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I.  СЪСТАВ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.1 /1 /  Национална  Федерация  на  
Енергетиците е доброволно национално 
обединение на независими, самостоятелни и 
равноправни синдикални организации за 
защита на трудовите, професионални и 
социални интереси на работещите в 
дружествата от енергийния сектор и в други 
корпоративно, структурно или функционално 
свързани или сходни с него производства и 
дейности в местни или чуждестранни 
юридически лица, независимо от формата на 
собственост.
/2/ Федерацията приема наименованието 
Н А Ц И О Н А Л Н А  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  Н А  
ЕНЕРГЕТИЦИТЕ /НФЕ/, наричана по – долу 
Федерацията, което на латиница се изписва 
NATIONAL FEDERATION OF ENERGY 
WORKERS –   N F E.

Чл.2/1/ Федерацията и нейните членове са 
независими от политически партии, от органи 
на държавната власт, от организации на 
работодатели и от всички други обществени и 
синдикални организации, движения и 
сдружения.
/2/ Федерацията е самостоятелна при 
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определянето на своите основни цели и 
задачи, организационна и финансова дейност, 
с и н д и к а л н а  к а д р о в а  п о л и т и к а  и  
п р и н а д л еж н о с т  к ъ м  н а ц и о н а л н и  и  
международни синдикални обединения.
/3/ Федерацията е открита за членство на 
всяко синдикално сдружение или синдикална 
организация, които приемат този Устав, 
програмните документи, символиката й.

Чл.3.Федерацията е изградена и функционира 
при спазване на следните принципи:
1.   Доброволност на членството;
2.   Равнопоставеност на основните членове;
3. Демократично определяне на целите и 
тяхната съвместна реализация;
4. Вътрешноорганизационна и финансова 
самостоятелност на основните членове;
5.   Свобода на синдикално сдружаване;
6. Координираност, взаимодействие и 
подкрепа между структурите;
7. Изборност и мандатност на ръководните 
органи и длъжности във Федерацията и 
организациите, членуващи в нея с пред-
ставителство на интересите на професионал-
ните и социалните групи, с продължителност 
на мандатите до провеждане на редовни 
конгреси, конференции и събрания;
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8. Отчетност и контрол при разпореждане с 
членски внос, финансови средства и активи;
9. Съгласуваност и солидарност при 
подготовката и провеждането на ефективни 
стачни действия.

Чл.4.  Федерацията  има за своя основна  цел  
представителство и защита на правата, 
достойнството, професионалните и социални 
интереси на членовете на синдикалните 
организации, членуващи в нея, в областта на 
труда, заетостта, трудовите и осигурителни 
отношения и жизненото равнище, в 
съответствие с Конституцията  на Република 
България,  нормите на действащото 
н а ц и о н а л н о  з а к о н о д а т е л с т в о ,  
ратифицираните международни трудови 
конвенции, Европейската социална харта и 
този Устав.

Чл.5.  При членуването, представителството и 
защита интересите и правата на членовете си, 
Федерацията не допуска дискриминиране или 
толериране на отделни свои членове по 
политически, полови, расови, религиозни или 
каквито и да било други признаци.

Чл.6. Основните социални и трудови права, 



които Федерацията представлява и защитава 
са:
1. Правото на труд и трудова заетост при 
здравословни и безопасни условия на труд, 
екологично чиста производствена и жизнена 
среда, достъпно и пълноценно здравно 
обслужване;
2. Свободен избор на професия и работно 
място, повишаване на професионалната 
подготовка и преквалификация и условия за 
професионална реализация;
3. Спазване на трудовото и социално 
законодателство;
4.  Правото на участие на наемните работници 
в управлението на колективната трудова 
дейност;
5. Правото на преговаряне и сключване на 
колективни трудови договори;
6.  Правото на трудовоправни консултации  и 
закрила;
7.  Осигуряване на правата по заплащането на 
труда и социалното осигуряване;
8.  Специфичните права на жените,  
безработните, непълнолетните, инвалидите и 
пенсионерите;
9. Правото на стачни и други протестни 
синдикални действия, съгласно действащото 
н а ц и о н а л н о  и  м е ж д у н а р о д н о  
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законодателство;
10. Правото на противодействие при 
неблагоприятни социални последици за 
членовете на Федерацията, настъпили 
в с л ед с т в и е  с т ру к т ур н и  п р о м е н и  и  
приватизация и други фактори и събития, 
засягащи работещите в дружествата от 
енергийния сектор, както и в посочените  в чл.1 
производства и дейности;
11.  Правото на синдикална дейност, свободно 
и доброволно сдружаване в синдикални 
организации;
12.   Правото на информиране и консултиране. 

Чл.7. Федерацията постига своята основна 
цел, като:
1.  Представлява и защитава своите членове 
на всички нива пред работодателите;
2. Участва в преговори с национални и 
браншови работодателски структури, както и в 
преговори с отделни работодатели, за 
сключване на колективни трудови договори и 
споразумения и тристранно сътрудничество в 
областта на енергийния сектор, както и в 
посочените в чл.1 дейности;
3. Разработва и отстоява свои проекти и 
становища по социалното партньорство, 
колективното договаряне и нормативни актове 
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в областта на труда, доходите и социалното 
осигуряване, изготвя  програми, искания и 
декларации;
4. Осъществява синдикален контрол по 
спазването на трудовото законодателство, 
безопасността и охрана на труда;
5. Оказва подкрепа и помощ на отделни 
организации  по  техните  проблеми,  
включително и представителство пред 
държавни, съдебни и административни 
органи;
6.   Координира и съгласува общите интереси 
и действия на синдикалните организации;
7. Организира и провежда протестни и 
солидарни действия, включително и стачни, 
при спазване на  предвидения в закона ред;
8. Установява и поддържа контакти и 
взаимодействия  с международни синдикални 
организации и организации в страната, които 
осъществяват синдикална дейност;
9. Предоставя необходимата информация, 
указва експертна и консултантска помощ на 
своите членове, провежда обучения и 
семинари на синдикалните дейци, подпомага 
взаимодействието между синдикалните 
организации;
10. Подпомага организационно,информа-
ционно и правно организациите;
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11. Формира и провежда политика за 
организиране на нови синдикални членове,  
реализира  проекти в национален  и 
международен  план;
12. Организира и участва в кампании за 
защита на основни права на работното място, 
осигурява гласност и информираност – пряко 
или чрез средствата за масова информация;
13. Провежда политика за обединяване и 
единодействие на синдикалните организации 
за синдикална солидарност, защита на 
правата  и общите интереси, при спазване на 
основните задължения;
14. Провежда политика на единение на 
синдикалните структури на браншово ниво.
15.   Създава, управлява и използва фондове;
16. Представлява интересите на своите 
членове в попечителските съвети на 
професионалните и универсални пенсионни 
фондове;
17. Влиза, при необходимост в договорни 
отношения с местни или чуждестранни 
физически или юридически лица, с държавни 
институции, с други юридически лица с 
нестопанска цел, както и партнира с тях за 
осъществяване на съвместни дейности;
18. Утвърждава работническия спорт като 
средство за възстановяване работоспособ-

9



ността на работниците и служителите чрез 
спортни мероприятия и инициативи.

