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ПРОМЕНИ
В УСТАВА НА
НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Уважаеми делегати на 7-я конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ предлагаме на вашето
внимание предложение за промени в Устава, подготвени обсъдени и приети от Управителния
съвет.
Промените се основават на практиката и опита, както и на потребността от обновяване
и съобразяване с новите реалности и приоритети.
Промените са продиктувани също от оценката и изводите, резултат от практическата
дейност на Федералния съвет, изпълнение на неговите функции, бъдещата му работа и необходимостта от освобождаване от редица оперативни правомощия, присъщи на оперативното
ръководство.
Друга част от промените акцентират върху разпределението на организационни функции към Управителния съвет, досега присъщи на Федералния съвет с аргумент по отношение
по-голямата численост на Управителния съвет.
Практиката показа, че се нуждаем от допълване на текстове, относно състава на събранието на синдикалната организация и неговия кворум, неговите правомощия и възможности
за по-динамично оперативно ръководство.
Някои текстове също така се повтарят или са недотам работещи.
Всъщност най-голямата група от промени са тези, които основно редактират, осъвременяват и прецизират права, разпоредби и задължения. В тази група са и промените, които
формулират НФТ „Химия и индустрия“ като обединение, прецизирането на основните цели
на синдиката и приоритизирането на основните синдикални права.
При навлизането в конкретните текстове ще срещнем всеки един от тези аргументи и
мотивите за предлаганите промени.
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УСТАВ
(предложения за промени)
РАЗДЕЛ I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. НФТ „Химия и индустрия“ е доброволен и свободен съюз на синдикални организации, обединени за защита на професионалните и социалните интереси на наемния труд.
става
Чл. 1. Националната федерация на труда (НФТ) „Химия и индустрия” е доброволно
обединение на синдикални организации за представителство на наемния труд и организация,
в защита на своите професионални, икономически и социални права и интереси.
Чл. 2. НФТ „Химия и индустрия“ обединява синдикални организации, изградени на
браншов професионален признак в предприятията от химическата, нефтопреработващата,
каучуковата, фармацевтичната, пластмасо-преработващата, парфюмерийно-козметичната, стъкларската и керамичната промишленост, химическото и биотехнологическото
машиностроене, снабдяването и търговията с природен газ, химически и петролни продукти
и други сродни браншове.
става
Чл. 2. НФТ „Химия и индустрия“ обединява синдикални организации, изградени на
браншов признак в предприятията от химическата, нефтопреработващата, каучуковата,
фармацевтичната, пластмасо-преработващата, парфюмерийно-козметичната, стъкларската
и керамичната промишленост, преносът и дистрибуцията на природен газ, търговията с химически и петролни продукти и други сродни браншове от индустрията.
Чл. 5. НФТ „Химия и индустрия“ има за основна цел защитата и представителството
на трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта на труда, заетостта, трудовите отношения, заплащането, социалното осигуряване и жизненото равнище и
защитава следните трудови, социални и синдикални права:
става
Чл. 5. (1) НФТ „Химия и индустрия“ има за основна цел защитата и представителството на трайните и непосредствени интереси на своите членове в областта трудовата заетост,
индустриалните отношения, безопасните условия на труд, заплащането на труда, социалното
осигуряване и жизненото равнище.
(2). НФТ „Химия и индустрия“ организира своите членове в защита на следните трудови, социални и синдикални права:
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досегашните от 1. до 6. стават:
1. Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и на синдикална дейност в предприятията.
2. Правото на колективно трудово договаряне с работодателите, участие на синдикалните представители в индустриалните отношения и социалния диалог.
3. Правото на справедливо заплащане на труда, формиране на социалната политика и
достоен социален стандарт.
4. Правото на безопасни и здравословни условия на труд, екологично чиста производствена и жизнена среда и осигуряване на специфичните компенсаторни фактори.
5. Правото на достоен труд, повишаване на квалификацията преквалификация и условия
за професионална реализация.
6. Правото на социално и здравно осигуряване и защита срещу преднамерени или незаконни действия в трудовите отношения.
Чл. 6. НФТ „Химия и индустрия“ постига основната си цел като:
5. Организира и подпомага протестни и солидарни синдикални действия в защита на
исканията на своите членове и общите интереси на синдикалното движение.
