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До
7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
Уважаеми делегати на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ
Скъпи синдикалисти,
В изминалия път през годините имахме много препятствия, трудности, несполуки и разочарования, но ако погледнем реалистично постигнахме и определени успехи. Съхранихме НФТ
„Химия и индустрия“ – КНСБ като авторитетна и дееспособна организация на работниците и
служителите от химическия сектор, доказала способността си да защитава правата и интересите
на наемните работници в химическия отрасъл.
Днес е момента да се обърнем с благодарност към всички наши синдикални лидери от
годините на прехода до днес, за всеотдайността, отговорността и солидарността, към членове
на ръководството на синдиката и на ръководните и контролните органи.
С думи на признание за отговорността и куража към днешните нашите синдикални
представители в организациите, на синдикалните лидери в предприятията, които сега правят
стабилността на НФТ „Химия и индустрия“ и хвърлят мост към предизвикателствата.
Стратегически важно за синдиката е привличането на млади синдикални членове, повишаване активността им и изграждане на капацитет за участие в съвременните индустриални
отношения. „Младежите, нашето бъдеще“ е темата за младежката роля, организираност и отговорност към основните трудови и синдикални права, и солидарността.
В изминалият път ние сме били отворена организация за предизвикателствата в индустриалните отношения, чувстваме солидарността на индустриалните федерации и приятелското
рамо на съюзите и синдикатите в общото семейство на КНСБ, една истинска индустриална
солидарност в акциите и демонстрациите на миньорите, металиците и енергетиците.
Синдикатите в химическата индустрия от КНСБ и КТ „Подкрепа“ са част от решението
на проблемите и предизвикателствата, а така също и социален партньор в развитието на индустриалните отношения от началото на прехода. С това потвърждаваме, че единството няма
алтернатива.
През последните 25 години всички ние изминахме пътя на реален и отговорен социален
диалог и колективни преговори, за установяване на норми и стандарти, като бариера пред социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция.
Радващо е, че с Българската камара на химическата промишленост не сме прекъсвали
социалния диалог и заедно изразяваме готовността си да работим за развитието на сектора,
основано на колективните преговори, социален мир и партньорство, и за формиране на дългосрочна индустриална политика.
Международните контакти в значителна степен допринесоха за усвояване на нов опит и
изучаване на практиката и традициите и европейските синдикални ценности. „Невероятно –
казват те – как може да се съхрани един синдикат, от който за 10 години излизат близо 75 %
от членовете му.“
Днес се открива 7-я Конгрес на Националната федерация на труда „Химия и индустрия“,
с поуките на времето, към предизвикателствата на днешния и утрешния ден.
На добър час!
1-2 април 2016 г., София
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ДНЕВЕН РЕД
на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
1 и 2 април 2016 г., София
1. Синдикален обзор за дейността на НФТ „Химия и индустрия“ 2010-2015 г.;
2. Доклад за финансовото и организационното състояние на НФТ „Химия и
индустрия“ – 2010-2015 г.;
3. Избор на ръководство, ръководни и контролни органи на НФТ „Химия и
индустрия“;
4. Промени в Устава на НФТ „Химия и индустрия“;
5. Програма и приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ за 2016 -2021 г.
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ПРОГРАМА
на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
31 март 2016 г. (четвъртък)
след 14:00 ч.

Пристигане и настаняване на делегатите на конгреса

19.00 ч.

Добре дошли! Вечеря за делегатите и гостите.

1 април 2016 г. (петък)
09:00 ч.

Регистрация на делегатите и получаване на материалите
и гостите на конгреса

10:00 ч.

Откриване на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
Приемане на дневния ред, регламента и помощните органи
на Конгреса
Встъпително слово на Председателя
Доклад на ФКК
Обръщения на гости на Конгреса

12:30 ч.

Обедна почивка

14:00 ч.

Конгресна дискусия по материалите и приемане на отчетите
на УС и ФКК за периода 2010 – 2015 г.
Гласуване на решенията

16:00 ч.

Почивка – кафе – пауза

16:30 ч.

Доклад на комисията по предложенията за ръководство
и ръководни и контролни органи
Избор на ръководство, Управителен съвет и ФКК
на НФТ „Химия и индустрия“

20.00 ч.

Официална вечеря за делегатите и гостите на 7-я Конгрес
на НФТ „Химия и индустрия“

2 април 2016 г. (събота)
09:00 ч.

Изменения в Устава на НФТ „Химия и индустрия“

10:00 ч.

Приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ за 2016– 2021 г.
Заключителна дискусия

11:00 ч.

НФТ „Химия
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РЕГЛАМЕНТ
на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
1. 7-ят Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ се провежда на основание решение на
Управителния съвет от Протокол № 23 от 27.11.2015 г., публикувано в Държавен
вестник бр. 9/02.02.2016 г.
2. Конгресът са провежда съгласно обявения дневен ред. Конгресът взема решения единствено по въпросите включени в дневния ред.
3. Програмата на 7-я Конгрес може да бъде променена или пренаредена в зависимост от
протичането на Конгреса, с отделно гласуване на делегатите.
4. Помощните органи на Конгреса работят по време на работата на Конгреса и паралелно
с неговите заседания.
5. Конгресът на НФТ „Химия и индустрия“ започва своята работа, ако са се регистрирали
повече от половината делегати на синдикалните организации и делегатите по право.
6. Редовността и легитимността на Конгреса се обявява с доклад на Комисията по представителността на делегатите.
7. Конгресът взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати, с гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“. Гласуването се
извършва с делегатската карта.
8. Измененията в Устава на НФТ „Химия и индустрия“ се докладват от ръководството на
Конгреса, а промените Устава се приемат с 2/3 мнозинство от присъстващите делегати,
с гласуване „за“, „против“ и „въздържал се“.
9. Предложенията за ръководство на НФТ „Химия и индустрия“, Управителен съвет и на
Федерална контролна комисия се правят от делегатите, в Комисията по предложенията за ръководни и контролни органи. Комисията също формира свои предложения.
10. Предложенията за членове на Управителния съвет се извършват и се докладват от
Комисията по предложенията по браншове – химически, фармацевтичен, каучук и
пластмаси, и пренос и дистрибуция на природен газ.
11. Конгресът провежда изборът на ръководство, Управителен съвет и ФКК, въз основа
на общите принципи и организационни правила за отчетите и изборите на НФТ
„Химия и индустрия“.
12. Всеки делегат ползва правото си на изказване по отделна точка от дневния ред в рамките на пет минути и на реплика в рамките на две минути.
13. Запитвания по конкретни въпроси и консултации могат да се правят в Секретариата
на Конгреса.
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ПРОЕКТ

ПОМОЩНИ ОРГАНИ
на 7-я Конгрес на НФТ „Химия и индустрия“
1-2 април 2016 г., София
Ръководството на Конгреса в досегашната практика е бил в състав от председателя и
зам. председателите, а водещите на конгреса обикновено се определят от дневния ред и броя
на отделните заседания. Ръководството на Конгреса води заседанията, следи за спазването на
регламентите, правилата и дневния ред, води гласуванията, докладва предложенията внесени
от Управителния съвет, дава думата за изказванията, съблюдава програмата на Конгреса.

Ръководство на конгреса – 4 членове
Красимир Кръстев – председател
Рая Митрович – заместник председател
Румен Стоименов – „Булгартрансгаз“ – Ботевград
Филип Кочанов – „Ас. крепост“ – Асеновград
Секретариатът е помощен орган на конгреса и отговаря за организационната програма
по време на конгреса, осигурява регистрацията на делегатите, при необходимост посреща
делегатите и гостите, осигурява раздаването на материали по време на Конгреса, осигурява
реда за изказванията, при необходимост изпълнява функции на преброител по време на явно
гласуване, подготвя провеждането на тайния избор, следи за техническата готовност и записа
на Конгреса и т.н.

Секретариат на Конгреса – 3 души + екип от експерти и сътрудници
Росен Корелов – „Агрополихим“ – Девня
Елена Нанева – „Неохим“ – Димитровград
Петя Милева–Петрова – „Свилоцел“– Свищов
Комисията по представителността на делегатите докладва легитимността на конгреса
и наличния кворум, и може да установява кворума в залата по време на гласувания. Комисията докладва структурата на конгреса по възраст, образование, професионална степен и т.н.
Оформя протокола на Комисията по представителността на делегатите.
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Комисия по представителността на делегатите – 3 души
Гергана Христева – „Каучук“ – Пазарджик – председател
Мартин Декин – „Софарма“ – София
Атанас Линев – „Булгартрансгаз“ – ЮИЕР „Ст.Загора“
Комисията по предложенията за ръководство, ръководни и контролни органи работи
по време на Конгреса, прави и приема предложения за ръководство, Управителен съвет и ФКК.
Оформя изборните листи. Докладва пред конгреса предложенията за численост на органите и
оформените листи на кандидатите.