ІІ. ЧЛЕНСТВО ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА

Чл.8 /1/ Членството в Национална федерация 
на енергетиците е колективно.
/2/ Пряко членство във Федерацията на 
физически лица не се допуска, както и 
едновременно членство в  различни 
национални синдикални централи.
/3/  Членството е доброволно, въз основа на 
съответно решение.
/4/  Членовете на Федерацията са основни и 
асоциирани.

Чл.9 /1/ Основни пълноправни членове на НФЕ 
са синдикални организации /синдикати/ и други 
синдикални формирования, които приемат и 
се ръководят от програмните документи на 
Федерацията и този Устав, наричани по 
нататък синдикални организации.
/2/  Асоциирани членове на Федерацията са: 
1.  Сдружения,  съюзи и организации, които са 
изградени  на базата на членствени 
правоотношения и които наред с основната си 
дейност  осъществяват социални и 
синдикални дейности или функции.
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2.  Взаимоотношенията между Федерацията и 
асоциираните членове се уреждат с 
двустранни споразумения.
/3/  Членството във Федерацията не накърнява 
или ограничава вътрешно - организационната 
структура, отношения и дейности на нейните 
членове, влизащи в състава на Федерацията.

Чл.10  Синдикалните организации по силата 
на Кодекса на труда и този Устав, са поделения 
на Федерацията, регистрирани по ред 
определен от Координационния съвет.

Чл.11  Решението  за  членство  във  
Федерацията се взема от Висшия орган на 
синдикалната организация с квалифицирано 
мнозинство.

Чл.12/1/ Членството на синдикалната 
организация във Федерацията възниква от 
момента на:
1 .  У ч р ед я в а н е  н а  Ф ед е р а ц и я т а  и  
синдикалната организация е  учредител;
2.  От момента на подаване  на писмено 
заявление от организацията и същото не бъде 
отклонено от органа по ал.2.
/ 2 /  Н о в и  ч л е н о в е  с е  п р и е м а т  о т  
Координационния съвет с явно гласуване и 

11



обикновено мнозинство въз основа на:
1.  Писмено заявление за членство, 
съдържащо декларация, че синдикалната 
организация приема и признава Устава и 
другите програмни и устройствени документи 
на Федерацията;
2.  Заявлението за членство трябва да бъде 
придружено от документ за учредяване на 
организацията, седалище, брой на членовете, 
структура и състав на избрания ръководен и 
контролен орган;
3.   Протоколно решение на организацията за 
членство във Федерацията.
/3/ Постъпилото заявление за членство се 
докладва от член на Изпълнителния съвет  с 
предложение за решение, в едномесечен срок 
от постъпването му. По преценка може да бъде 
поискано и представяне на допълнителна 
информация.
/4/  Координационният съвет в едномесечен 
срок разглежда постъпилото заявление в 
п р и с ъ с т в и е  н а  п р е д с е д а т е л я  н а  
организацията, кандидат за членство и се 
произнася по него.
/5/  По изключение, при наличие на обективни 
причини,  нови основни членове на 
Федерацията могат да бъдат приети и от 
Изпълнителния съвет, с квалифицирано 
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мнозинство. В този случай  решението се 
внася за утвърждаване от Координационния 
съвет на най-близкото заседание.

Чл.13 Всяка синдикална организация, 
колективен основен член на НФЕ, има 
следните права:
1.  Да представлява и защитава специфичните 
интереси на своите членове във Федерацията, 
пред работодателите и пред органите на 
държавната и изпълнителната  власт;
2. Пълноправно да участва, чрез своите 
представители в дейността на НФЕ, в 
подготовката и приемането на основните 
документи и решения, да внася предложения и 
становища и да настоява за тяхното 
обсъждане;
3.  Да избира и отзовава своите представители 
в органите на НФЕ и да изисква отчет за 
тяхната дейност;
4.  Да избира свободно начина и формата на 
своето организационно изграждане и 
функциониране;
5.  Да получава необходимата методическа, 
експертна и консултативна  помощ. Да изисква 
и получава информация за дейността на 
изпълнителните, контролните и ръководни 
органи, за техните становища и позиции;
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6.  Да изисква от органите на Федерацията 
защита на социалните права и интереси на 
своите членове, когато те са засегнати 
неправомерно или се накърнява тяхната 
професионална чест;
7.  Да участва, със свои представители, когато 
се взема решение за  дейността на 
синдикалната организация и поведение като 
член на Федерацията;
8.  Да получава  и да предлага от/и на другите 
членове на НФЕ съвместни и солидарни 
действия;
9. Да се обединява в регионални и/или 
браншови синдикати,  в  рамките на  
Федерацията.
/2/ Асоциираните членове имат следните 
права:
1.  Да участват в работата на Конгреса  и 
Координационния  съвет   със  свой  
представител с право на съвещателен глас;
2. Да получават методическа помощ и 
информация от Федерацията.
3. Да получават от/и да предлагат на 
останалите  членове солидарни действия.

Чл.14/1/  Всеки основен пълноправен член на 
Национална федерация на енергетиците е 
длъжен:
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1. Да спазва Устава и устройствените 
документи на Федерацията и да изпълнява 
Програмата й;
2. Да провежда общата политика на 
Национална федерация на енергетиците, 
изработена от колективните й органи и да 
подпомага изпълнението на нейните решения 
чрез своите структури и дейци;
3. Да изпълнява решенията, приети  по 
демократичен начин от органите на 
Федерацията;
4.  Да внася редовно членския внос съгласно 
реда, размера и начините, определени с този 
Устав  и Координационния съвет;
5. Да информира ръководните органи на 
Национална федерация на енергетиците за 
броя на членовете, организационни структури, 
финансови и други промени, най-малко на три 
месеца;
6. Да не членува в други синдикални 
организации в страната;
7. Да създава механизми за развитие и 
гарантиране на колективното трудово 
договаряне за защита на интересите на 
работниците и служителите;
8.  Да участва в системата на Федерацията за 
обучение и квалификация на синдикални 
кадри. 
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/2/ За неизпълнение на т.1 и т.3 на ал.1 
Финансово – контролната комисия предлага на 
Координационния съвет следните санкции:
1. Лишаване  от право на глас в органите на 
Федерацията;
2.  Предупреждение за изключване;
3.  Изключване.
/3/ Асоциираните членове са длъжни:
1.  Да спазват договореностите с Федерацията;
2. Да не извършват дейности и да не вземат 
решения, които противоречат на интересите на 
Федерацията.

