УСТАВ
на

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
към

КТ „ПОДКРЕПА“
Раздел I. Общи положения
Чл. 1. (1) Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика (НФТИНИ) е
доброволна, национална, професионална, синдикална организация на работещите във всички
предприятия и учреждения, чийто предмет на дейност е в сферата на:
1.
2.
3.
4.

електротехническата промишленост;
електронната промишленост;
науката;
информатиката.

(2) НФТИНИ е синдикална организация на работещите във всички предприятия и учреждения,
чийто предмет на дейност е в сферата на производните от тези по ал. 1 браншове/дейности и
други сродни с тях.
(3) НФТИНИ действува на територията на цялата страна и в предприятията с българско
участие в чужбина, без оглед формата на собственост.
Чл. 2. (1) НФТИНИ е доброволен съюз на самостоятелни синдикати и секции, независим от
държавните и административни органи, политическите партии, обществените и религиозни
организации и сдружения.
(2) НФТИНИ е правоприемник на Профсъюз „Електроника и Информатика“, съответно на
Синдикална федерация „Информатика и Електроника“, и Синдикална федерация
„Електроника, Електротехника и Информатика“ към КТ „Подкрепа“ и на Синдикатите
„Подкрепа-БАН“ и Синдиката на работещите в областта на науката (СРОН), и като такъв
поема всички техни права и задължения, активи и пасиви.
(3) Като правоприемник на Профсъюз „Електроника и Информатика“, на Синдикат „ПодкрепаБАН“ и на СРОН, Федерацията е колективен член-учредител на КТ „Подкрепа“ и като такъв
приема всички постановки, заложени в Устава и Програмната декларация на
Конфедерацията.
Чл. 3. НФТИНИ е юридическо лице с ЕИК-121478937, седалище в гр. София и адрес на ул. Ангел
Кънчев №2; има собствени знак, печат и банкови сметки на основание чл. 49, ал. 2 от КТ.
Предмет и цели
Чл. 4. НФТИНИ има за цел и предмет на дейност защитата на правата, достойнството и
професионалните и социални интереси на своите членове, които реализира посредством:
1. защита на своите членове пред работодателите, държавните, съдебните, обществените,
политическите и други институции;
2. осъществяване на синдикален контрол във всички сфери на дейност, имащи отношение
към социално-икономическите интереси на членовете й;

Устав | НФТИНИ | www.NFTINI.org | КТ „Подкрепа“ | 23-24.06.2019 г.

