УСТАВ
на Федерацията на унивеситетските синдикати
ГЛАВА ПЪРВА
I. О б щ и п о л о ж е н и я
Чл.1.(1)Федерацията на университетските синдикати е синдикална
организация с нестопанска цел, доброволно обединяваща автономни синдикати
на университети, синдикални организации на другите учебни заведения над
средното образование и синдикални организации на структури в областта на
висшето образование.
(2)Федерацията на университетските синдикати е вписана в регистъра за
юридически лица с нестопанска цел на СГС под №1095, том 17, стр 72, по ф.д.
11729/1993 г. Този устав е приет на Учредителния конгрес на Федерацията на
Университетските синдикати на 16 май 1992 година в зала “Максима” на
Университета за национално и световно стопанство – гр.София и е допълнен и
изменен от втория конгрес, проведен на 14 юни 1994 година във гр.Велико
Търново, от четвъртия редовен конгрес, проведен на 24 април 1999 година в
София, от петия редовен конгрес, проведен на 1.03.2002 година в София и от
Шестия редовен конгрес, проведен на 2.04.2005 година в Пловдив.

II. С т а т у т
Чл.2.Федерацията на университетските синдикати, наричана за краткост в
този устав ФУНИС, е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.17 и чл.18
от ЗЮЛНЦ (ДВ бр.81/2000 и допълнен).
Чл.3.ФУНИС е юридическо лице отделно от неговите членове и отговаря
за задълженията си със своето имущество.
Чл.4.(1)Федерацията на университетските синдикати е независима от
политически партии и организации, от органи на държавната власт и от
организации на работодатели и се ръководи единствено от волята на своите
членове, от конституцията на Република България, законите на страната и своя
Устав.
(2)Основни негови принципи са :
 Доброволност на членуването.
 Автономност и самоуправление.
 Изборност и мандатност на ръководните органи и лица.
 Равнопоставеност на членовете.
 Демократичност при функционирането и контрол на членовете върху
дейността му.
 Солидарност в действията за защита на общите интереси.
 Координация, взаимодействие, съгласуваност и подкрепа между всички
структури на федерацията при реализацията на обща политика на ФУНИС.
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 При членуването, представителството и защитата на своите членове ФУНИС
не допуска дискриминиране или толериране на членовете си по
политически, полови, расови, етнически, религиозни или каквито и да било
други признаци.
(3)Председателят и заместник-председателят на ФУНИС не могат да
участват в ръководствата на партии и политически движения.
(4)Преподаватели и служители на работодателска длъжност не могат да
бъдат членове на ръководствата на ФУНИС и не могат да членуват в
синдикалната организация към институцията, която ръководят.

III. Ц е л
Чл. 5. Като сдружение на синдикални организации ФУНИС има за цел да
защитава:
 Правото на свободен труд, свободен избор на месторабота, професионално
ориентиране, обучение и квалификация.
 Осигуряването на заетост и социално подпомагане на безработните
 Справедливост при оценката и заплащането на труда.
 Правото на социално и здравно осигуряване на всички свои членове.
 Правото на здравословни и безопасни условия на труд и осигуряване на
пълноценен отдих.
 Правото на трудово-правна закрила, включително специална закрила на
майките и бременните.

IV. С е д а л и щ е
Чл.6.(1)Седалището на ФУНИС е в гр.София, община “Студентски град”
бл.10.
(2)Съюзът притежава собствен знак и печат.