Чл.15/1/ Членството във Федерацията се 
прекратява:
1.    Доброволно;
2.    Поради изключване;
3. При прекратяване на дейността на 
синдикалната организация - основен член.
/2/   Решението за доброволно прекратяване на 
членството се взема от висшия орган на 
организацията, с 2/3 квалифицирано 
мнозинство,  за което се информира 
Федерацията, не по – късно от един месец. 
Членството се прекратява от датата на вземане 
на решение.
/3/  Изключване на основен член на 
Федерацията става с решение на Координa-
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ционния съвет, взето с квалифицирано 
мнозинство при доказана противоуставна 
дейност или при неиздължаване пълния 
размер на членски внос в продължение на три 
последователни месеца по неуважителни 
причини. Изключената организация може да 
подаде писмено възражение пред  Финансово – 
контролната  комисия в 15 /петнадесет/ – 
дневен срок от получаване на решението.
/4/  Членството в Национална федерация на 
енергетиците се прекратява след решение за 
п р е у с т а н о в я в а н е  н а  д е й н о с т т а  н а  
синдикалната организация.
/5/  Членството се възстановява след 
отстраняване на причините довели до 
прекратяването му, при спазване процедурата 
за приемане на нови членове.

ІІІ. СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.16/1/  Синдикална организация може да се 
изгражда в самостоятелно предприятие 
/дружество, фирма, кооперация, институт, 
министерство/ или поделение, независимо от 
формата на собственост, както и при група 
работодатели с обща фирмена принадлежност, 
на принципа на доброволно членство.
/2/  В едно предприятие може да се изгражда 
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само една синдикална организация, член на 
Национална федерация на енергетиците, 
както и в случаите посочени в чл.23, ал.3.
/3/ Синдикалните организации – членове на 
Национална федерация на енергетиците  са 
юридически лица по смисъла на чл.49, ал.2 от 
Кодекса на труда и на този Устав, ползват 
символите и знака на Федерацията, имат свой 
бюджет, печат и банкова сметка.

Чл.17/1/ Член на синдикална организация 
може да бъде всяко физическо дееспособно 
лице, работник или служител, който е в 
трудово или служебно правоотношение с 
работодател от дружествата от енергийния 
сектор и в други корпоративно, структурно или 
функционално свързани или сходни с него 
производства и дейности в местни  или 
чуждестранни юридически лица, независимо 
от формата на собственост, държавна и 
управленска структура /министерство, 
агенция/, както и пенсионери и временно 
неработещи без разлика на политически 
убеждения, националност, пол и религия.
/2/  Членството в синдикалната организация се 
извършва доброволно и индивидуално въз 
основа на лична молба до синдикалното 
ръководство, или положен личен подпис при 
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провеждане на учредително събрание на 
организацията. Синдикалният член притежава 
членска карта, с която при необходимост 
удостоверява членството си.  
Удостоверяването на индивидуалното 
членство може да става и чрез утвърден от КС 
на НФЕ образец на документ (удостоверение), 
издадено от ръководството на синдикалната 
организация, синдиката,  или Федерацията.
/3/ Членовете на синдикалната организация са 
и индивидуални членове на Федерацията.

Чл.18  Всеки член на синдикалната 
организация има право:
1.  Да бъде представляван и защитаван пред 
работодателите,  административни, държавни 
и други органи във връзка с неговите 
професионални, трудовоправни и служебни, 
икономически, социални и други синдикални 
интереси;
2. Да получава безплатна консултация и 
правна закрила от  синдикалните органи във 
връзк а с  трудовите му отношения,  
заплащането, условията на труд и социално 
осигуряване;
3.   Да получава материална и морална помощ 
от синдикалната организация, от Федерацията 
и от предприятието, по ред и начин определен  

.........................
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от синдикалното ръководство;
4.  Лично той и членовете на семейството му 
да ползват почивна, лечебна и друга база 
съгласно установения ред;
5. Да членува във Взаимоспомагателната каса 
при синдикалната организация;
6. Свободно да преминава от една синдикална 
организация в друга, член на НФЕ при промяна 
на местоработата си;
7. Да избира и да бъде избиран във всеки 
синдикален орган;
8.  Да участва в разработването на документи 
и решения взимани от синдикални органи и 
организации и да иска отчет за резултатите от 
изпълнението;
9.  Да се обръща към синдикалните органи и 
организации с мнения, предложения, жалби, 
сигнали и бележки по всички въпроси свързани 
със защита на законните му права и интереси;
10. Да получава морални и материални 
награди за активна синдикална дейност.

Чл.19  Всеки член на синдикалната 
организация е длъжен:
1.  Да спазва и да следи за спазване на  Устава 
на Национална федерация на енергетиците;
2. Да плаща редовно членски внос в пълен 
размер съгласно Устава;
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3. Да участва в дейността на синдикалната 
организация, да посещава нейните събрания, 
да участва при изпълнение на решенията на 
Общото събрание, както и тези приети от  
колективните органи на синдикалната 
организация, синдиката,  Федерацията на 
различни нива; 
4. Да пази авторитета на синдикалната 
организация;
5.   Да проявява солидарност за осъществява-
не на общи цели, интереси и задачи на 
синдикалната организация;
6. Да не членува в други синдикални 
организации;
7.  Да не представлява  или участва от името 
на синдикалната организация  в мероприятия 
на политически партии  и движения, ако за 
това няма решение.

Чл.20/1/ Индивидуалното членство се 
прекратява:
1. С писмено заявление до синдикалното 
ръководство;
2.  При неспазване на Устава и неизплащане 
на членския внос в пълен размер, повече от 
три месеца, по неоснователни причини;
3.  При антисиндикални действия уронващи 
престижа и авторитета  на синдикалната 
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организация.
/2/ Решенията по т.2 и т.3 на ал.1 се вземат от 
с и н д и к а л н о т о  р ъ к о в о д с т в о  с  2 / 3  
квалифицирано мнозинство.
/3/ Възстановяване на членство на изключен 
синдикален член се извършва по ред и начин 
определен от събранието /конференцията/ на 
синдикалната организация.

Чл.21 Членството, правата и задълженията на 
синдикалните членове се осъществяват в 
синдикалната организация.

Чл.22/1/ Синдикалната организация  е 
основна структурна единица на Федерацията.
/2/ Синдикалната организация се изгражда по 
месторабота на учредително събрание при 
наличието най-малко на трима  учредители.
/3/ Синдикалната организация възниква от 
момента на нейното учредяване.