Комисия по предложенията за ръководство,
ръководни и контролни органи – 3 души
Людмил Унарев – „Калцит“ – Асеновград – председател
Даниел Куюмджиев – „Солвей-соди“ – Девня
Даниела Михова – „Булгартрансгаз“ – ЮЗЕР „Ихтиман“
Комисията по избора оформя изборните листи, дава пояснения за начина на гласуване,
отпечатва и раздава бюлетините на делегатите, регистрира гласуването на делегатите. Подписва
изборните протоколи. Води избора при явно гласуване.

Комисия по избора – 3 души
Живко Жеков – „Неохим“ – Димитровград – председател
Георги Георгиев – „Девня варовик“ – Девня
Антония Минкова – „Софарма“ – София
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ПРАВИЛА
за избор на ръководство, ръководни и контролни органи
на НФТ „Химия и индустрия“
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите правила имат за основание чл. 49, ал. 1 от Устава, според който Конгресът
на НФТ „Химия и индустрия“ определя ред и начин за избор на ръководство, ръководни
и контролни органи.
2. Основа на настоящите правила са приетите от Федералния съвет организационни правила за провеждане на избори в структурите на НФТ „Химия и индустрия“.
3. Мандатът на изборните органи и длъжности в НФТ “Химия и индустрия” е 5 години
и се определя от редовните конгреси.
4. Избраните ръководства и колективни органи изпълняват своите задължения и правомощия и след изтичането на мандата до провеждането на нови избори.

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ
ОРГАНИ НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
1. Конгресът определя числеността на Ръководството, Управителния съвет и Федералната
контролна комисия (ФКК) на НФТ „Химия и индустрия“ с явно гласуване.
2. Кандидатури за избор могат да бъдат издигнати от Комисията по предложенията, както
и от всеки делегат по време на конгреса.
3. Кандидатите могат да издигат и сами кандидатурата си.
4. Кандидатите трябва да са членове на синдикалните организации и на органите на НФТ
„Химия и индустрия“, а изключения се допускат само с решение на Конгреса.
5. Самоотводите на кандидатите или отказа на кандидатите да бъдат избирани се приемат
без гласуване.
6. Направените отводи не снемат кандидатите от изборната листа, освен в случаите на
формално нарушение на задълженията на кандидата и на разпоредбите на Устава.
7. Избори се провежда и в случаите, когато в листата има само една кандидатура.
8. Изборните листи се оформят от Комисията по предложенията след приключване на
изборната дискусия и след съгласието на кандидатите и се докладват пред Конгреса.
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ІІІ. ИЗБОРИ ЗА РЪКОВОДСТВО, РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА
НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
1. Конгресът избира председателя и заместник председателя(те) на НФТ „Химия и индустрия“ с тайно гласуване и обикновено мнозинство от участвалите в гласуването
делегати.
2. Конгресът избира членовете на Управителния съвет и на ФКК с явно гласуване и обикновено мнозинство от участвалите в гласуването делегати.
3. За избран се счита кандидатът получил повече от половината от гласовете на гласувалите делегати.
4. Изборът е редовен, ако в гласуването са взели участие повече от половината делегати
на Конгресът.
5. Всеки кандидат от изборните листи има право на глас при избора. Вотът на гласовете
се изчислява спрямо броя на участвалите в гласуването.
6. Изборните бюлетини при явно гласуване се оформят по отделно за членовете на
Управителния съвет и за членовете на ФКК.
7. При явно гласуване за всяка длъжност се гласува отделно или по решение на Конгреса
„ан блок“ и се гласува със „за“, „против“ и „въздържал се“.
8. При тайното гласуване могат да се оформят общи или отделни бюлетини.
9. При тайното гласуване се гласува само със „за“ за определен кандидат със отметка в
квадратчето пред името на кандидата.
10. Ако в резултат на дадено гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото
мнозинство, тогава се провежда нов избор, а в листата остават само двамата кандидати
получили най-много гласове. Ако и след този избор никой от кандидатите не е получил
необходимото мнозинство, се провежда нов избор с нови кандидатури.
11. За невалидни при тайния избор се считат бюлетините, които са задраскани или не
съответстват на приетия вид на бюлетината, както и тези, в които е гласувано за повече кандидати от приетата численост или са добавени други имена. Тези бюлетини се
изваждат от броя на гласувалите.
Ако в резултат на гласуването за Управителен съвет и ФКК не се попълни приетия брой
членове, то Конгресът може да проведе ново гласуване или да утвърди този състав.
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