стр. 1 / 14

3. защита на правата на своите членове в сферата на професионалната им дейност,
заплащането на труда, социално-битовите условия, а също така здравето, техническата
безопасност и охраната на труда;
4. съгласуване чрез преговори на интересите на работниците и служителите с тези на
работодателите с цел успешното осъществяване на трудовия процес;
5. разпространяване на демократичните идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и
солидарността между работещите в полето на дейността си;
6. взаимодействие с други професионални организации у нас и в чужбина за постигане на
общи цели, ако Уставът и дейността на тези организации не са в противоречие с
основните принципи на настоящия Устав и този на КТ „Подкрепа“;
7. въздействие върху социално-икономическата политика на държавните и обществени
институции и органи, съгласно принципите, на които е изградена и в духа на решенията на
органите на Федерацията.
Чл. 5. НФТИНИ осъществява своята дейност като:
1. Организира, представлява, преговаря и защитава своите членове пред работодателите,
държавните и съдебни органи и институции, а също така и пред обществените организации и
институции;
2. сключва колективни трудови договори и участвува в пазара на труда, определянето на
размера на работната заплата и в комисии в полето на дейност, съгласно чл. 1;
3. оказва юридическа и друга специализирана помощ и посредничество по сигнал и в случай
на конфликт между работниците и работодателите;
4. организира акции на колективен протест и ги ръководи в случай на съществени
нарушения на интересите на трудещите се – включително и обявяване на стачка;
организира и поддържа Стачен фонд „Техническа индустрия, Наука, Информатика“;
5. взаимодействува с властите и органите на държавата в степен, която не противоречи на
принципите, целите и задачите на Федерацията и КТ „Подкрепа“;
6. изготвя и участва в проекти и програми в трудовата и социална дейности и условията на
труд;
7. осъществява информационни дейности – издателска и разпространителска дейност,
такава в интернет и средствата за масово осведомяване;
8. организира синдикално обучение, взима участие и съдейства за повишаване на
професионалната квалификация и преквалификация;
9. оказва морална, а при възможност и материална, помощ на членовете си;
10. създава организация за изпълнение на задачите, произтичащи от Устава и Програмата на
Федерацията;
11. организира дейности, средствата от които се използуват за изпълнение на целите и
задачите, посочени в настоящия Устав.
Чл. 6. НФТИНИ може да членува в международни синдикални организации със сходни цели и задачи.
Чл. 7. Федерацията, както и Браншовите й синдикати, могат да участвуват в международни прояви,
свързани с дейността им.
Представителство
Чл. 8. (1) НФТИНИ се представлява от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник председателя,
или друг упълномощен член от ИС.
(2) Федерацията може да бъде представлявана и от адвокат чрез пълномощно, издадено от
този, който я представлява по силата на предходната алинея.
(3) Федерацията защитава своите членове (индивидуални или колективни) при трудови
спорове пред съдилищата съгласно действащото законодателство.
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Раздел II. Членство. Права и задължения.
Колективно членство. Права и задължения
Чл. 9. В НФТИНИ могат да членуват Синдикати и самостоятелни Синдикални секции, които приемат
Устава и Програмата й, и отговарят на техните изисквания и на изискванията на другите
устройствени актове на Федерацията и КТ „Подкрепа“.
Чл. 10. (1) Всяка Синдикална секция или Синдикат, желаещи да членуват във Федерацията,
внасят Заявление в Изпълнителния съвет на Федерацията, придружено от копие от
учредителния си протокол, анкетни карти, списък и декларации по чл. 89 от Устава на КТ
„Подкрепа“.
(2) Изпълнителният съвет подготвя становище по предложените документи за членство и
взима решение на свое заседание. За решението се уведомява кандидатстващата
Синдикална секция, която става легитимен член на Федерацията от деня на подаване на
Заявлението.
(3) Членство във Федерацията на Синдикати се утвърждава с решение на Федеративния
съвет или Националната конференция.
(4) На приетите членове се издава Удостоверение за легитимност.
Чл. 11. Колективните членове на Федерацията имат право:
1. да участват в цялостната дейност на Федерацията;
2. да участват в разработването и приемането на устройствените и програмните актове;
3. да получават организационна, а в определени случаи и финансова помощ от
фондовете на Федерацията съгласно чл. 38;
4. да апелират за солидарни акции към други членове на Федерацията и КТ „Подкрепа“;
5. да се обръщат с предложения и искания към ръководството на Федерацията;
6. да получават текуща информация за всички решения и други дейности на всички нива на
организацията;
7. да получават юридическа и друга експертна помощ от Федерацията;
8. да получават съдействие от Федеративните органи при необходимост от разрешаване на
проблеми от отраслово или браншово ниво, както и при контакти със съюзи на
работодатели;
9. да получават информация и съдействие от Федеративните органи и да предявяват чрез тях
свои искания пред държавните и обществени институции и органи, и при сключване на
Колективни трудови договори на Браншово, Отраслово и Национално ниво;
10. да напускат Федерацията в съответствие с изискванията на чл. 18.
