УСТАВ
НА
“ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР” /ФСФС/

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. “ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР” /ФСФС/ е
неправителствено, национално, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел на
самостоятелни и равнопоставени синдикати на банкови служители и работници и на служители
и работници в други финансови институции, които приемат този Устав, учредено съгласно
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Член 2. Федерацията на синдикатите във финансовия сектор е изградена въз основа на следните
принципи: доброволност на участието, равнопоставеност на неговите членове, демократично
определяне на целите и съвместната им реализация, организационна и финансова
самостоятелност на членовете, синдикална солидарност, изборност и мандатност на
ръководните органи.
Глава втора
НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Член 3. /1/ Наименованието на сдружението с нестопанска цел е “ФЕДЕРАЦИЯ НА
СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР” /ФСФС/, наричано по-нататък в този Устав
Федерацията.
/2/ Наименованието на сдружението с нестопанска цел на английски език е
“FEDERATION OF TRADE UNIONS IN FINANCIAL SPHERE” /FTUFS/.
Член 4. /1/ Федерацията има запазено и защитено от закона име, знак и печат. Тя има собствени
банкови сметки и съставя баланс за приходите и разходите.
/2/ “ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР” /ФСФС/ е
юридическо лице със седалище и адрес на управление град София, район Възраждане,
ул.”Света София” №5.
/3/ Федерацията може да взаимодейства с други синдикални структури като запазва
своята независимост.
Глава трета
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ
Член 5. “ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР” /ФСФС/ има за
своя основна цел отстояването и защитата на основните социални и трудови интереси и права
на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното и
здравно осигуряване, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и
професионална реализация при спазване Конституцията на Република България и действащите
закони, на международните трудови конвенции и на този Устав.
Глава четвърта
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Член 6. За постигането на тази цел, Федерацията си поставя следните задачи:
1. Разработване на платформи, програми, искания.
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2. Водене на преговори и сключване на споразумения с работодателите и органите на
изпълнителната власт.
3. Колективни преговори и сключване на колективни трудови договори.
4. Синдикална защита в сферата на труда, заетостта, трудовите отношения и правата на
личността.
5. Организиране на акции на синдикална солидарност и протестни действия.
6. Финансово, юридическо и синдикално подпомагане на синдикалните членове.
7. Изследване и адаптиране на трудовото и социално законодателство към стандартите
и практиките на Европейския съюз.
8. Разработване на национални и международни програми и проекти в сферата на
индустриалните отношения, социалното осигуряване, заетостта и квалификацията,
доходите и стандарта на живот, развитие на човешките ресурси и социалната
интеграция.
9. Реализиране на социални и други дейности, свързани с представителството на
интересите на синдикалните членове.
10. Установяване и поддържане на връзки със сродни синдикални организации в
България и в чужбина, сътрудничество с цел обмяна на опит и взаимно подпомагане,
участие в работата на национални профсъюзни и международни форуми.
Член 7. Главна задача на Федерацията е да обединява и координира действията на
синдикалните членове в осъществяване на техните цели и защита на техните интереси като:
1. Представлява и защитава членовете си пред работодателя, изпълнителната и съдебна
власт, държавната администрация, както пред обществени, политически и други
организации по въпросите на труда, социалното и здравно осигуряване и жизненото
равнище.
2. Участва в преговори с работодателя за сключване на колективни трудови договори и
споразумения.
3. Оказва материална, морална и друга помощ на членовете си.
4. Изисква от работодателя осигуряване на условия за отдих на членовете си.
5. Провежда културно-просветна и благотворителна дейност.
6. Организира и ръководи акции на колективен протест, включително и стачки.
7. Организира и осъществява дейности, произтичащи от Устава на Федерацията.
Член 8. За постигане на целите си Федерацията извършва в страната и чужбина дейности и
сделки от всякакъв позволен от закона вид, включително придобиване или отчуждаване на
имоти, вещни права върху тях, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната
собственост или други права, като приходите се използват за постигане на определените в този
Устав цели и не се разпределя печалба.