Чл.23/1/ Синдикалната организация е 
самостоятелна и сама определя своята 
вътрешна организационна и финансова 
структура, цели, задачи и форма на работа, 
при спазване на основните принципи 
залегнали в Устава.
/2/ Синдикалната организация може да се 
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състои от една или няколко съставни 
организации.
/3/ При производствена и/или териториална 
разсредоточеност на предприятието, при един 
и същ работодател,  или при група 
р а б о т о д а т е л и  с  о б щ а  ф и р м е н а  
принадлежност, могат да бъдат учредени 
повече от една организация, член на 
Национална федерация на енергетиците в 
подразделенията на предприятието в/или 
извън населеното място, където е седалището 
на работодателя. В този случай синдикалните 
организации се обединяват във Фирмена 
синдикална организация (ФСО).
/4/ Фирмена синдикална организация се 
създава  най – малко от две равноправни, 
организационно самостоятелни синдикални 
организации когато:
1.   Предприятието е с един    работодател, но 
е с производствена  и/или териториална 
разсредоточеност;
2. Предприятието е с производствена и 
териториална разсредоточеност при наличие 
на група работодатели с обща фирмена 
принадлежност,  или основният работодател е 
делегирал права по трудово правоотношение 
на ръководители на подразделения.
/5/ Фирмената синдикална организация 
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о с ъ щ е с т в я в а  к о о р д и н а ц и я  м е ж д у  
синдикалните организации.
/6/ Седалището на Фирмената синдикална 
организация е седалището на предприятието.
/7/ Синдикалните организации, включени в 
състава  на  Фирмената  синдик ална  
организация, се легитимират от Федерацията 
като нейни поделения след легитимация от 
Фирмената синдикална организация.
/8/ Синдикалните организации участват със 
свои  представители в  органите  на  
Федерацията при спазване определената от 
Конгреса квота на представителство, съгласно 
чл.33, т.7 от Устава. 

Чл.24/1/ Висш орган на синдикалната 
организация е общото (делегатско) събрание.
/2/ Делегатското събрание се изгражда по 
норма  на представителство, определена от 
синдикалното ръководство. Членовете на 
синдикалното ръководство са делегати по 
право.
/3/ Общото (делегатско) събрание се свиква 
най – малко веднъж годишно по решение на 
синдикалното ръководство или по искане на 
1/3 от броя на членовете на организацията. 
Събранието е редовно, ако на него присъстват 
половината  плюс един от членовете му, или от 
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избраните делегати.
/4/ Общото (делегатско) събрание взема 
решения с обикновено мнозинство, освен в 
случаите,  за които е приело квалифицирано 
мнозинство или  се изисква съгласно 
разпоредбите на този Устав.

Чл.25 Общото (делегатско) събрание 
осъществява следните основни  правомощия:
1.  Утвърждава програма или основни насоки 
за дейността на синдикалната организация;
2.  Приема отчета за дейността на 
синдикалното ръководство и отчета на 
финансово-контролната комисия;
3. Определя вътрешно-организационната 
структура на синдикалната организация и 
основни положения за организационната и 
финансова дейност, които да не противоречат 
на този Устав и другите програмни, и 
устройствени документи на Федерацията;
4.  Избира и освобождава председателя на 
синдикалното ръководство с тайно гласуване 
и с обикновено мнозинство от присъстващите. 
По решение на общото събрание прието с 
повече от 2/3 мнозинство от присъстващите, 
може да бъде проведен и явен избор за 
председател, както и да бъде освободен от 
длъжност; 
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5. Определя числеността на синдикалното 
ръководство и финансово-контролната 
комисия на синдикалната организация;
6. Определя начина на гласуване, избира и 
освобождава секретарите от  синдикалното 
ръководство, председателя и членовете на 
финансово-контролната комисия;
7.  Определя броя и длъжностите на платените 
изборни синдикални дейци  на организацията;
8. Избира делегати на синдикалната 
организация за   Конгреса на Федерацията;
9.  Взема, съгласно чл.11 от Устава, решение 
за членството на синдикалната организация 
във Федерацията;
10. Взема решение за прекратяване на 
дейността  на  ор ганизацията  с  2 /3  
квалифицирано мнозинство.

Чл.26/1/  Синдикалното ръководство:
1. Организира  дейността на организацията 
между събранията;
2. Представлява и защитава интересите на 
синдикалната организация;
3.  Организира изпълнението на програмата и 
решенията на събранието;
4.  Утвърждава бюджета и основните разходи 
на синдикалната организация;
5.  Взема участие  в подготовката, приемането 
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и прилагането на вътрешно нормативни актове 
в предприятието, отнасящи се до труда, 
заетостта, трудовите отношения, жизненото 
равнище и социалното осигуряване;
6. Открива процедурите за водене на 
преговори, подготовка и подписване на КТД и 
споразумения;
7. Текущо контролира и дава гласност за 
изпълнение на КТД и други споразумения
8. Открива процедура по подготовка и 
провеждане на  протестни и/или стачни 
действия, информира  ръководството на 
Синдиката, Федерацията за възникналия 
конфликт;
9. Определя условията по трудовото 
правоотношение на платените синдикални 
дейци и трудовите им възнаграждения, както и 
хонорарите на нещатните;
10.  Утвърждава инициативи и взема решения 
за осъществяване на стопанска дейност на 
организацията.
/2 /  Председателят на синдикалната 
организация осъществява следните основни 
правомощия:
1.  Представлява синдикалната организация и 
синдикалните членове пред държавни, 
административни, работодателски и съдебни 
органи и други синдикални формирования;
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2. Свиква синдикалното ръководство и 
ръководи  заседанията на колективните 
органи.
3.  Организира работата на синдикалното 
ръководство и контролира изпълнението на 
приетите решения;
4.  Води преговори по колективното трудово 
договаряне, споразуменията и социалното 
партньорство;
5.  Носи отговорност за организационното  и 
финансово състояние на синдикалната 
организация, съхранява цялата документация 
на организацията, резултатите от изборите, 
протоколните решения и печата на 
организацията.
/3/ В случай на отсъствие на председателя, 
правомощията по предходната алинея се 
осъществяват от заместник - председателя / 
секретаря на синдикалната организация.
/4/  Заместник председателят, секретаря/ите/ 
на синдикалната организация работи/ят/ за 
изпълнение на основните цели и задачи и 
упражнява правомощия, делегирани му от 
синдикалното ръководство /синдикалния 
комитет/ или председателя на синдикалната 
организация.

Чл.27/1/  Висш орган на Фирмената 
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синдикална организация е делегатската 
конференция (общото събрание), която 
осъществява функциите, предвидени в чл.25. 
Тя се състои от делегати, избрани от 
съответните синдикални организации по 
норма на представителство, определена от 
синдикалното ръководство на Фирмената 
синдикална организация, а до неговото 
избиране от синдикалните ръководства на 
организациите. Редовната делегатска 
конференция (общо събрание) се провежда 
веднъж на пет години.
/2/ Ръководен орган на Фирмената синдикална 
организация е Фирменият синдикален съвет. 
Той се състои от Председател и секретар 
/секретари/, избрани от делегатската 
конференция и председателите на основните 
синдикални организации.
/3/ Фирменият синдикален съвет :
1. Организира, координира и подпомага 
дейността на основните организации, 
включени в състава й;
2. Подготвя проекта на Колективен трудов 
договор с работодателя и чрез свои 
представители участва в преговорите по 
сключването му;
3. Обсъжда и взема решения по общи и 
специфични за организациите проблеми, 
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представлява и защитава интересите на 
синдикалните членове и организации пред 
работодателите, административните и други 
органи и организации;
4.  Предявява искания пред работодателя и 
Федерацията, засягащи общи професионални 
интереси на синдикалните организации;
5.  Утвърждава щата и бюджета  и определя 
условията по трудовото правоотношение на 
платените синдикални дейци и трудовите им 
възнаграждения, както и хонорарите на 
нещатните.
/4/ Изготвя проект за Статут на Фирмената 
синдикална организация, който се приема от 
делегатската конференция.