Чл. 12. Колективните членове на НФТИНИ се задължават:
1. да спазват Устава и другите устройствени актове на НФТИНИ и КТ „Подкрепа“;
2. да изпълняват решенията на Конференцията и Федеративния съвет на НФТИНИ;
3. да внасят редовно отчисления от членски внос към Федерацията, съгласно Наредбата за
членския внос на КТ „Подкрепа“ и решенията на Конференцията и Федеративния съвет на
НФТИНИ;
4. солидарно да подкрепят акции, предприети от Федерацията и КТ „Подкрепа“;
5. да информират Федерацията за своята текуща дейност;
6. да осигуряват правата на своите членове, произтичащи от чл. 11;
7. да следят за спазване от страна на своите членове на изискванията на Устава и
програмата на Конфедерацията;
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8. да дават информация за всички съществуващи и новооткрити банкови сметки в
десетдневен срок след откриването им.
Индивидуално членство. Права и задължения
Чл. 13. (1) В НФТИНИ може да членува всяко физическо лице от някоя от сферите по чл. 1,
ал.ал. 1 и 2.
(2) Във Федерацията не могат да членуват работодатели по смисъла на §1 от допълнителните
разпоредби на Кодекса на труда, с изключение на тези, създаващи трудово-правни отношения в
рамките на НФТИНИ.
(3) Индивидуалното членство се осъществява чрез членство в Синдикална секция.
(4) Всяко лице, желаещо да стане член на НФТИНИ, подава до Ръководството на съответната
Синдикална секция писмено Заявление. С подаването на Заявление се счита, че кандидатът
приема разпоредбите на Устава и ще ги спазва. Заявлението се разглежда от Ръководството
на Синдикалната секция и при отказ за приемането му се разглежда от Общото (Делегатското)
й събрание.
(5) В случай на отказ от органите по предходната алинея, заинтересуваното лице може да се
обърне към Федеративната контролна комисия или към Конфедеративните органи.
(6) Индивидуалният членски внос на всеки член на КТ „Подкрепа“ и Федерацията се
отчислява съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на КТ „Подкрепа“.
Чл. 14. Членовете на НФТИНИ имат право:
1. да избират и да бъдат избирани във всички ръководни органи на НФТИНИ и нейните
структури, в съответствие с чл. 89 от Устава на КТ „Подкрепа“ и на настоящия Устав, и
да ги представляват в рамките на дадените им от тях правомощия;
2. да издигат кандидатури за всички избори, в които имат право на глас;
3. да участвуват в разработването и приемането на програмните и устройствените
актове на НФТИНИ;
4. да участвуват в изработката на препоръки към избраните делегати и да искат отзоваване на
членове от всички ръководни органи на НФТИНИ и структурите й, в чиито избор пряко са
участвали;
5. да се ползуват от помощта на структурите, в които членуват, в защита на своите трудови и
граждански права в случай на тяхното нарушаване от работодателите или
представляващите ги по месторабота. В такива случаи ръководните органи на нивото, от
което е поискана помощ, са длъжни да вземат съответните мерки за защита, включително
и чрез стачка;
6. да получават помощ, ако останат без работа, заради синдикална дейност. Размерът и
формата на помощта се определят от ръководните органи в йерархията на структурите,
в които членуват, съобразно възможностите на съответните структури;
7. да се обръщат с предложения, критики и искания към всички органи на НФТИНИ;
8. да получават текуща информация за всички решения и действия на всички нива;
9. да присъствуват на заседания на ръководствата, където се вземат решения, които се
отнасят лично до тях.
Чл. 15. Членовете на НФТИНИ са длъжни:
1. да съблюдават устройствените актове на структурите, в които членуват и да изпълняват
решенията на ръководните им органи;
2. да плащат редовно членския си внос;
3. да спазват правовия ред и общоприетите морални норми;
4. да уведомяват своевременно синдикалните организации, в които членуват, за установени
действия по смисъла на чл. 16.
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Чл. 16. Членовете на НФТИНИ нямат право да проповядват под каквато и да е форма насилие, расова,
национална и религиозна омраза или дискриминация, милитаризъм и тоталитарна идеология.
Прекратяване на индивидуално членството
Чл. 17. (1) Индивидуалното членство се прекратява в случай на:
1. напускане на организацията с писмено заявление;
2. изключване;
3. самоизключване при невнасяне на членски внос по неуважителни причини повече от един
месец;
4. придобиване на статут на работодател извън структурите на НФТИНИ;
5. поставяне под запрещение;
6. смърт.
(2) Всеки член може да напусне НФТИНИ, като подаде писмено Заявление до
ръководителя на съответната структура или ако не плаща членския си внос по неуважителни
причини повече от три месеца.
(3) За системно или грубо нарушаване разпоредбите на настоящия Устав и за действия,
подронващи авторитета на организацията, Общото събрание на Синдикалната секция
може да вземе решение за изключване с мнозинство от две трети. Това се извършва в
присъствието на съответния член, освен ако същият отсъствува по неуважителни причини.
Заинтересуваното лице може да обжалва решението за изключване пред Синдиката или
пред НФТИНИ.
(4) Индивидуален член на Синдикална секция, който заема ръководна длъжност в структура
на НФТИНИ, не може да бъде изключен, преди да е освободен от заеманата длъжност от
Федеративния (Синдикалния) съвет.
Прекратяване на колективно членство
Чл. 18. (1) Колективното членство може да се прекрати в случай на:
1.
2.
3.
4.