ГЛАВА ВТОРА
Задачи, дейност и предмет





Чл.7.ФУНИС осъществява своите задачи като:
Предлага на органи и институции, които имат право на законодателна
инициатива, проекти за необходими нови закони и други нормативни актове
и/или изменения в съществуващото законодателство и нормативна уредба;
Води преговори и сключва споразумения с държавни институции,
работодатели и техните организации;
Организира и провежда солидарни протестни действия, включително и
стачки; съгласно законите на Република България;
Провежда собствена социална и професионално-квалификационна дейност,
съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ;
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Предлага свои програми и искания при формирането и осъществяването на
професионалната и социална политика;
 Организира различни форми на социална дейност в страната и/или участва в
нея.
Чл.8.(1)ФУНИС утвърждава ценностите и механизмите на европейския
социален модел.
(2)ФУНИС и нейните членове имат право да установяват връзки и да
сътрудничат със сродни организации у нас и в чужбина, в интерес на
реализиране на своите цели и задачи.
(3)ФУНИС може да се конфедерира и асоциира за общи синдикални
дейности с други сродни организации. Решения за това се вземат от конгреса.
(4)Управителният съвет на ФУНИС може да вземе решения за съвместни
действия с други организации за постигане на конкретни общи цели и задачи.
(5)Федерацията разширява влиянието си сред гражданското общество чрез
сътрудничество с различни организации, институции, съюзи и сдружения във
връзка с реализацията на основната цел на ФУНИС.
Чл.9. Предмет на дейност на Федерацията:
(1)Организира и провежда или участва в организирането и провеждането
на курсове, семинари и други форми на обучение на своите членове.
(2)Създава или участва в създаването на мрежи за контакти, обмен на
информация и синдикална дейност в страната и извън нея.
(3)Организира, провежда, издава и разпространява информационни
синдикални програми и материали.
ГЛАВА ТРЕТА

