
 

  

 

ОРГАНИЗИРАНЕ, ЧЛЕНСТВО И МОТИВАЦИЯ 
 

Вътрешно организационни възможности и практики 

 

Организацията задължително да положи усилия за сключване на 
колективен трудов договор. 

Изграждане на адекватна синдикална структура/мрежа с представители 
във всички производствени и административни звена за постоянен контакт с 
хората.  

Ангажиране на синдиката с процесите свързани с управлението на 
персонала – вътрешни документи и правилници за организация на труда, 
организация и заплащане на труда, осигуряване на безопасност и хигиена на 
работното място, социална политика. 

Синдикатът по места да спомогне за формиране на отношение към 
условията на труд/вкл. БЗР, РЗ и др./, чрез запознаване с правата и 
задълженията на работниците, както и с лостовете за защита на правата – 
трудови, синдикални, социални. 

Внедряване на синдиката в системата за информиране и консултиране на 
предприятието с възможност за включване на нови хора и не синдикални 
членове. 

Периодични инициативи/акции на синдиката, чествания, професионален 
празник, безопасност на работното място, тим билдинг, спортен празник. 

Личен подход към членовете и нечленуващите, установяване на респект 
към организацията, умението да провличаме нови членове рекламиране и 
огласяваш постиженията на твоята организация. 

Обучения, семинари на място осигуряват повече посветени хора, 
сключване на споразумение за участие на синдикалния актив в събрания и 
обучения по индустриални отношения и по безопасност и здраве, периодична 
трудово-правна консултация. 

Целеви посещения, срещи и кампании с екипа на федерацията. 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 



 

Периодични организационни събрание, отчетност пред членовете, срещи 
и споразумения за сътрудничество с определени звена и групи – скептици, 
осигуряване на съпричастност и съдействие при подготовката на проекта на КТД 
или исканията, включване и на нечленуващи. 

Изразходване на финансовия ресурс на синдикалната организация по 
прозрачен и оптимален начин, за целите на привличането и задържането на 
синдикалните членове. 

Разпростиране на действието на КТД, върху работниците и служителите, 
които оперират на територията на завода (транспорт, поддръжка ...), но не са 
пряко заети във фирмата, с изграждане на синдикална организация. 

 

Какво конкретно НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ може да съдейства на 
социалните партньори в предприятието. 

 ваучерно хранене  

 спестовна застраховка "Живот"  

 допълнително пансионно осигуряване  

 взаимно подпомагане - НВСК на КНСБ 

 допълнително здравно осигуряване  

 проекти на международно сътрудничество и на КНСБ 

 семинари, обучения, повишаване на капацитета   

 

 

"СИНДИКАЛЕН НАВИГАТОР" 