напускане на организацията чрез писмено заявление на колективния член;
неплащане на членски внос по неуважителни причини повече от три месеца;
изключване;
прекратяване съществуването на колективния член.

(2) Всеки колективен член може да напусне НФТИНИ като подаде писмено Заявление, придружено
от протокол, удостоверяващ саморъчното писмено съгласие на две трети от членовете му.
(3) При неплащане на членски внос от колективен член (Синдикална секция) на НФТИНИ повече от
три месеца по неуважителни причини, същия може да бъде изключен с решение на Изпълнителния
съвет само след писмено предупреждение.
(4) За системно или грубо нарушаване разпоредбите на настоящия Устав и за действия,
подронващи авторитета на организацията, Федеративният съвет може да изключи с мнозинство от
две трети от членовете му колективен член на НФТИНИ. Това става в присъствието на засегнатата
страна, надлежно уведомена с писмо с обратна разписка, освен ако тя отсъства по неуважителни
причини. Заинтересованата структура може да обжалва решението пред ФКК в срок от седем дни
след уведомяването й.
(5) До завършване на процедурите по ал.ал. 1-4, структурата продължава да е член на НФТИНИ с
всички произтичащи от това права и задължения.
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Раздел III. Структура. Ръководни, контролни и консултативни органи на Федерацията
Чл. 19. (1) Организационната структура на НФТИНИ се гради върху принципите на демократичността,
свободомислието, взаимопомощта, уважението на мненията и интересите на членовете,
зачитане волята на мнозинството при вземане на решения и свободния обмен на информация
между всички структури на Федерацията.
(2) В цялата си дейност, устройство и организация, НФТИНИ се ръководи от спазването на
законността, обществения ред и уставните си положения.
Структурни единици
Чл. 20. Структурните единици на НФТИНИ са Синдикални секции и Синдикати.
Чл. 21. (1) Синдикалната секция е основната структурна единица по месторабота и се учредява най-малко
от трима членове, съгласно изискванията на чл. 43 от Устава на КТ „Подкрепа“. Съобразно
спецификата на труда в секцията могат да се обособяват Синдикални групи, съгласно чл. 45, ал. 3 от
Устава на КТ „Подкрепа“. Не се допуска учредяване на повече от една Синдикална секция на КТ
„Подкрепа“ при един и същи работодател (предприятие / институт).
(2) Синдикалните секции могат да се учредяват съобразно структурата на предприятието/института
или територията и спецификата на труда. Принадлежността на новосформираните Синдикални
секции към НФТИНИ се определя от принадлежността на предприятието/института към
отрасъла/бранша, определен в чл. 1, ал.ал. 1 и 2.
(3) Синдикалните секции могат да се обединяват в Синдикати на фирмен, териториален (в общински
съюз) и браншови принцип, както и да членуват директно във Федерацията, ако няма създадени
други синдикални структури.
(4) Синдикалната Секция не може да членува в повече от един Синдикат от даден вид или в повече от
една Федерация едновременно.
(5) Ръководството и дейността на Синдикалната Секция се основават на спазването на следните
принципи:
1. висш ръководен орган на Синдикалната секция е Общото/Делегатското събрание, което се
провежда най-малко веднъж на шест месеца. Общото/Делегатското събрание се свиква от
председателя, с решение на ръководството или на една десета от членовете на секцията и
може да започне при кворум повече от половината от членовете/делегатите. Никой не може
да отменя решение на Общото/Делегатското събрание на Синдикалната секция, освен ако то не
противоречи на Устава и другите нормативни актове на НФТИНИ и Конфедерацията;
2. Общото/делегатското събрание на Синдикалната секция взима всички свои решения,
включително и избор на ръководство, състоящо се от председател и секретар(и), с
мнозинство повече от половината от присъстващите в началото на заседанието. Мандатът
на ръководството е не повече от четири години;
3. Синдикалната секция се представлява от председателя, а в негово отсъствие от секретар или
друго писмено упълномощено лице с решение на Общото/Делегатското събрание или на
синдикалното ръководство.
(6) Синдикалните секции внасят своите проблеми в Изпълнителния съвет или Федеративния
съвет писмено или устно (по време на заседанието) и могат да участват при решаването им
по предварителна заявка със свой представител с право на съвещателен глас.
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Чл. 22. (1) Синдикатите са основни структурни единици на НФТИНИ, осъществяващи координацията
между Синдикалните секции в даден бранш или в повече от една стопанска или нестопанска
структура с общо управление, членуващи във Федерацията.
(2) Синдикатите се изграждат на фирмен и браншов принцип.
(3) Синдикатът е обединение от Синдикални секции на работещи в един бранш или в
повече от една стопанска или нестопанска структура с общо управление. В Правилника на
Федеративния съвет се определят критериите за браншовите синдикати и за фирмените
синдикални организации.
(4) Синдикалните органи се изграждат по подобие на федеративните, но с компетентности в
рамките на своята организационна структура. Изключение има само по отсъствието на Устав
и Програма на Синдиката, както и при избора на ръководство, който е с явно гласуване.
Синдикатът изработва и приема Правилник за дейността си.
(5) Синдикатите могат да имат свой знак и печат, включващ името (абревиатурата) на
НФТИНИ и седалището му.
(6) Синдикатът има име, неповтарящо се в рамките на НФТИНИ.
(7) Синдикатите предоставят сведения за организационното си състояни е в заседанията на
ФС.
Чл. 23. (1) Фирмена синдикална организация (ФСО) се изгражда по стопански и нестопански
организации, обединяващи в структурата си други предприятия или клонове, в съответствие
с чл. 44, ал.ал. 1-4 от Устава на КТ „Подкрепа“.
(2) ФСО има следната типова структура:
1.
2.
3.
4.