Ч л е н с т в о, п р а в а и з а д ъ л ж е н и я н а ч л е н о в е т е
на синдикалната организация
Чл.10.Редовни членове на ФУНИС могат да бъдат всички физически и
юридически лица, работещи в областта на висшето и колежанското
образование, които не членуват в друг синдикат.
Чл.11.(1)Приемането на членове на синдикалните организации към
ФУНИС и прекратяване на членството става с писмено заявление до
съответната организация. Решение се взема от ръководството на организацията
с обикновено мнозинство.
(2) Членовете на ФУНИС могат да продължат членството си в Синдиката и
след своето пенсиониране.
Чл.12.Членовете на ФУНИС членуват в синдикалните организации на
териториален или професионален принцип.
Чл.13. Членовете на ФУНИС имат следните права:
 Да бъдат избирани във всички ръководни и контролни органи на ФУНИС;
 Да избират и да искат отзовававане на членовете на ръководните и
контролни органи на ФУНИС;
 Да получават защита на своите законни права и интереси и безплатна
юридическа помощ по въпроси, свързани с трудово-правните
взаимоотношения, социалното и здравно осигуряване и подпомагане;
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Да бъдат информирани за дейността на всички ръководни органи и да искат
отчет за взетите решения и изпълнението им.
Чл.14. Членовете на ФУНИС са длъжни :
 Да спазват устава на ФУНИС и да плащат редовно членски внос;
 Да спазват професионалната етика и да зачитат правата на другите членове;
 Да участват дейно в живота на ФУНИС и да работят за издигане на неговия
авторитет.
Чл.15. (1) Член на ФУНИС, който системно нарушава Устава, може да
бъде изключен по решение на ръководството на синдикалната организация, в
която членува,при условие, че за това са гласували две трети от състава му.
Обсъждането става в присъствието на предложения за изключване.
(2)Член на ФУНИС, който не е платил членския си внос за повече от три
месеца по неуважителни причини, се счита за напуснал.
(3)Решенията за изключване могат да се обжалват в едномесечен срок пред
КС на ФУНИС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Устройство
Чл.16.(1)Основно звено в структурата на ФУНИС са синдикалните
организации.Те се изграждат на териториален, професионален или смесен
принцип.
(2)Синдикатите, изградени на териториален признак, обхващат синдикални
организации,
съответстващи
по
структурата
на
административнотериториалното делене на висшите училища , като обхващат преподавателите и
служителите от един факултет, една научно-внедрителска организация,
административно-помощни служби, технически служби и др. Основното при
тях е обединение на синдикални членове в рамките на една териториална
единица.
(3)Синдикатите, изградени на професионален признак, обхващат
синдикални организации, обединяващи членове с еднакви или сходни професии
(дейности)
(4)Синдикатите, изградени на смесен признак, обхващат синдикални
организации, формирани на териториален и професионален признак.
(5)Синдикалната организация се създава по решение на Общото събрание
на учредителите (най-малко 5 души) и се приема на конгрес, а между конгресите
се регистрира от Изпълнителното бюро след представяне на учредителен
протокол и попълнен статистически лист.
(6)Членува се само в една организация.
(7)Синдикалната организация се разформирова по решение на Общото й
събрание.
Чл.17.(1)Висшият ръководен орган на синдикалната организация е
Общото събрание. То се свиква на период от три години от ръководството му
или по искане на не-по малко от 1/3 от членовете му. То се счита за редовно,
ако присъстват повече от половината от членовете и взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите. Ако присъстващите са по-малко, ОС
се отлага с един час, след което започва работа по обявения дневен ред.
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(2)Структурата на ръководството на синдиката се определя от Общото
събрание с обикновено мнозинство.
(3) Мандатът на ръководството е тригодишен.
Чл.18.Синдикалните организации се обединяват във ФЕДЕРАЦИЯ
(ФУНИС).
(1)ФУНИС е юридическо лице.
(2)Членството във федерацията е колективно на ниво синдикати на
университети, специализирани висши училища и самостоятелни колежи.
(3)Във федерацията от всеки университет,специализирано висше училище
и самостоятелен колеж, участва по един синдикат или синдикална организация.
(4)Поделенията на ФУНИС по тяхно желание придобиват статут на
юридически лица, след решение на Общото събрание и регистрация в съда, като
депозират решението на съда.
Чл.19.Всеки синдикат или синдикална организация, член на Федерацията
има следните права:
 Да представлява и защитава специфичните интереси на своите членове вьв
Федерацията пред други синдикати и синдикални организации, органи за
управление и работодателя.
 Да избира и отзовава свои представители в колективните органи на
Федерацията, в сьответствие сьс статута на тези органи.
 Да получава безплатна методическа, консултативна, правна и
информационна помощ от Федерацията.
 Да получава и предлага на други членове на Федерацията сьвместни или
солидарни действия.
Чл.20.Всеки синдикат или синдикална организация, член на Федерацията
има следните задьлжения:
 Да спазва Устава на Федерацията.
 Да провежда обща политика на Федерацията, изработена от нейните
колективни органи и подпомага изпьлнението на нейните решения чрез
своите структури и дейци.
 Да спазва професионалната етика и да зачита правата на другите членове.
 Да привежда отчисления от членски внос съгласно размера, реда и начините,
утвърдени с този Устав.
 Да не членува в други синдикални образувания в страната.
Чл.21.(1)Приемането на нови синдикати и синдикални организации на
Федерацията се извършва от Конгреса, а между конгресите от Управителният
съвет.
(2)Заявлението за членство се придружава с учредителен протокол, състав
на ръководството и брой на синдикалните членове.
(3)При системно неспазване на уставните изисквания една синдикална
организация може да бъде изключена от ФУНИС с решение на УС.
Чл.22.(1)Прекратяване на членство на Синдикат или синдикална
организация вьв Федерацията може да стане доброволно или при прекратяване
на дейността на Синдиката или синдикалната организация.
(2)Решение за доброволно прекратяване на членство се взема от висшия
орган на сьответния Синдикат или синдикална организация.
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(3)Прекратяване на членство поради преустановяване на дейността на
сьответния Синдикат или синдикална организация се легитимира с препис от
решението за прекратяване.
(4)Организациите, подписали или приели този устав при напускане
издължават своите вноски.