Член 9. Федерацията, в качеството си на сдружение с нестопанска цел, може да учредява
дружества и да придобива участие в дружества за постигане на целите си.
Член 10. За постигане на целите си Федерацията може да влиза в договорни отношения с
местни или чуждестранни физически или юридически лица, с държавни институции или с
други юридически лица с нестопанска цел, както и да партнира с тях за осъществяване на
съвместни дейности.
Член 11. Федерацията е независима от политически партии и организации, от органи на
държавна и изпълнителна власт, от организации на работодателите и от всички други
обществени и синдикални организации, движения и сдружения.
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Член 12. /1/ Членуването във Федерацията е доброволно и колективно за синдикални
организации на банковите служители и работници и за синдикални организации на служители и
работници в други финансови институции, които приемат целта, задачите и Устава на
Федерацията.
/2/ (изм. на 17.06.2009 г.) Индивидуално членство на физически лица е допустимо само
по решение на Конференцията на Федерацията.
Член 13. /1/ Приемането на нови членове става въз основа на подадено писмено заявление до
Изпълнителния съвет /ИС/.
/2/ В срок от един месец след подаване на заявлението ИС е длъжен да го разгледа и
вземе съответно решение.
Член 14. /1/. Членството се прекратява:
1. При прекратяване на Федерацията.
2. По молба на отделния член.
3. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на индивидуалния член;
4. При прекратяване на член – юридическо лице;
5. При изключване;
6. При отпадане поради спиране плащането на членския внос.
/2/ Всеки член може да напусне Федерацията, като изпрати писмено предизвестие за това
до Изпълнителния съвет. Напускащият член е длъжен да изпълни финансовите си и други
задължения до срока на напускането.
/3/ Прекратяването на членството чрез изключване се прилага при неспазване
разпоредбите на този Устав, при неизпълнение решенията на Конференцията или на ИС или
при други провинения, които нанасят вреда и уронват престижа на Федерацията. Решението за
изключване се взема от Конференцията с обикновено мнозинство.
/4/ Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и
не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Член 15. Членовете на Федерацията имат право:
1. Да участват в Конференцията с право на глас.
2. Да бъдат избирани, както и да избират и отзовават свои представители в ръководните
органи на Федерацията.
3. Да поставят пред органите за управление въпроси за разглеждане, свързани с целта и
дейността на Федерацията.
4. Да избират свободно начина и формата на своето организационно изграждане и
функциониране.
5. Да бъдат информирани за дейността на Федерацията по осъществяването на неговата
цел, както и за изпълнение на решенията на ръководните му органи.
6. Да получават безплатна трудово-правна консултация от Федерацията и защита на
правата в областта на труда, социалното и здравно осигуряване, жизненото равнище.
7. Да получават от и да предлагат на други членове на Федерацията съвместни или
солидарни действия.
8. Да получават подкрепа, включително и финансова от Федерацията.
Член 16. Членовете на Федерацията са длъжни:
1. Да работят за изпълнение на целите на Федерацията.
2. Да спазват Устава на Федерацията.
3. Да изпълняват решенията на органите на управление на Федерацията.
4. Да превеждат в определения срок членския внос, който се определя от
Конференцията.
5. Да предоставят собствената си материална база за осъществяване на общи и
взаимносъгласувани прояви.
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Глава пета
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Член 17. (изм. на 17.06.2009 г.) Органи на Федерацията са: Конференция, Изпълнителен съвет,
Председател и Финансово-контролна комисия.
Член 18. (изм. на 17.06.2009 г.) Конференцията е висш орган на Федерацията, която се състои
от всички членове на федерацията.
Член. 19. (изм. на 17.06.2009 г.) Конференцията има следните правомощия да:
1. Изменя и допълва устава.
2. Приема други вътрешни актове.
3. Избира и освобождава членовете на ИС.
4. Избира Председател.
5. изключва членове.
6. Взема решение за начина на уреждане на имуществените отношения между
Федерацията и прекратяващия членството си.
7. Взема решение за участие в други организации и дружества.
8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Федерацията.
