осъществява своята 
работа, съгласно Правилник за дейността на Националния стачен комитет и 
Правилник за набиране и разходване на средствата от Националния стачен фонд. 
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Чл. 7. Контролната дейност във Федерацията се осъществява от Федеративна 
контролна комисия (ФКК), която осъществява своята работа, съгласно Правилник за 
дейността на Федеративната контролна комисия. 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл. 8. Доходите на Федерацията се набират от: 
1. Отчисления от членския внос; 
2. Доброволни вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и 

юридически лица от страната  и чужбина; 
3. Имущество. 
 

ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 9. /1/ Федерацията може да притежава движимо и недвижимо имущество, 
налични пари и ценни книжа.  

/2/ Придобиването на имущество по предходната алинея може да бъде от: 
1. Дарения и завещания от физически и юридически лица от страната  и 

чужбина. 
2. От  участие  на Федерацията  в проекти и мероприятия,  финансирани от  Оперативни 

програми или други институции; 
3. От  Държавните  органи и работодателите; 
4. По  решение на Федеративния съвет; 
5. С решение на Изпълнителния съвет, когато е невъзможно свикването на 

Федеративен съвет. 
 /3/ Разпореждане с дълготрайните активи на Федерацията и предоставеното й 

за ползване имущество става с решение на Изпълнителния й или Федеративен 
съвет. Решенията, взети от Изпълнителния съвет се докладват на следващия 
Федеративен съвет. 

/4/ При необходимост Федерацията може да учредява или да участва в 
стопански и търговски структури, както и в сдружения с нестопанска цел. 

/5/ Решение по предходната алинея се взема от Изпълнителния  съвет. 
Решенията, взети от Изпълнителния съвет се докладват на следващия 
Федеративен съвет. 

 

БЮДЖЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА 
 

Чл. 10. /1/ Бюджетът на Федерацията за съответната календарна година се 
разработва от Изпълнителния съвет на Федерацията и се утвърждава от 
Федеративния  съвет. 

/2/ Изменения в бюджета се извършват по реда на предходната алинея. 
/3/ Бюджетът на Федерацията се осигурява от Федеративния съвет. 
/4/ Отчет за изпълнението на бюджета по тримесечия и в годишен разрез се 

предоставя от Изпълнителния съвет за разглеждане и приемане от Федеративния 
съвет. 
Чл. 11. /1/ Трудовите възнаграждения на членовете на Изпълнителния съвет на 

Федерацията се изплащат съгласно утвърдения от Федеративния съвет бюджет. 
/2/ Трудовите възнаграждения на назначените по щат специалисти и експерти 

към Изпълнителния съвет на Федерацията, както и хонорарите на лицата, 
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привлечени по граждански договор, се изплащат съгласно приетия бюджет в 
размер, определен от Изпълнителния съвет на Федерацията. 

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 
 

Чл.12. /1/ Федерацията може да открива и ползва сметки в банки и други 
финансови институции, както и да застрахова имуществото си.  

/2/ Решение по предходната алинея се взема от Изпълнителния  съвет. 
/3/ Спесимен за оперативните банкови сметки на Федерацията има 

Председателя на Федерацията или друго лице от Изпълнителния съвет 
упълномощено от Федеративния  съвет. 

/4/ Спесимен за банковите сметки на Националния стачен фонд имат 
Председателя на Федерацията и Председателя на Националния стачен комитет. 

/5/ Финансови средства, които постъпват по касов път се заприхождават чрез 
приходни касови ордери /ПКО/. 

/6/ Кочаните с ПКО се прошнуроват и прономероват. На гърба на всеки кочан се 
описва броя на листата  в него, подписва се от председателя на ФКК и се 
подпечатва с печата на федерацията. 

/7/ Кочаните с ПКО се съхраняват 5 (пет) години. 
/8/ Преди да бъдат унищожени ПКО се съставя протокол който се подписва от 

Председателя на Федерацията, Председателя на ФКК и касиер – счетоводителя на 
Федерацията. 

 
ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

 

Чл. 13. Всички документи от имуществен характер се подписват от 
Председателя на Федерацията, или друго упълномощено лице от нейния 
Изпълнителен или Федеративен съвет. 
 

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чл. 14. /1/ Федерацията може да членува в международни синдикални 
организации със сходни цели и задачи. 

/2/ Решение за членство или прекратяване на членство в международни 
синдикални организации се взема от Федеративния  съвет по  предложение на 
Изпълнителния съвет. 

 /3/ Средствата за заплащане на членски внос за организациите по ал.1 са от 
бюджета на Федерацията. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият Устройствен правилник може да бъде допълван и променян по 

реда на неговото приемане. 
§2. Настоящият Устройствен правилник е приет на заседание на Федеративен 

съвет, проведено на 15 юни 2011 г. в гр. София. 
 