ГЛАВА ПЕТА
Ръководни органи
Чл.23.Ръководни органи на ФУНИС са :
Конгрес на ФУНИС.
Управителен съвет на ФУНИС (УС).
Изпълнително бюро на ФУНИС (ИБ).
Председател на ФУНИС (той е и председател на УС и ИБ)
Контролен съвет на ФУНИС (КС).
Чл.24.(1)Висш ръководен орган на Федерацията е Федералният конгрес,
който се провежда на три години. Свикването му, предложението за дневен ред,
нормите на представителство се решават от УС и се обявяват най - малко един
месец преди провеждането на конгреса. УС организира подготовката на
конгреса.
(2) УС може да свика извънреден конгрес при необходимост.
(3) Извънреден конгрес може да бъде свикан и с писмено искане на 1/3 от
синдикатите, участващи във федерацията, до УС или с писмено искане на КС на
ФУНИС до УС и в случаите, предвидени в ЗЮЛНЦ.
Чл.25.Конгресът е законен, ако присъстват 2/3 от избраните делегати. Ако
те са по-малко, конгресът се отлага с един час, след което започва работа по
обявения дневен ред, независимо от броя на присъстващите делегати, но не помалко от половината от легитимните делегати.
Чл.26.(1)Федералният конгрес:
 Приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет на
Федерацията.
 Приема общите насоки и програмните документи на Федерацията.
 Приема, допълва и променя Устава на Федерацията.
 Избира председателя и членовете на Управителния съвет, членовете на
Контролния съвет.
 Взема решение за разпускане на Федерацията.
Чл.27. Своите решения Федералният конгрес взема:
 С явно гласуване и обикновено мнозинство от регистрираните делегати,
освен ако реши друго. Решенията са законни, ако за тях са гласували повече
от половината от присъствалите делегати.
 По чл.22 т. 3 с явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от
регистрираните делегати.
 По чл.22 т.4 с тайно гласуване и обикновено мнозинство от регистрираните
делегати.
 Всеки делегат има право на един глас; не се допуска гласуване по
пълномощно.
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Никой делегат няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се
до него, неговия съпруг(а), неговите низходящи и възходящи роднини, както
и роднините му по съребрена линия и по сватство до втора степен.

Управителен съвет
Чл.28.(1)Управителният съвет на ФУНИС ръководи дейността на
Федерацията между два конгреса.
(2) Съставът на Управителният съвет включва:
 Председателят на ФУНИС (той е и председател на УС).
 Членовете на Изпълнителното бюро.
 Председателите на синдикалните организации, членки на Федерацията.
 Председателят на КС.
Чл.29.(1)Управителният съвет заседава най-малко 4 пъти в годината.
Заседанията му се свикват и ръководят от председателят на ФУНИС. Те са
законни, ако присъстват 2/3 от членовете на УС. В случай, че присъстващите са
по-малко, заседанието се отлага с един час, след което се провежда, независимо
от броя на присъстващите. Извънредно заседание на УС може да се свика по
искане на 1/3 от състава му, по искане на председателя на ФУНИС и на
председателя на Контролния съвет на ФУНИС.
(2)Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от
присъстващите на заседанието. На заседанията се водят протоколи, които се
съхраняват по време на неговия мандат.
(3)Член на УС може да бъде отзован от състава му по решение на
организацията, в която членува. Председателят на ФУНИС може да бъде
предсрочно отзован по решение на извънреден конгрес.
Чл.30. Управителният съвет на ФУНИС:
 Обсъжда и приема програми, планове и други документи за изпълнение на
задачите, произтичащи от решенията на Федералния конгрес.
 Решава свикването на редовен и извънреден Федерален конгрес и обсъжда
основните му документи, разработени от ИБ.
 Утвърждава проекта за бюджет на Федерацията, документи за набиране и
изразходване на средства и други, регламентиращи финансовата дейност на
Федерацията.
 Взема решение за сьздаване на фондове и утвърждава правила за тяхното
формиране и разходване.
 Избира зам.председател на Федерацията между членовете на
Изпьлнителното бюро.
 Прави предложения пред синдикатите, сьобразно действащото
законодателство за обявяване, прекратяване и отмяна на стачни действия.
 Съдейства за уреждане на трудови спорове в рамките на висшето
образование.
 Приема и прекратява членството на синдикати във федерацията между два
конгреса.
 Подпомага дейността на синдикатите, членуващи вьв Федерацията.
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Взема решения след допитване до синдикалните организации за членство в
синдикални конференции и други синдикални форуми в страната.
11. Взема решения за членство в международни синдикални организации,
съобразно изискванията на предходната точка.
Взема решения и по други въпроси, свързани с текущата дейност на
ФУНИС, които не са от изключителната компетентност на конгреса на
ФУНИС.
Има право да кооптира временни заместници на избрани от конгреса, но
отпаднали членове на ръководството на ФУНИС.
Приема отчета за дейността на ИБ.