ръководство – председател и секретар;
фирмен синдикален съвет;
контролна комисия;
синдикални секции.

(3) ФСО определя своята организационна структура при условията на чл.чл. 21 и 22.
(4) Синдикатът има свой представител във Федеративния съвет.
(5) ФСО може да членува в Браншов синдикат при условията на чл. 25.
Чл. 24. (1) Браншовият синдикат (БС) е обединение на Синдикални секции и Фирмени синдикални
организации, членовете на които работят в един бранш или икономическа дейност на страната
и в това си качество е национална структура. БС има представителни функции в бранша или
икономическата дейност, в която функционира.
(2) Решение за създаване и прекратяване на БС се взема от Националната конференция или
Федеративния съвет.
(3) БС е структура на Федерацията и се легитимира от нея.
(4) БС има следната типова структура:
1. ръководство – председател и секретар;
2. браншов синдикален съвет;
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3. Фирмени синдикални организации и Синдикални секции.
(5) БС определя своята организационна структура и правилата на избор на ръководство при
условията на чл.чл. 21 и 22. Конференциите на Браншовите синдикати са част от Националната
конференция на Федерацията, като в тях участват делегатите за Националната конференция
според браншовата им принадлежност.
(6) БС има свой представител в Изпълнителния съвет.
(7) БС заседава не по-малко от един път в годината. На всяко свое заседание БС
задължително изслушва и приема отчета на ръководството. Членове на Изпълнителния
съвет на НФТИНИ могат да участват в заседанията на БС със съвещателен глас.
Органи на Федерацията
Чл. 25. Колективните органи на Федерацията са:
1.
2.
3.
4.

Национална конференция (НК);
Федеративен съвет (ФС);
Изпълнителен съвет (ИС);
Федеративна контролна комисия (ФКК).

Чл. 26. (1) Върховен орган на НФТИНИ е Националната конференция. НК е законна, ако присъствуват
не по-малко от две трети от делегираните представители и повече от половината от
Синдикалните секции и Фирмените синдикални организации с редовно членство.
(2) Редовни НК се свикват от ФС, ИС или Председателя веднъж на четири години, а
извънредни не по-рано от две седмици от обявяването им.
(3) Извънредни НК се свикват по искане на:
1.
2.
3.
4.

председателя;
една пета част от членовете на ФС;
една десета част от всички колективни членове на НФТИНИ;
една пета част от делегатите на предишната Конференция.

(4) Начинът и редът за избиране на делегатите и нормите за представителство се
определят от ФС, като членовете на ИС участват в Националната конференция по право.
Свикването на Извънредна конференция става след съгласуване с органа, по искане на който
се свиква и при условията на чл. 28, ал. 2.
(5) Националната конференция (НК):
1.
2.
3.
4.
5.

определя основните насоки от дейността на НФТИНИ;
изменя и допълва Устава и Програмата на НФТИНИ;
изслушва и приема отчетите на ИС и ФКК;
избира Председател, Заместник-председател на НФТИНИ и освобождава всеки един от тях;
избира и освобождава Федеративни секретари.