става
5. Организира дейността за постигане на общата синдикална политика, подпомага
повишаването на компетенциите на синдикалните представители, организира и подпомага
протестни и солидарни синдикални действия и кампании в защита на интересите на своите
членове.

РАЗДЕЛ ІІ
ЧЛЕНСТВО В НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Чл. 9. (1). Основни членове на НФТ „Химия и индустрия“ могат да бъдат самостоятелни синдикални организации, които приемат и се ръководят от този Устав.
става
Чл. 9. (1). Основни членове на НФТ „Химия и индустрия“ могат да бъдат синдикални
организации, които приемат основните цели, принципи и дейности и се ръководят в правата
и задълженията си от този Устав.
Нова (3). Индивидуални членове на НФТ“Химия и индустрия“ могат да бъдат студенти, ученици, еднолични търговци, самонаети, безработни, както и работници и служители,
в чийто предприятия няма синдикална организация.
Чл. 12. (1). Членството в НФТ „Химия и индустрия“ се прекратява при закриване, на
синдикалната организация. Остатъкът от средствата на организацията се превеждат
във Федерацията.
става
Чл. 12. (1). Членството на синдикалните организации в НФТ „Химия и индустрия“
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се прекратява при закриване или прекратяване на дейността на синдикалната организация.
Синдикалната организация взема мерки за съхраняване на документацията, а остатъкът от
финансовите средства на организацията се превежда целево по сметката на НФТ „Химия и
индустрия“.
Чл. 13. (1). Федералният съвет може да преразгледа членството на синдикалната организация в НФТ „Химия и индустрия“ при системни нарушения на Устава, пренебрегване
на синдикалната солидарност или не внасяне на членски внос повече от три поредни месеца.
става
Чл. 13. (1). Управителният съвет може да преразгледа легитимността на членството на
синдикалната организация в НФТ „Химия и индустрия“ при системни нарушения на Устава,
пренебрегване на синдикалната солидарност или не внасяне на членски внос повече от три
поредни месеца.
(2). Синдикалните организации по предходната алинея губят правата си на основен
член на НФТ „Химия и индустрия“ до отстраняването на причините и вземане на съответно решение от Федералният съвет.
става
(2). Синдикалните организации по предходната алинея губят правата си на основен
член на НФТ „Химия и индустрия“ до отстраняването на причините.
(3). Решение за изключване на синдикална организация от НФТ „Химия и индустрия“
се взема от Федералният съвет с 2/3 квалифицирано мнозинство.
става
(3). Решение за изключване или отчисляване на синдикална организация от НФТ „Химия
и индустрия“ се взема от Управителния съвет с 2/3 квалифицирано мнозинство. Изключената синдикалната организация има право на оспори решението на Управителния съвет пред
Федералния съвет, като предварително уведоми ФКК.

РАЗДЕЛ ІІІ
СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Чл. 16. (3). В едно предприятие не могат да се изграждат паралелни синдикални организации – членове на НФТ „Химия и индустрия“.
става
Чл. 16. (3). В едно предприятие по смисъла горната алинея не могат да се изграждат
паралелни синдикални организации, основни членове на НФТ „Химия и индустрия“.
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Чл. 19.
Нова (4). Доброволно напусналият синдикален член не може да предявява материални
или финансови претенции към синдикалната организация.
Чл. 20. Всеки член на синдикалната организация има право:
4. Да бъде информиран за дейността на синдикалните органи на всички равнища, да
иска отчет за взетите решения и резултата от тяхното изпълнение.
става
4. Да бъде информиран за дейността на синдикалните органи на всички равнища, за
взетите решения и резултите от тяхното изпълнение.
5. Да бъде избиран във всички ръководни, изпълнителни и контролни органи на синдикалната организация и НФТ „Химия и индустрия“.
става
5. Да бъде избиран във всички ръководни и контролни органи на синдикалната организация и структури на НФТ „Химия и индустрия“.
Чл. 22. (1). Висш ръководен орган на синдикалната организация е събранието.
Нова (4). В случай, че събранието е редовно свикано и огласено, но в обявения час
няма необходимото мнозинство, то се отлага с един час и се провежда при съществуващия
кворум и същия дневен ред.