Чл.28 /1/ На дадена територия в отдалечени 
производствени структури, при един 
работодател синдикалните организации 
изграждат по реда на предходния член 
синдикален съвет (Фирмен синдикален съвет).
/2/ На дадена територия или за отделна 
дейност /подотрасъл, бранш/ съобразно 
защитата на общите интереси, синдикалните 
организации могат да се обединяват в съюзи и 
синдикати /браншови, регионални/.
/3/ Синдикатите, съюзите, се формират по 
предложение на Координационния съвет  на 
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Национална федерация на енергетиците или 
по решение на синдикалните организации и 
приемат Статут за дейността си.

Чл.29/1/ Финансовите средства на синдикал-
ната организация се формират по реда на 
чл.42/1/ и чл.44/1/, след внасяне на 
необходимите отчисления за Национална 
федерация на енергетиците и КНСБ.
/2/ Финансовата дейност на синдикалната 
организация се осигурява от бюджета, приет от 
синдикалния  комитет.
/3/  Осигуряването на средства за създаване на 
съвети, съюзи и синдикати е за сметка на 
бюджета на синдикалната организация.

Чл.30/1/ Контролен орган на синдикалната 
организация /Фирмената синдикална 
организация, синдикат/ е Финансово – 
контролната комисия.
/2/ Финансово-контролната комисия има 
следните правомощия:
1. Контролира финансовата и организационна 
дейност на синдикалната организация 
/синдиката/;
2. Контролира правомерността и изпълнението 
на взетите решения на събранието 
/конференцията/ и синдикалното ръководство;
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3.  Разглежда възражения при изключване на 
синдикални членове;
4.  Информира синдикалното ръководство за 
направените проверки и констатираните 
нарушения.
/3/  Финансово – контролната комисия може да 
свика събранието /конференцията/ на 
синдикалната организация за обсъждане на 
спорни организационни  и финансови 
въпроси.
/4/ В изпълнение на своите права и 
задължения Финансово - контролната комисия 
може да изисква съдействието на Финансово - 
контролната комисия на Федерацията.

ІV.  ОРГАНИ на НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ 
на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

Чл.31  Органи на  Федерацията са:
Конгресът,
Координационният съвет (КС),
Изпълнителният съвет (ИС),
Председателството,
Председателят(Президентът) на НФЕ,
Финансово – контролната комисия (ФКК).

Чл.32/1/ Висш орган на Федерацията е 
Конгресът.
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1.  Редовните конгреси се провеждат веднъж 
на пет години;
2. Решението за неговото провеждане се 
взема от Координационния съвет или по 
искане на 1/10 от синдикалните организации 
обединяващи не по-малко от 1/3 от числения 
състав на Федерацията с отчетен членски внос 
към момента на предявяване на искането;
/2/ Координационният съвет с решението по 
ал.1, т. 2  определя:
1.  Дата и място на провеждане;
2.  Проект на дневен ред;
3.  Проект на работна програма;
4. Проектосъстав на работните и помощни 
органи на Конгреса;
5.  Нормата на представителство на основните 
членове;
6.  Общия ред на избиране на делегатите.
/3/ Конгресът започва своята работа ако на 
него присъстват не по-малко от половината от 
избраните делегати.
/4/ Лицата, избрани от Висшия  орган на 
Федерацията са по право делегати на 
Конгреса.
/5/  Най – малко веднъж годишно се провежда 
Координационен съвет, който осъществява 
правомощията  предвидени в  чл.37 от Устава 
и изпълнява функциите на годишно общо 
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събрание.
/6/ При необходимост могат да се провеждат 
извънредни конгреси, които имат всички 
пълномощия на редовен конгрес. Решението 
за тяхното провеждане се взема с 
квалифицирано мнозинство от 2/3 от 
присъстващите членове на Координационния 
съвет. Извънреден конгрес се свиква и по 
искане на 1/10 от синдикалните организации, 
обединяващи не по-малко от 1/3 от числения 
състав на Федерацията с отчетен членски внос 
към момента на предявяване на искането.
/7/ Основните членове се уведомяват за 
решението по  ал.1, т.2 и ал.2  не  по – късно  от 
1 /един/ месец за датата на провеждане на 
Конгреса. Уведомлението може да бъде 
изпратено с писмо, факс, по електронна поща 
или осъществено по друг подходящ начин с 
о гл ед  и з п ъ л н е н и е  и з и с к в а н ет о  з а  
информираност.

Чл.33. Конгресът:
1.  Приема отчетите на Координационния 
съвет и Финансово-контролната комисия;
2.    Приема, допълва и изменя Устава на НФЕ;
3. Обсъжда и приема общите насоки и 
програмни документи на Федерацията;
4. Определя броя, избира и освобождава 
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членовете на Изпълнителния съвет;
5. Избира с тайно гласуване и обикновено 
мнозинство Председател (Президент) и 
Заместник председател/и/ (Вицепрезидент/и) 
на Национална федерация на енергетиците и 
Председател на Финансово-контролната 
комисия;
6. Определя числения състав и избира с обща 
листа, с явно гласуване и обикновено 
мнозинство  членове  на  Финанс ово -  
контролната комисия и по един Федерален 
секретар по дейности и направления;
7. Определя квотата на представителство на 
гл а с о вете  н а  о с н о в н и те  ч л е н о ве  в  
Координационния съвет;
8. Взема решение за членство в национални 
синдикални централи;
9. Взема решение за прекратяване дейността 
на Федерацията, за сливането /обединяването/ 
й с други синдикални формирования;
10.  Може да взема решения по всички въпроси, 
свързани с дейността, основните цели и задачи 
на Национална федерация на енергетиците;
11.  Решенията на Конгреса са задължителни за 
другите органи на Федерацията и членовете й.

Чл.34  Своите решения Конгресът взема:
1.  По чл. 33 т.т. 1, 3, 7 и 10 -  с явно гласуване и 
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обикновено мнозинство;
2. По чл. 33 т.т. 2, 8 и 9 - с явно гласуване и 
квалифицирано мнозинство от 2/3  от   
присъстващите делегати;
3.  Всеки представител /делегат/ има право на 
един глас.

Чл.35/1/ Предложенията за членове на 
изборни органи се правят от основните 
членове и от делегатите на Конгреса чрез 
комисията по предложенията.
/2/ За Председател (Президент) и Заместник 
председател/и (Вицепрезидент/и)  на 
Федерацията и председател на ФКК не могат 
да бъдат издигани кандидатури на лица, които 
не са делегати на Конгреса.