(6) НК взима решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати, при
явно гласуване и наличие на обикновено мнозинство (повече от половината от присъстващите
при започване на заседанието), освен ако в настоящия Устав не е указано друго.
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(7) Решенията относно приемане на Устава и Програмата на НФТИНИ и измененията в тях се
взимат с квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите в началото на заседанието
делегати, с явно гласуване.
Чл. 27. Ръководството на НФТИНИ се избира. Изборите се провеждат на следната основа:
1. кандидат може да бъде всеки индивидуален член на структура на НФТИНИ;
2. броят на кандидатите е неограничен;
3. председателят и Заместник председателят на НФТИНИ се избират в екип с обикновено
мнозинство повече от половината от присъствуващите в началото на заседанието делегати
с тайно гласуване. Не се допуска участието на един кандидат в повече от един от
конкуриращите се екипи. Ако при избора никой от екипите не събере необходимите
гласове, се провежда втори избор при тайно гласуване с обикновено мнозинство, като в
него участвуват двата екипа, получили най-много гласове при първия избор. В случай, че
и двата екипа не съберат необходимия брой гласове (повече от половината от
присъстващите в началото на заседанието делегати), се предлагат нови екипи;
4. избраният екип може да предлага до двама души за Федеративни секретари, които
заедно с избраните председатели на браншовите синдикати (федеративни секретари
съгласно чл. 33, ал. 1), формират ИС. Предложените за Федеративни секретари се
гласуват поименно при явно гласуване и обикновено мнозинство повече от половината
от присъстващите в началото на заседанието делегати. При неизбиране на член от
предложената листа, той се замества с нова кандидатура, предложена от екипа.
Предложението се гласува по реда на настоящата алинея;
5. отзоваването на членове от ръководството на Федерацията се основава на същите
правила както и избора им освен в случаите произтичащи от чл. 29, ал. 11;
6. мандатът на ръководството на Федерацията е четири години.
Чл. 28. (1) Висш ръководен орган на НФТИНИ между Конференциите е ФС, който е отворена
структура.
(2) Членове на ФС са председателите (или писмено упълномощените представители):
1. на Синдикатите-членове на НФТИНИ;
2. на отделните Синдикални секции;
3. и членовете на ИС.
(3) Председателят и Заместник председателят на ФКК могат да присъстват на
заседанията на ФС и имат право на съвещателен глас.
(4) ФС се формира според броя на членовете на организациите въз основа на квота,
определена в Правилника на ФС и редовно отчетен членски внос.
(5) ФС се свиква от Председателя, ИС или по искане на една десета от колективните членове
на НФТИНИ.
(6) Заседанията на ФС са редовни, когато на тях присъствуват повече от половината от
членовете му.
(7) Решенията на ФС се вземат с обикновено мнозинство повече от половината от
присъстващите в началото на заседанието делегати при явно гласуване, освен в случаите по
чл. 29, ал. 11, когато се прилага тайно гласуване.
(8) ФС заседава не по-рядко от веднъж в годината. На всяко свое заседание ФС
задължително изслушва и приема отчета на ИС.
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Чл. 29. (1) ФС ръководи дейността на НФТИНИ между Конференциите.
(2) ФС изработва и приема Правилник за дейността си.
(3) ФС координира дейността на членовете на НФТИНИ, осигурява обмен на информация
между тях и съдействува за разрешаване на евентуални конфликти помежду им.
(4) ФС избира членовете на ФКК с обикновено мнозинство повече от половината от
присъстващите в началото на заседанието делегати и явно гласуване, определя правомощията
й и приема Правилника за нейната работа;
(5) ФС утвърждава бюджета на НФТИНИ по пера.
(6) ФС определя начина на събиране, разходване и отчитане на членския внос в
съответствие с Наредбата за реда и начина за отчитане на финансовите средства на КТ
„Подкрепа“.
(7) ФС взема решения за национални акции, включително и стачки, като ги препоръчва на
членовете си. Избира Федеративен стачен комитет, който ръководи и прекратява стачката.
(8) ФС задължително се информира за приетите нови членове на НФТИНИ по доклад на
ИС.
(9) ФС може да освободи Федеративен секретар или член на ФКК, извършил доказани
нарушения по смисъла на чл. 41 от Устава на КТ „Подкрепа“, при невъзможност или
безспорно доказано неизпълнение на задълженията му, или при подаване на оставка.
Решението се взима с квалифицирано мнозинство две трети от присъстващите в началото на
заседанието, с явно гласуване.
(10) ФС може да избира Федеративен секретар (но не повече от половината от членовете на
ИС). Изборът се прави с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите в
началото на заседанието с явно гласуване.
