Н АР Е Д Б А
ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЦЕЛЕВИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД “ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ
КОЛЕКТИВНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ И СТАЧКИ “

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата наредба се урежда реда за формиране и разпределение на
целевия социален фонд “Обезщетение при колективни протестни действия и стачки”.
Чл. 2. /1/ Средствата от този фонд се използват за парично подпомагане на
редовните членове от основните синдикални организации към Федерацията –
работници, специалисти и помощно-обслужващ персонал.
/2/ Средствата по този фонд не могат да се използват за други цели.
РАЗДЕЛ

ІІ

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 3 /1/ Средствата по този фонд се образуват като част от ежемесечните
парични постъпления от членския внос, чийто размери се определят в рамките на 10 на
сто /съгласно чл.16, ал.1, т. 2 от Устава /.
/2/ Във фонда може да се набират и средства, предоставени от стопански
организации, фирми, лични дарителски вноски и други, целево предназначени за
социално подпомагане на синдикални членове.
/3/ Независимо от източника на средства с платежния документ, чрез който се
превеждат на сметката на Федерацията, следва да се упомене, че тези средства са
предназначени целево за този фонд.
/4/ В сметката на фонда могат да се влагат и средства от печалбата на
Федерацията от упражняване на издателска и друга дейност.
Чл. 4. От общо събраните средства за социалните фондове в съответствие с
решението на Управителния съвет за фонд “Обезщетение при колективни протестни
действия и стачки” се заделят 10 на сто.
Чл. 5 /1 / Набраните и разпределени парични средства по фонда се отчисляват в
банкова сметка със специално предназначение.

/2/ Прехвърлянето на средства от този в други фондове при доказана
необходимост, се извършва с решение на Управителния съвет.
РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ
Чл. 6 /1/ Обезщетения по този фонд се отпускат при условие, че синдикалната
организация е редовен основен член във Федерацията най-малко три години и
протестните действия или стачката са организирани в съответствие със Закона за
уреждане на колективните трудови спорове и има предварителното съгласие на
Общоотрасловия стачен комитет или Управителния съвет на ФСОГСДП.
/2/ Право на обезщетение по този фонд имат членове на синдикални организации,
спазващи Устава на ФСОГСДП /чл. 16 и чл. 17/ към датата на изявеното желание за
ползване и притежават Удостоверение за легитимност.
/3/ Синдикалните организации, които представляват протестните действия или
стачката на колектива, правят писмено мотивирано предложение до Федерацията за
отпускане на обезщетения. В предложението се представя:
- броят на участниците в протестните действия /стачката/;
- период /продължителност, през който ще се провежда протеста /стачката/;
- размерът на паричното обезщетение, което се иска.
/4/ Решението за отпускане на обезщетение се обявява пред синдикалните
членове, участници в протестните действия, веднага след одобрение от Управителния
съвет на Федерацията.
/5/ Паричното обезщетение се изплаща по банков път на синдикалната
организация или от касата на Федерацията. Средствата се изплащат на синдикалния
комитет, който съгласно решението на Управителния съвет изплаща обезщетения по
списък срещу подпис, екземпляр от който се представя във ФСОГСДП.
/6/ Не се изплащат парични обезщетения от този фонд в случаите, когато
синдикалната организация е получила обезщетение от Конфедерацията или други
обществени организации.
РАЗДЕЛ ІV
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ
Чл. 7. В случаите на доказана недобросъвестност, посочени неверни данни и
предоставени документи с невярно съдържание по отпускането на обезщетението,
Управителния съвет на Федерацията преразглежда решението си, а изплатените суми
подлежат на връщане по сметката на Федерацията. На длъжностните лица се търси
наказателна отговорност по установения ред.

Чл. 8. Всички синдикални организации, получили обезщетения по фонда се
картотекират във Федерацията с трите имена и ЕГН на синдикалните членове.
РАЗДЕЛ V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание Устава на Федерацията и влиза в сила с
решение на Федералния съвет от 31.05.1990 г. и изменения от 01.01.1999 г.,
22.03.2000 г.; 03.12.2002 г.; 11.12.2014 г.; 11.12.2015 г.
§ 2. Контрол по фонда се упражнява от Ревизионната комисия на ФСОГСДП.
§ 3. Изменения по наредбата се извършват по реда на нейното приемане.