Нова (5). Ръководството на синдикалната организация и членовете на синдикалния
съвет са по право делегати на делегатското събрание.
Чл. 23. Събранието на синдикалната организация се свиква най-малко веднъж годишно
от синдикалния съвет или по писмено искане на 1/3 от синдикалните членове.
става
Чл. 23. Събранието на синдикалната организация се свиква най-малко веднъж годишно
от Председателя на организацията, от синдикалния съвет или по писмено искане на 1/3 от
синдикалните членове.
Чл. 24. Събранието на синдикалната организация
5. Определя числеността на синдикалния съвет и финансово-контролната комисия на
синдикалната организация.
става
4. Определя числеността на ръководството (председател и секретар/и), числеността
на синдикалния съвет и на финансово контролната комисия на синдикалната организация.
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4. Избира и освобождава председателя на синдикалната организация с тайно гласуване
и мнозинство от повече от половината присъстващи.
става
5. Избира председателя и секретаря/те на синдикалната организация с тайно гласуване
с мнозинство на повече от половината от участващите в гласуването.
6. Определя начина на гласуване, избира и освобождава секретарите и членовете на
синдикалния съвет, председателя и членовете на финансово-контролната комисия.
става
7. Избира членовете на синдикалния съвет, председателя и членовете на финансовоконтролната комисия с явно гласуване и мнозинство от повече от половината участващи в
гласуването.
отпада 7. Определя броя и длъжностите на платените изборни синдикални дейци на
синдикалната организация.– отива т. 4

БРАНШОВИ И РЕГИОНАЛНИ СТРУКТУРИ
НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Чл. 31.
(2). Събранието на представителите предлага кандидатурата за регионален секретар
за утвърждаване от Федералния координационен съвет.
става
(2). Събранието на представителите предлага кандидатурата за регионален секретар за
утвърждаване от Федералния съвет.
(3). Регионалният секретар участвува в работата на Федералния координационен
съвет със съвещателен глас.
става
глас.

(3). Регионалният секретар участвува в работата на Федералния съвет със съвещателен

РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИ НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Чл. 34. (1). Върховен орган на НФТ „Химия и индустрия“ е Конгресът (Общо събрание),
който се свиква редовно на пет години.
ал. 3 става (2). Конгресът започва своята работа, ако присъстват повече от половината
избрани делегати на синдикалните организации.
Нова (3). При липса на необходимия кворум от редовно поканени делегати, Конгресът
се отлага с един час от предварително обявения и се провежда на същото място и при същия
дневен ред, с кворум от присъстващите делегати.
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ал. 2 става (4). Конгресът на НФТ „Химия и индустрия“ може да бъде свикан и извънредно.
Чл. 35. (1). Конгресът на НФТ „Химия и индустрия“
(2). С решението за свикване на конгреса се обявява дневния ред, определя се реда за
избор на делегатите и нормата на представителство на синдикалните организации.
става ал. (2). Управителния съвет с решението си за свикване на конгреса определя
дневния ред, датата и мястото на неговото провеждане.
и ал. (3). Управителният съвет определя нормата на представителство на делегатите на
синдикалните организации за конгреса на НФТ „Химия и индустрия“.
ал. (3) става ал. (4). Членовете на Управителния съвет и членовете на Федералната
контролна комисия са по право делегати на Конгреса.
отпада (4). Конгресът на НФТ „Химия и индустрия“ взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
Чл. 36. Конгресът на НФТ „Химия и индустрия“:
5. Определя числения състав и избира членовете на Управителния съвет на браншов
принцип и членовете на Федералната контролна комисия с обикновено мнозинство.
става
т. 4. Определя числения състав на ръководството на НФТ“Химия и индустрия“, числеността на Управителния съвет и на Федералната контролна комисия.
4. Избира и освобождава председателя и зам.председателя(ите) на НФТ „Химия и
индустрия“, избира председателя и зам. председателя на Федералната контролна комисия
с тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
става
5. Избира председателя и зам. председателя(ите) на НФТ „Химия и индустрия“ с тайно
гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
и 6. Избира председателя и членовете на Федералната контролна комисия с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати.