Чл.36/1/ Цялостната дейност на Федерацията 
в периода между Конгресите се организира и 
провежда от Координационния съвет.
/2/ В състава на Координационния съвет  
в л и з а т  п о  п р а в о  П р е д с е д а т е л я т  
(Президентът), Заместник председателя/ите/ 
(Вицепрезидента/ите) на Федерацията, 
Федералните секретари, председателите  на 
основните организации, пълноправни членове 
на НФЕ, председателите на Фирмените 
синдикални организации, синдикати.
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/3/  Броят на гласовете на председателите на 
синдикалните организации - членове на 
Координационния съвет – председатели на 
синдикални организации се определя от 
Конгреса по реда на чл.33,т.7. Всички останали 
членове на Координационния съвет имат 
право да гласуват с по 1 /един/ глас.
/4/ Координационният съвет се свиква от 
Председателя (Президента) на Федерацията, 
или с писмено искане на 1/10 от броя на 
членовете, обединяващи не по-малко от 1/3 от 
числения състав на федерацията, по искане 
на председателя на ФКК, както и с решение на 
ИС на НФЕ.
/5/  В работата на Координационния съвет с 
право на съвещателен глас участват 
ръководителите   на асоциираните членове на 
НФЕ, председателят на ФКК и неговите 
заместници.

Чл.37/1/  Координационният съвет:
1. Координира, подпомага и организира 
изпълнението  на решенията на Конгреса;
2.  Взема решения за цялостната дейност на 
Федерацията;
3.   Взема решение за свикване на редовен или 
извънреден Конгрес;
4 .  Приема и  изключва членове на  
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Федерацията;
5.    Отчита дейността  си пред Конгреса;
6.   Разработва, обсъжда и приема материали 
и документи, свързани с вътрешно-
организационната и финансова дейност на 
Федерацията.
7. Подпомага и координира дейността на 
синдикалните организации;
8. Утвърждава щата, разпределението и 
год и ш н и т е  от ч ет и  п о  б юд ж ет а  н а  
Националната федерация на енергетиците;
9.  Приема становища, позиции и предоставя 
мандат за водене на преговори по 
колективното трудово договаряне, сключване 
на  споразумения в рамките на социалното 
сътрудничество и създава  при необходимост 
експертни групи за изследване на социално – 
икономически и социални проблеми;
10. Провежда и утвърждава избора за 
попълване на състава на Федералните 
секретари и ФКК, при напускане или 
освобождаване на техни членове, за остатъка 
от мандата;
11.  Може да освободи член на Изпълнителния 
съвет и ФКК, който с действията или 
бездействието си грубо нарушава Устава и 
Програмата на Федерацията и уронва 
авторитета на НФЕ, или при безспорно 
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доказано неизпълнение на служебните 
задължения. Решението се взема с тайно 
гласуване и с 2/3 квалифицирано мнозинство от 
присъстващите;
12. Взема решения за извършване на 
позволени от закона дейности;
13.  При необходимост може да взема решение 
за създаване на фондове и утвърждава 
механизми за тяхното формиране и 
разходване;
14. Решава въпроса за членство на НФЕ в 
международни организации;
15. Взема решение за провеждане на общи 
протестни /включително и стачни/ солидарни и 
други синдикални действия и избира Стачен 
комитет, като от състава му определя 
Председател;
16.  Упражнява правомощията делегирани му 
от този Устав и отчита дейността си пред 
Конгреса на Национална федерация на 
енергетиците;
17. Взема решения по всички въпроси, 
неуредени с този Устав.
/2/ Заседанията на Координационния съвет се 
ръководят от Председателя (Президента) на 
Федерацията или от упълномощен от него 
заместник. Те са редовни, ако на тях 
присъстват не по-малко от половината от 
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основните организации, с численост над 30 
(тридесет) синдикални членове, редовно 
отчетени.
/3/ Решенията се вземат с явно гласуване и 
обикновено мнозинство. Координационният 
съвет може да регламентира вземане на 
отделни свои решения и по друг ред.
/4/  Приема правила за дейността си.

Чл.38  Изпълнителният съвет:
/1/ Изпълнителният съвет  е колективен орган 
за оперативно управление.
1. В неговия състав влизат избраните от 
Конгреса за срок от пет години Председател 
(Президент) на Федерацията,  Заместник 
председател/ите/ (вицепрезидент/тите) и 
членове – Федералните секретари.
2. В работата на Изпълнителния съвет с право 
на съвещателен глас участва Председателят на 
Финансово-контролната комисия.
3. Изпълнителният съвет изпълнява функциите 
на Управителен съвет.
/2/ Свиква се от Председателя (Президента) на 
Федерацията.
/3/ Организира и изпълнява решенията на 
Координационния съвет:
1. Подготвя провеждането на заседанията на 
Координационния съвет и проектите на 
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документите, които той обсъжда и приема;
2.  Подпомага основните членове на 
Федерацията.
/4/ Взема решения с явно гласуване и 
обикновено мнозинство:
1.  По въпроси, невключени в пълномощията на 
Координационния съвет;
2. За създаване на експертни групи и други 
помощни звена, подпомагащи дейността на 
Федерацията;   
3. По въпроси произтичащи от решенията на 
Координационния съвет;
4. За приемане на нови членове на 
Федерацията, в посочените в чл.12,ал.5 
случаи;
5. За сключване на трудови договори с щатните 
сътрудници на Федерацията, в рамките на 
утвърдения щат и бюджет;
6.  По преписки с искане за даване на съгласие 
за прекратяване на трудовите правоотношения 
на членове на синдикалните органи, защитени 
по Кодекса на труда;
7. Взема решения за обявяване, прекратяване 
и отменяне на стачни и протестни действия за 
защита на отраслови и/или национални 
трудови и социални интереси,  след допитване 
до основните членове, при невъзможност да 
бъде проведен Координационен съвет;
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8. При необходимост променя адреса на 
Федерацията.
/5/ Заседанията на Изпълнителния съвет са 
редовни, когато присъстват повече от 
половината му членове.
/6/ Членовете на Изпълнителния съвет са 
длъжни да изпълняват задълженията си в 
интерес на Федерацията и да пазят тайните й 
след като престанат да бъдат членове на 
Изпълнителния съвет.

