ПРАВИЛНИК
за дейността на

ФЕДЕРАТИВНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
на

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
при

КТ „ПОДКРЕПА“
Чл. 1. Федеративната контролна комисия (ФКК) е постоянно действащ орган по чл. 27, ал. 5 и чл.
37, ал. 1 от Устава Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
(НФТИНИ) при КТ „Подкрепа“, който осъществява контролната дейност във Федерацията.
Чл. 2. ФКК се избира от Федеративния съвет (ФС) по реда на чл. 31, ал. 4 от Устава на НФТИНИ.
Чл. 3. ФКК се състои от Председател и Заместник-председател. ФКК може да ползва експерти
съгласно естеството на работа с решение на Изпълнителния съвет (ИС).
Чл. 4. ФКК се отчита пред ИС, Съвета на синдикатите, ФС и Националната конференция съгласно чл.
37, ал. 4 от Устава на НФТИНИ.
Чл. 5. ФКК в своята дейност се ръководи от Устава на НФТИНИ, Устава на КТ „Подкрепа“, решенията
на ИС, Съвета на синдикатите, ФС и Националната конференция на НФТИНИ и от настоящия
Правилник.
Чл. 6. ФКК провежда заседания не по-малко от веднъж на тримесечие и по сигнал.
Задачи
Чл. 7. (1) ФКК осъществява цялостен контрол относно спазване Устава на НФТИНИ, решенията на
ИС, Съвета на синдикатите, ФС и Националната конференция, върху Федерацията и нейните
структури.
(2) ФКК осъществява цялостен контрол по събиране, съхраняване, стопанисване, разходване
на паричните средства и материалните ценности на Федерацията и нейните структури.
(З) ФКК осъществява цялостен контрол на паричната и материалната отчетност и за правилно и
своевременно водене на счетоводството.
(4) ФКК осъществява анализ на причините и условията за допуснати финансови и
организационни нарушения, и предлага мерки пред ИС, Съвета на синдикатите и ФС за
отстраняването им.
(5) Финансовите и организационните ревизии се извършват по решение на ИС или Съвета на
синдикатите на Федерацията. Структурите на НФТИНИ могат да изискват ревизии при внасяне
на писмено искане в ИС, както и от 1/10 от индивидуалните членове на структурата.
(6) При ревизиране на структурите на НФТИНИ, ФКК поканва за участие и контролните органи
на съответните структури, ако има такива.
Права и задължения
Чл. 8. При изпълнение на възложените задачи ФКК има право:
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1. да проверява спазването на Устава на НФТИНИ, решенията на ИС, Съвета на синдикатите,
ФС и Националната конференция във всички структури на Федерацията;
2. да проверява правилното събиране, разходване и съхраняване на паричните и
материалните ценности, а също и документацията на нейните структури;
3. да изисква сведения, доказателства, справки, отчети, копия от документи, извлечения от
сметки и други подобни от всички структури и членове на Федерацията;
4. да изземва с протокол документи за обезпечаване на доказателствата, които се връщат
след приключване на случая.
Ревизионни документи
Чл. 9. (1) След извършване на проверките, ФКК излиза с Докладна записка, Ревизионна записка и
Ревизионен акт. Същите се внасят в 3-дневен срок от съставянето им в ИС на НФТИНИ.
(2) Възражения и обяснения се приемат в 7-дневен срок във ФКК от датата на връчване на
Ревизионния документ на ревизираните структури и лица, и се докладват в ИС на НФТИНИ,
който запознава Съвета на синдикатите и ФС със същите.
Заключителна разпоредба
§1. Настоящият Правилник е изработен на основание чл. 37, ал. 2 от Устава на НФТИНИ
и е утвърден от ФС на НФТИНИ, проведен на 7-8 декември 2007 г.
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