(11) Членовете на ФС и ФКК са задължени да предприемат действия за търсене на
имуществена и наказателна отговорност за действия или бездействие, причинили вреда на
НФТИНИ.
(12) ФС утвърждава бюджетните средства, необходими за възнагражденията на изборните
членове на ИС.
(13) ФС избира комисиите за подготовка на НК и приема правилата на работата им, в това
число норма за представителност и критерии за редовност на синдикалните секции.
Чл. 30. (1) ИС е оперативно действуващ колективен орган на НФТИНИ.
(2) ИС ръководи и организира цялостната дейност на НФТИНИ между Федеративните съвети.
Членове на ИС са Председателят, Заместник председателят и Федеративните секретари
на НФТИНИ. Членовете на ФКК могат да участват в заседанията на ИС със съвещателен
глас.
(3) ИС подготвя и свиква заседанията на ФС.
(4) ИС изработва и приема Правилник за дейността си и щатно разписание. ИС подготвя
проект за бюджет и го представя за утвърждаване от ФС.
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(5) ИС изпълнява решенията на Конференцията и на ФС.
(6) ИС взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на НФТИНИ. Решенията на ИС се
вземат с обикновено мнозинство от членовете му и явно гласуване.
(7) ИС разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НФТИНИ. При
нарушаване на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите
средства от членски внос, ИС разглежда случая и го внася във ФС за решение.
(8) ИС Информира структурите на НФТИНИ за дейността си.
(9) Членовете на ИС са членове на ФС с право на по един глас.
(10) Правата и задълженията на ИС включват правата и задълженията на членовете му.
Чл. 31. (1) Председателят на НФТИНИ:
1. организира дейността й;
2. подписва документите й;
3. изразява волята на НФТИНИ и я представлява пред физически и юридически лица,
и пред държавните органи, ведомства и институции;
4. свиква и ръководи заседанията на ФС и ИС;
5. отчита дейността си пред ФС и НК;
6. участвува в заседанията на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“.
(2) В отсъствие на Председателя или по негово поръчение функциите по ал. 1 се изпълняват от
Заместник председателя, а част от тях могат да се изпълняват и от Федеративен секретар,
изрично упълномощен от Председателя.
(3) За своята дейност Председателят на НФТИНИ получава възнаграждение в размер,
определен от ИС, в рамките на бюджета, приет от ФС.
(4) Председателят сключва трудови или граждански договори с всички лица, работещи в
НФТИНИ и определя възнагражденията им по щат, утвърден от ИС.
(5) Председателят осъществява текуща координация и връзка с Изпълнителния съвет на КТ
„Подкрепа“.
(6) Председателят може да извършва разходи за сметка на Федеративния бюджет в рамките на
перата, утвърдени от ФС.
(7) Председателят на НФТИНИ носи отговорност по чл. 29, ал. 11.
Чл. 32. (1) Заместник председателят на НФТИНИ изпълнява функции, делегирани му от Председателя.
(2) Заместник председателят изпълнява задълженията на Председателя и има неговите права
в негово отсъствие или когато е упълномощен за това от него или от ФС.
(3) За своята дейност Заместник председателят на НФТИНИ може да получава възнаграждение
в размер, определен от ИС, в рамките на бюджета, приет от ФС.
(4) Заместник председателят може да извършва разходи за сметка на Федеративния бюджет в
рамките на перата, утвърдени от ФС.
(5) Заместник председателят на НФТИНИ носи отговорност по чл. 29, ал. 11.
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Чл. 33. (1) Федеративни секретари са избраните от НК председатели на Браншовите синдикати на
НФТИНИ и предложените от екипа и избрани лица.
(2) Федеративните секретари изпълняват функции, определени от ИС или делегирани от
Председателя и Заместник председателя на НФТИНИ.
(3) Федеративните секретари осъществяват текуща координация и връзка със Синдикатите и
Секциите-членове на НФТИНИ.
(4) За своята дейност Федеративните секретари на НФТИНИ могат да получават възнаграждение
в размер, определен от ИС, в рамките на бюджета, приет от ФС.
(5) Федеративните секретари могат да извършват разходи за сметка на федеративния бюджет в
рамките на перата, утвърдени от ФС.
(6) Федеративните секретари на НФТИНИ носят отговорност по чл. 29, ал. 11.
Чл. 34. (1) Контролната дейност на НФТИНИ се осъществява от ФКК, избрана от ФС по реда на чл.
29,. ал. 4.
(2) ФКК изработва Правилник за работата си, който се утвърждава от ФС.
(3) Действащите членове на ФКК не могат да бъдат избирани и назначавани в ръководните
органи на структурите на НФТИНИ, но могат да бъдат избирани за делегати.
(4) ФКК отчита дейността си пред ИС и ФС, като участва заседанията им с право на
съвещателен глас.
(5) Членовете на ФКК носят отговорност по чл. 29, ал. 11.
Чл. 34а.(1) НФТИНИ определя като свой Почетен председател Здравчо Димитров Здравчев.
(2) Почетният председател се ползва от следните права:
1.
2.
3.
4.