Чл.39/1/ Председателството е колективен 
орган за оперативно ръководство на 
Национална федерация на енергетиците. 
/2/  Председателството се състои от 
Председателя (Президента) и Заместник 
председателя/ите/ (Вицепрезидента/тите) на 
Федерацията.
/3/   Председателството:
1.  Организира и контролира изпълнението на 
решенията на Изпълнителния съвет;
2. Осъществява оперативен контрол по 
организационната и финансова дейност на 
Федерацията;
3.  Взема оперативни решения за дейностите 
на НФЕ, невключени в компетенциите на  
Координационния съвет и Изпълнителния 
съвет.
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Чл.40/1/ Председателят (Президентът) на 
Федерацията,  той и Председател на 
Изпълнителния и на Координационния съвет:
1. Представлява Федерацията пред държавни, 
административни, обществени, работодателски 
и други органи и организации в страната и 
чужбина;
2. Ръководи и координира  цялостната дейност 
на Федерацията;
3. Организира и контролира изпълнението на 
решенията на Координационния съвет и 
Изпълнителния съвет;
4.  Организира работата на Координационния и 
на Изпълнителния съвет. Свиква и ръководи 
техните заседания;
5. Инициира и подпомага процесите на 
консолидация на основните членове;
6. Урежда трудовоправните отношения с 
изборните и щатните дейци;
7.  Носи отговорност за съхраняване на архива 
печата, щемпела и знака на Федерацията;
8.  Разпоредител е с финансовите средства на 
Федерацията в размерите на утвърдения 
бюджет;
9.  Взема оперативни решения, невключени в 
правомощията на Координационния съвет, 
Изпълнителния съвет  и  Председателството;
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10. Отчита своята дейност пред Изпълни-
телния съвет, на Изпълнителния съвет - пред 
Координационния съвет в годишен аспект, 
както и дейността на Координационния съвет - 
пред Конгреса за целия период на мандата.
/ 2 /  З а м е с т н и к  п р ед с ед ат ел я  / и т е /  
(Вицепрезидента/тите) има/т/  всички 
правомощия на Председателя (Президента) в 
негово отсъствие или по отношение на 
въпроси, решението на които им е поръчано от 
него.
/3/   Федералните секретари:
1.  Организират и изпълняват решенията на 
Изпълнителния съвет и на Координационния 
съвет и отговарят за дейността на 
ръководените от тях направления /сектори/, 
съгласно приет от Координационния съвет 
статут;
2. Внасят предложения в Изпълнителния 
съвет и  Координационния съвет по 
организационни и специфични проблеми в 
сферата на дейността, която представляват;
3.  Федералните секретари са упълномощени 
представители на Федерацията при 
к ол е к т и в н от о  т р уд о в о  д о го в а р я н е ,  
колективните трудови спорове и протестни 
действия в сферата на направлението 
/дейността/, която представляват;
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4. Отчитат своята дейност годишно пред 
Координационния съвет.

Чл.41/1/  Финансово-контролната комисия:
1. Осъществява превантивен, текущ и 
последващ контрол на финансовата дейност 
на Федерацията и синдикалните организации, 
изпълнението на Устава и решенията на 
колективните органи на НФЕ; 
2. Подпомага методически  контролните 
органи на основните членове;
3. В състава на Финансово-контролната 
комисия  влизат избраните на Конгреса 
председател и членове, но не повече от 5 (пет) 
души. Членовете на ФКК избират и заместник 
председател. Те не могат да заемат други 
длъжности в ръководните органи на 
Федерацията;
4.  Разглежда преписки по чл.15, ал.3, абз.2 от 
Устава;
5. Предлага мотивирано прилагане на санкции 
по чл.14, ал.2 от Устава.
6. За констатациите си комисията текущо 
уведомява Координационния съвет и 
Изпълнителния съвет и подготвя при 
необходимост мотивирани предложения за 
решения до Координационния съвет по 
въпроси от неговата компетентност.
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7. За дейността си ФКК се отчита пред 
Конгреса.
8. Издръжката на Финансово-контролната 
комисия се определя от бюджета на 
Федерацията, а нейната вътрешна структура и 
организация за дейността - от самата нея. 
Приема правилник.
/2/ Председателят на Финансово-контролната 
комисия:
1.    Представлява ФКК;
2. Организира и ръководи дейността на 
комисията и изпълнението на нейните 
решения;
3. Свиква и ръководи заседанията на 
комисията;
4. Утвърждава плановете за контролната 
дейност;
5. Възлага извършването на планова и 
извънпланова контролна дейност;
6. Осъществява политиката по квалификация 
на служителите на комисията.
7. Председателят може да възлага на 
заместник-председателя на ФКК изпълнение-
то на правомощията си.
8. Участва в заседанията на Координационния 
съвет и Изпълнителния съвет с право на 
съвещателен глас. 
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V.  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.42/1/ Имуществото и финансовите 
средства на Федерацията и синдикалните 
организации се формират  от приходи от 
членски внос,  дарения,  завещания,  
доброволни вноски, доходи от имущество и 
разрешени от закона дейности.
/2/ Дейността си Федерацията и синдикалните 
организации организират върху принципа на 
самоиздръжката. Могат  да придобиват и 
притежават движими вещи и права върху тях, 
банкови сметки, застрахователни полици, 
ценни книжа и парични фондове, както и други 
права, които се допускат от закона, като 
елемент от имуществото на юридическото 
лице ,  да  организират  и  учредяват  
взаимоспомагателни и солидарни каси.
/3/ Национална федерация на енергетиците и 
синдикалните организации могат да 
извършват позволените от закона дейности 
/ и з д а т ел с к а  д е й н о с т ;  о б у ч е н и е  и  
квалификация; спортна и рекламна дейност; 
разработване на проекти и др./ по решение на 
съответните упълномощени органи, като 
средствата се използват за постигане на 
основните цели и задачи.
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Чл.43/1/ Финансовите средства се изразходват 
за обезпечаване на дейността на Федерацията, 
съгласно Наредба за финансовата дейност, 
утвърдена от Координационния съвет.
/2/  Координационният съвет с приемането на 
бюджета може да определи формирането, вида 
и размерите на паричните фондове на 
Федерацията.
/3/ Фондовете и размерите на средствата, 
предназначени за протестни действия не се 
обявяват публично.

Чл.44/1/ Синдикалните организации основни 
членове на Национална федерация на 
енергетиците формират приходи от членски 
внос на основата на ежемесечно събирания 
индивидуален членски внос в размер на 1/един/ 
процент от месечното възнаграждение, 
оставащо след приспадане на задължителните 
лични осигурителни вноски и данъка върху 
общия доход.
/2/ Всяка синдикална организация основен 
член на  Национална федерация на 
енергетиците самостоятелно решава реда и 
начина за събиране на индивидуалния членски 
внос на своите членове.
/3/ Събранието / конференцията / на 
синдикалната организация може да взема 
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решение за събиране на индивидуалния 
членски внос под приетия размер на отделни 
синдикални членове в особени случаи 
/ временна незаетост, отпуск поради временна 
нетрудоспособност, пенсионери и др./.

Чл.45/1/ Средствата на синдикалните 
организации се разходват основно за 
постигане на синдикалните цели и задачи, 
програми и политики:
1.  Организационни разходи;
2. Разходи за информационни и пропагандни 
материали, обучение;
3.  Кадрово обезпечаване – възнаграждения и 
осигуряване;
4.  Стопански разходи – консумативи, издръж-
ка,командировки, технически средства;
5.   Помощи.
/2/ Средствата на Национална федерация на 
енергетиците се разпределят ежегодно от 
Координационния съвет  по бюджетна схема и 
осигуряват:
1. Експертно - техническата и организационна 
дейност на Федерацията;
2.  Синдикалното обучение;
3. Средствата за международното членство и 
дейност на Национална федерация на 
енергетиците;
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4.Отчисленията за членство в КНСБ; 
5.Солидарно и социално подпомагане и 
взаимопомощ.
/3/ Синдикалните организации – основни 
членове правят ежемесечни отчисления във 
Федерацията в процент от събрания съгласно 
чл.44 членски внос , както следва:
1. За бюджета на Национална федерация на 
енергетиците – в размер на 15 %; 
2.  За КНСБ – съгласно Устава на КНСБ.
/4/ Федерацията превежда по сметката на 
КНСБ постъпилите за нея отчисления от 
членския внос.
/ 5 /  П о  р е ш е н и е  н а  с ъ б р а н и е т о  
/конференцията/ синдикалната организация 
може да определи по-висок процент на 
отчисления за бюджета на Федерацията.
/6/ Синдикалните организации подпомагат 
финансово Федерацията при изпълнение на 
посочената в чл.45, ал.2,т.3 дейност, като 
правят допълнителни отчисления, в размер 
определен от Координационния съвет.
Чл. 46 На редовно отчелите  се и спазващи 
Устава синдикални организации, Федерацията  
издава документ за принадлежност,  
легитимност и представителност.