9. Приема основните насоки и програма за дейността на Федерацията.
10. Приема бюджета на Федерацията.
11. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
12. Приема отчета за дейността на ИС и го освобождава от отговорност.
13. Отменя решения на другите органи на Федерацията, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Федерацията.
14. Взема и други решения, предвидени в устава.
15. Определя начина и размера на заплащане на членовете на ИС.
Член 20. /1/ Решенията на Конференцията се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите.
/2/ (изм. на 17.06.2009 г.) Решенията на Конференцията по чл.19 т.1 и 8 се вземат с
мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите.
/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се
вземат решения.
/4/ Решенията на Конференцията са задължителни за другите органи на Федерацията.
/5/ Решенията на Конференцията подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
/6/ Решенията на органите на Федерацията, които са взети в противоречие със закона,
устава или предходно решение на Конференцията, могат да бъдат оспорвани пред
Конференцията по искане на заинтересуваните членове на Федерацията или на негов орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на
вземане на решението.
Член 21. /1/ Конференцията се свиква от Изпълнителния съвет по негова инициатива или по
искане на една трета от членовете на Федерацията в населеното място, в което се намира
седалището на Федерацията. Ако в последния случай ИС в месечен срок не отправи писмено
покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Федерацията по
писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на
Конференцията и по чия инициатива тя се свиква.
/3/ Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в
сградата, в която се намира управлението на Федерацията, най-малко един месец преди
насрочения ден.
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Член 22. Конференцията е законна, ако присъстват повече от половината от всички членове.
При липса на кворум Конференцията се отлага с един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Член 23. (изм. на 17.06.2009 г.) /1/ Конференцията се открива от Председателя, който предлагат
проект за дневен ред и ръководство на събранието /председател и секретар-протоколчик/. При
отсъствието на Председателя Конференцията се открива от присъстващ член на ИС.
/2/ Конференцията се ръководи от избрания председател, а секретар-протоколчика
изготвя протокол, който се подписва от него и председателя, и се съхранява безсрочно.
Член 24. /1/ Всеки член на Федерацията или делегат, участващ на Конференцията, има право на
един глас.
/2/ Участващ (Делегат) на Конференцията няма право на глас при решаването на
въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.
/3/ Един делегат може да представлява на Конференцията не повече от петдесет
синдикални членове въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Член 25. /1/ (изм. от 27.01.2006г., изм. на 17.06.2009 г.) Изпълнителният съвет се състои от
седем души: Председател, двама заместник-председателя и членове, избрани от Конференцията
за срок от три години. До избирането на нов ИС старият продължава да изпълнява своите
функции.
/2/ (изм. на 17.06.2009 г.) Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на три
месеца и се свиква от Председателя. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от
половината от членовете.
/3/ Извънредно заседание може да се свика по искане на всеки един от членовете на ИС.
/4/ На заседанията на ИС се водят протоколи, които се вписват в специална книга.
/5/ Решенията на ИС се вземат с обикновено мнозинство от броя на присъстващите. ИС
може да вземе решение и неприсъствено, чрез протоколи подписани от всичките му членове.
Член 26. Изпълнителният съвет има следните функции:
1. Координира и организира дейността на Федерацията.
2. Осигурява свикването на Конференцията и подготвя заседанията.
3. Привежда в изпълнение решенията на Конференцията.
4. Обсъжда мерки за пълноценното използване и стопанисване на имуществото на
Федерацията и се разпорежда с него.
5. Приема счетоводните отчети и баланси.
6. Участва в подготовката и сключването на Колективен трудов договор, води
преговори и участва в обсъждането и сключването на споразумения по проблеми на
трудовите и осигурителните отношения.
7. Подготвя и внася в Конференцията проект за бюджет.
8. Подготвя и внася в Конференцията отчет за дейността на сдружението през
предходния отчетен период и програма за дейността на сдружението за следващия
период.
9. Определя реда и организира извършването на дейността на Федерацията,
включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
10. (нова, приета на 17.06.2009 г.) Приема нови членове на Федерацията.