Изпълнително бюро
Чл.31.(1)Изпълнителното бюро изпълнява решенията на Управителния
съвет. Състои се от 9 души и се свиква не по-малко от 10 пъти в годината. То е
оперативно-консултативен орган в помощ на УС. Негови членове са
председателят на УС на ФУНИС, заместник-председателя на УС и още 7 души,
избрани от Федералния конгрес.
(2)Заседанията на Изпьлнителното бюро са редовни, ако на тях присъстват
2/3 от членовете му. Те се ръководят от Председателя или от зам.председателя.
Решенията се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(3)Протоколите от заседанията на ИБ се съхраняват по време на неговия
мандат.

Председ ател на федерацията









Чл.32. Председателят на Федерацията:
Избира се за срок от 3 години от Конгреса.
Представлява Федерацията пред всички юридически и физически лица и
пред съдебните органи.
Отговаря за изпълнението на решенията на конгреса на ФУНИС, на УС и на
ИБ.
Внася предложения по организационни и кадрови въпроси в УС и ИБ.
Утвърждава ежегодно финансовата сметка и щатното разписание на ФУНИС
след приемането им от УС.
Подписва всички документи и договори, включително и финансови на
ФУНИС.
Свиква и ръководи заседанията на УС и ИБ.
Взема решения, невключени в правомощията на УС и ИБ.

Контролен

съвет

Чл.33. (1).Контролният съвет е орган за цялостен контрол на финансовата
дейност на Федерацията. КС се състои от председател и двама членове, които се
избират от Конгреса за срок от три години.
(2) Контролният съвет:
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Осъществява контрол върху всички ръководни органи на ФУНИС за
изпълнение на конгресните решения и за спазване на устава.
Извършва ревизия за цялостната дейност на Федерацията най-малко веднъж
годишно и цялостна финансова ревизия преди всеки конгрес.
Решава спорове, възникнали между синдикалните организации,
Изпълнителното бюро и председателя.
Прави предложения пред съответните ръководни органи на Федерацията за
отстраняване на констатирани нарушения.
Председателят на КС свиква и ръководи заседанията му.

ГЛАВА ШЕСТА
I. Ф и н а н с о в и с р е д с т в а
Чл. 34. Паричните средства на Федерацията се формират въз основа на
приходи:
 От членски внос;
 Доброволни вноски, дарения, помощи;
 От дейности други източници, разрешени от закона.
 От стопанска и друга дейност, разрешена от закона.
Чл. 35. Управителният съвет на ФУНИС формира годишния бюджет за
приходите и разходите. Приходите се използват за попълване на фондовете за
подпомагане, възпроизводство и развитие на синдикалната дейност.
Чл.36. (1) Възнагражденията на изборните дейци и сътрудници се уреждат
по разпоредбите на КТ или граждански договор.
(2) Възнагражденията за изборните дейци се утвърждават от УС.
(3) Възнагражденията на щатните сътрудници се утвърждават от ИБ в
рамките на средствата, определени в бюджета на Федерацията.

II. Ч л е н с к и в н о с
Чл.37.Ползването на всякакви услуги от Федерацията от страна на нейните
членове се гарантира единствено при редовно плащане на членски внос.
Чл.38.Индивидуалният членски внос възлиза на 0.5 % от основното
месечно възнаграждение.
Чл.39.(1)Членският внос се събира ежемесечно в синдикалните
организации.
(2) Синдикатите правят отчисления от членския внос за Федерацията в
размер на 30 %.
(3) При присъединяване към национално представена синдикална централа
да се правят допълнителни отчисления съгласно с устава на синдикалната
централа.
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ГЛАВА СЕДМА

Закл ючителни разпоредби
Чл.40.Нови членове на Федерацията се приемат при условията на този
Устав.
Чл.41. Въпросите, които не са уредени с този устав, се решават от УС на
ФУНИС в съгласие със законите и нормативните актове на страната.
Чл.42.Този устав влиза в сила от датата на неговото приемане на конгреса.
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