Чл.47/1/ В рамките на Фирмената синдикална 
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организация /Фирмен синдикален съвет, 
синдикат/, по решение на делегатското 
събрание /конференцията/ може да се 
изгражда единен бюджет за всички членуващи 
в нея синдикални организации, или  правят 
допълнителни отчисления за осъществяване 
дейността на синдикалното ръководство   
/синдикален  съвет/.
/2/ По решение на синдикалните организации 
при числен състав над 500 /петстотин/ 
синдикални членове, с оглед осъществяване 
на по – добра координация между съставните 
организации и изпълнение на основните цели 
и задачи на организацията може да се избира 
платен синдикален лидер. 
/3/ При закриване на синдикална организация, 
правоприемник на нейното имущество и 
финансови средства са :
1. За съставната синдикална организация – 
основната синдикална организация, Фирмена-
та синдикална организация, синдиката;
2. За Фирмената синдикална организация 
/синдикат, съюз/ - Национална Федерация на 
енергетиците.
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VІ.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48/1/ Изборът на ръководство, ръководни  
и контролни органи на Национална федерация 
на енергетиците се извършва по ред и начин 
утвърден от Конгреса.  Органите на 
Федерацията изпълняват своите функции до 
провеждането на следващия Конгрес.
/2/ В ръководните органи на Национална 
федерация на енергетиците не могат да бъдат 
избирани лица, които заемат ръководни 
длъжности в политически партии.
/3/ Изборът на ръководните длъжности в 
синдикалната организация /синдикат/ се 
извършва при спазване на изискванията на 
чл.25,т.4 и 6.

Чл.49/1/ Членовете на ръководните и 
контролни органи на Национална федерация 
на енергетиците се освобождават от 
заеманата длъжност с  решение на 
Координационния съвет при напускане на 
с и н д и к а л н и т е  о р г а н и з а ц и и ,  п р и  
разформироване на синдикалните структури 
или по тяхна писмена молба.
/ 2 /  Ч л е н о в е т е  н а  р ъ к о в о д н и т е ,  
изпълнителните и контролните органи на 
синдикалните организации /синдикати/ се 
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освобождават от заеманите длъжности с 
решение на синдикалното ръководство при  
напускане  на  синдикалната организация  или 
по тяхна писмена молба.
/3/ Председателите  и техните заместници на 
ръководните и контролните органи по смисъла 
на предходните алинеи се освобождават от 
длъжност с явно гласуване и обикновено 
мнозинство от съответния форум, който ги е 
избрал.
/4/ Синдикалните организации могат да 
отзовават своите представители от органите 
на Национална федерация на енергетиците 
при системни нарушения на Устава, с писмено 
мотивирано искане и с решение на 
Координационния съвет.

Чл.50/1/ Координационният съвет обявява 
изборите в синдикалните организации 
/синдикати/ преди редовния Конгрес на 
Национална федерация на енергетиците.
/2/ Мандатът на изборните ръководни и 
контролни  органи  на  синдик алните  
организации /синдикати/ и тези на Национална 
федерация на енергетиците е пет години и се 
определя на редовни конгреси
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VІІ.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Национална федерация на енергетиците е 
юридическо лице, сдружение с нестопанска 
цел, което се представлява от нейния 
Председател (Президент), а когато той 
отсъства от заместниците.

§ 2. Федерацията има свои печат, знак и знаме, 
утвърдени от Координационния съвет.

§3 .Приемането  на  нови  членове  и  
прекратяване на съществуващо членствено 
отношение, не води до промени в статута на 
Национална федерация на енергетиците, 
нейната структура, организация и име.

§ 4.Седалището на Национална федерация на 
енергетиците е: Р.България, гр.София, 
бул.”Пейо К. Яворов” №6.

§5. Въпросите, които не са уредени в този 
Устав, се решават от Координационния съвет с 
2 / 3  к в а л и ф и ц и р а н о  м н о з и н с т в о .  
Координационният съвет има право да 
променя и допълва Устава, в случай че някои 
негови разпоредби противоречат на 
законодателството или нормативните 
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изисквания за устройството и дейността на 
сдруженията с нестопанска цел.

§ 6. Национална федерация на енергетиците е 
създадена на основата на обединението на 
Независимия синдикат на енергетиците към 
ФНС на ММЕГ и  Независимата синдикална 
федерация на енергетиците в  България и е 
техен правоприемник. Регистрирана е в 
Софийски градски съд по фирмено дело   
№ 17114 /1993 год.

§7. Национална федерация на енергетиците 
не се ограничава със срок или друго 
прекратително условие.

§8. Национална федерация на енергетиците 
се преобразува  и прекратява с решение на 
Конгреса, прието с явно гласуване и 2/3 
квалифицирано мнозинство.

§9.Разпореждането с имуществото и 
паричните средства на Федерацията, в 
случаите по предходния параграф се урежда с 
решение на Конгреса.

§10. Заличаването на Национална федерация 
н а  е н е р г ет и ц и т е  с е  и з въ р ш в а  о т  
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упълномощено от Конгреса лице след 
приключване на процедурата по параграф 9, 
пред Окръжния съд по седалището й. 

§11. Уставът на Национална федерация на 
енергетиците влиза в сила от датата на 
приемането му от Конгреса......................
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Настоящият Устав е приет на УЧРЕДИТЕЛНА 
Конференция на Национална федерация  на 

енергетиците, проведена на
17 и 18 април 1992 год.

изменен и допълнен на:

Извънредна Конференция на НФЕ на
27 май 1993 год.

Трета Конференция, прераснала в ПЪРВИ 
Конгрес (редовен) на НФЕ,   състоял се на

4-6 октомври 1995 год.

Втори Конгрес  (извънреден), проведен на
17-18 април 1997 год.

Трети Конгрес  (редовен), проведен на
18 -19 октомври 2001 год.

Четвърти Конгрес (редовен), проведен на
22 -23 март 2007 год.

Пети  Конгрес (редовен), проведен на
19-20 април 2012 год.

57



 НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ
НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

София 1164, бул.  “Пейо К. Яворов” №6
етаж 1, офис 1

тел./факс: 02 / 868 73 51
e-mail: centrala@nfebg.com