при покана може да участва със съвещателен глас във всички органи на НФТИНИ;
може да преглежда цялата документация на НФТИНИ, относима към целите по чл. 4;
може да съветва членовете на НФТИНИ по всички въпроси, свързани с целите по чл. 4;
може да прави публични изявления от името на НФТИНИ във връзка с целите по чл. 4.

(3) Дейностите си по ал. 2, т. 4 Почетният председател осъществява след съгласуване със
съответните органи на НФТИНИ, като при разногласия повдигнатите въпроси се решават с гласуване
от съответните органи, където Почетният председател има съвещателен глас.
Раздел IV. Фондове и имущество на НФТИНИ
Чл. 35. (1) Имуществото на НФТИНИ включва движими и недвижими вещи, налични пари, ценни книжа,
интелектуална собственост и други.
(2) Фондовете на НФТИНИ се попълват за сметка на:
1.
2.
3.
4.

членски внос;
отчисления от дейности на НФТИНИ, Синдикатите и секции;
доброволни вноски и пожертвувания;
дарения и завещания от страната и чужбина, от физически или юридически лица;
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5. доходи, получавани от федеративно имущество;
6. доходи от други дейности на НФТИНИ, непротиворечащи на законите на Република
България.
(3) Всяка структура, влизаща в състава на НФТИНИ, може да разполага със собствено
имущество.
(4) НФТИНИ може да участвува в стопански и търговски структури, и да образува такива.
Чл. 36. Фондовете са предназначени за финансиране на организационната, социалната и културнопросветна дейност на НФТИНИ, а така също и за дейности, провеждани в съответствие с
настоящия Устав.
Чл. 37. От фондовете, набрани от членски внос, НФТИНИ прави отчисления на КТ „Подкрепа“,
съобразно с Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на
финансовите средства от членски внос, а за набиране на средства за членски внос в
международните федерации, в които членува, НФТИНИ създава специални фондове по
браншове.
Чл. 38. От фондовете, набрани от членски внос, НФТИНИ прави отчисления за Стачен фонд
„Техническа индустрия, Наука, Информатика“. От вноските за Доброволния стачен фонд,
размера на които се определя от ФС, се формира „Доброволен стачен фонд“ на НФТИНИ.
Средствата от двата фонда се разходват въз основа на Правилник, приет от ФС.
Чл. 39. (1) База за финансовата дейност на Федеративните структури се явява бюджетът,
включващ всички средства, намиращи се в разположение на тези структури.
(2) Бюджетът на НФТИНИ се утвърждава от ФС.
(3) Средствата и имуществото на НФТИНИ се управляват от Председателя, Заместник
председателя и ИС, и се контролират периодично от ФС, НК и ФКК. Всички те отговарят
съгласно чл. 29, ал. 11.
(4) Всеки Синдикат и самостоятелна Синдикална секция сами определят начина на
изразходване и отчитане на останалите след отчисленията финансови средства,
съобразно Закона за счетоводството.
(5) НФТИНИ може да разполага с банкови сметки, да има участие в търговски дружества, да
притежава свои търговски дружества и да застрахова имуществото си. Банкови сметки могат да
имат и всичките й подразделения.
(6) Всички документи на НФТИНИ от имуществен характер се подписват от Председателя,
Заместник председателя или друго лице, упълномощено със заповед на Председателя.
Раздел V. Експертни комисии и други дейности
Чл. 40. Чл.40. Към ФС и ИС могат да се сформират целево експертни и консултативни Комисии.
Членовете на тези Комисии се избират и освобождават от съответния колективен орган – ФС
или ИС – и имат право на съвещателен глас в органа, от който са избрани и в низшестоящите му
органи в структурата на НФТИНИ.
Чл. 41. НФТИНИ може да разполага със собствени информационни средства. Статутът на тези
информационни средства се определя от ИС, като задължително отговаря на следните условия:
1. статутът на средствата съблюдава принципите на демократичност и прозрачност;
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2.
3.
4.
5.

дизайнът на средствата подпомага правото на информираност и избор;
логиката на средствата защитава личните данни и неприкосновеност;
публичните резултати от средствата са достъпни като свободна документация;
средствата са базирани изключително на свободен софтуер и хардуер.

(2) НФТИНИ полага усилия съгласно възможностите си за разработването, внедряването и
поддръжката на синдикални информационни средства – сред които бази с данни,
информационни сайтове, справочен софтуер, комуникационни протоколи и други –
включително за постигане на целите по чл. 4.
Раздел VI. Заключителни разпоредби
Чл. 42. Изменения и допълнения на настоящия Устав се извършват от Националната конференция с
решение, взето с квалифицирано мнозинство две трети от присъствуващите. За измененията и
допълнията се уведомява Изпълнителният съвет на КТ „Подкрепа“ или друга компетентна
институция или орган, определени от Устава на КТ „Подкрепа“.
Чл. 43. Между две Конференции, всички неуредени организационни и имуществени въпроси в този
Устав се уреждат с решение на ФС.
Чл. 44. ФС с мнозинство две трети от присъстващите може да актуализира тези текстове от Устава,
които противоречат на действуващото законодателство и на Конфедеративния Устав, при
необходимост.
Чл. 45. НФТИНИ се разпуска само с решение на Конференция при явно гласуване с квалифицирано
мнозинство две трети от всички делегати.
Чл. 46. При избор на ръководни и контролни органи на НФТИНИ и на нейните колективни членове се
съблюдават ограниченията по чл. 89 от Устава на КТ „Подкрепа“.
Последните изменения и допълнения в Устава са приети от Х Национална конференция на
НФТИНИ, състояла се на 23-24.06.2019 г. в курорт Боровец.
23-24.06.2019 г.
Курорт Боровец

Председател на X Национална конференция:

Председател на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“:
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