11. (предишна т.10) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
устава не спадат в правата на друг орган.
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12. (предишна т.11) Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Член 27. /1/ (изм. на 17.06.2009 г.) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват и ръководят
от Председателя на Федерацията. Председателят е длъжен да свика заседание на ИС при
писмено искане на всеки от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на ИС в
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на ИС. При
отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от ИС негов член.
/2/ ИС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината
от неговите членове.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
/4/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно избиране
на ликвидатор, както и решенията по чл. 26, т. 4 и т. 9 от този устав - с мнозинство от всички
членове.
/5/ ИС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за
взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на ИС.

Член 28. (изм. на 17.06.2009 г.) (1)Председателят на ИС има следните функции:
1. Да представлява Федерацията пред всички юридически и физически лица, пред
всички държавни и общински административни органи, пред всички съдебните
органи и пред всеки друг субект в страната и чужбина.
2. Отговаря за изпълнение на решенията на Конференцията и ИС.
3. Свиква и ръководи заседанията на ИС.
4. Осигурява изготвянето на програми, отчети и други документи, които внасят за
разглеждане в ИС.
5. Утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на Федерацията,
след тяхното приемане от Конференцията.
6. Подписва заповедите за командировка на членовете на ИС и на служителите на
Федерацията.
(2) При отсъствие на Председателя функциите му по предходната алинея се изпълняват
заедно от заместник-председателите.
(3) С банковите сметки на Федерацията имат право да се разпореждат най-малко с два
подписа председателят и един заместник-председател или двамата заместникпредседателя.
Член 29. (изм. на 17.06.2009 г.) Председателят осигурява общото ръководство и контрол по
изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Федерацията.
Член 30. Финансово-контролната комисия /ФКК/ се състои от четирима души, избрани от
Конференцията за срок от две години. Нейната работа се ръководи от председател.
Член 31. Финансово-контролната комисия има следните функции:
1. Контролира действията на членовете на ИС с оглед разпоредбите на Устава.
2. Извършва периодични проверки на всички действия на ИС и членовете на
Федерацията с имущество.
3. Докладва на Конференцията резултатите от проверките и предлага необходимите
мерки.
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Глава шеста
ЧЛЕНСКИ ВНОС. ИМУЩЕСТВО
Член 32. Членовете на Федерацията плащат членски внос в размер определен от
Конференцията.
Член 33. Конференцията определя размера на членски внос както на членовете - юридически
лица, така и на членовете – физически лица. Членовете – физически лица могат да бъдат
освободени от задължението да плащат членски внос.
Член 34. Имуществото на Федерацията се състои от пари, недвижими и движими вещи, вещни
права, права на ползване, права върху обекти на интелектуалната собственост и всички други
права, които закона допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.
Член 35. Федерацията осигурява финансови средства за своята
дейност от:
1. Членски внос, който се определя с решение на Конференцията.
2. Вноски от дарители, спонсори и др.
3. Издателска и рекламна дейност.
4. Отчисления от търговски дружества, от дивиденти и от участие в търговски
дружества, от лихви, кредити и др.
5. Приходи от собствено имущество.
6. Други източници, позволени от закона.
Член 36. Финансирането и имуществото се контролират и управляват от ръководните органи на
Федерацията, при спазване на законите в страната и този Устав.
Член 37. Федерацията не отговаря за задълженията на своите членове, както и те не отговарят
за задълженията на Федерацията.
Глава седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Член 38. Федерацията няма краен срок на съществуване.
Член 39. Федерацията може да се прекрати само по решение на Конференцията или на
съдебните власти в предвидените от закона случаи.
Член 40. Всички спорове, възникнали между членовете на Федерацията, се уреждат по пътя на
доброволното споразумение, а при непостигане на съгласие, се прилага законоустановения
съдебен ред.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този Устав е приет единодушно на Учредителната Конференция на
“ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР /ФСФС/”, състояла се на
01.08.2003 г. и е променен на Конференцията, състояла се на 27.01.2006 г. и от Конференцията,
състояла се на 17.06.2009 г.
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