6 става 7.
7 става 8.
Чл. 38. Федералният съвет:
2. Приема годишния бюджет, насоките за дейността на НФТ „Химия и индустрия“
и основните вътрешно организационни и финансови документи.
става
2. Приема насоките за дейността на НФТ „Химия и индустрия“ и основните вътрешно
организационни и финансови вътрешно устройствени документи.
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4. Приема годишния отчет на бюджета и дейността на НФТ „Химия и индустрия“.
става
4. Приема годишния бюджет и отчета за дейността на НФТ „Химия и индустрия“.
5. отива към чл. 39 ал.3 Взема решение за провеждане на общи синдикални действия
и утвърждава при необходимост стачен комитет.
6. Приема политики за развитие на индустриалните отношения, социалния диалог и
колективното трудово договаряне, социално-икономически и синдикални проблеми.
6 става 5. Приема синдикални политики за развитие на индустриалните отношения,
социалния диалог и колективното трудово договаряне, социално-икономически и вътрешно
организационни проблеми.
7. отпада Приема механизма за определяне възнагражденията и условията по трудов
договор на председателя и заместник председателя(ите) на НФТ „Химия и индустрия“.
8. Приема промени в състава на Управителния съвет и на Федералната контролна
комисия при напускане на техни членове, като представители на синдикалните организации,
при отзоваване на членове или тяхна оставка, както и при непреодолими причини.
става
6. Извършва промени в състава на Управителния съвет и Федералната контролна комисия
в случай, че техни членове напуснат или бъдат отзовавани от синдикалната организация, която
представляват, както и в случай, че подадат оставка или възникнат непреодолими причини.
9 става 7. Може да освободи член на Управителния съвет при негово бездействие или
преднамерени действия в нарушение на Устава или уронване авторитета на НФТ „Химия и
индустрия“.
10. отива в чл. 39. ал.3 Взема решения за изключване на синдикални организации от
НФТ „Химия и индустрия“.
Чл. 39. (1). Управителният съвет осъществява оперативно ръководство и организира
дейността на НФТ „Химия и индустрия“.
става
Чл. 39. (1). Управителният съвет организира и ръководи дейността на НФТ „Химия и
индустрия“.
4. Приема нови синдикални организации, и предлага на Федералния съвет за изключване
членове на НФТ”Химия и индустрия”.
става
4. Приема нови синдикални организации в НФТ”Химия и индустрия”, отчислява и
изключва синдикални организации по ред и условия уредени в този Устав и устройствените
правила.
5. Осъществява оперативен контрол по организационната и финансовата дейност
на НФТ „Химия и индустрия“.
НФТ „Химия
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5. Осъществява периодичен контрол на организационната и финансовата дейност на
НФТ „Химия и индустрия“.
6. Предлага условията по трудовия договор на ръководните длъжности на НФТ „Химия и индустрия“.
става
6. Приема механизма за определяне възнагражденията и условията по трудов договор
на председателя и заместник председателя(ите) на НФТ „Химия и индустрия“.
7. Приема длъжностното разписание и определя условията по индивидуалните трудови
договори на експертно техническия персонал на НФТ „Химия и индустрия“.
става
7. Приема длъжностното разписание на експертно техническия персонал на НФТ „Химия и индустрия“.
Нова 9. Взема решение за организиране провеждане или участие в общи синдикални
действия, кампании и протести и при необходимост формира стачен комитет.
Нова 10. Определя условията и реда за индивидуално членство в НФТ“Химия и индустрия“ според спецификата и социалния статус.
Чл. 40. (1). Председателят на НФТ „Химия и индустрия“ има следните основни правомощия:
отпада (2). Правомощията по предходната алинея в отсъствието на председателя
се осъществяват от упълномощения с решение на Федералния съвет заместник-председател.– повтаря чл. 52(1).
(3). става ал. (2). Заместник председателят(ите) на НФТ „Химия и индустрия“ има
следните правомощия:
2. Подпомага Председателя в изпълнение на неговите правомощия и отговаря за тези,
делегирани му от Федералния съвет или Председателя на НФТ „Химия и индустрия“.
става
2. Подпомага Председателя в изпълнение на неговите основни правомощия и организира
и отговаря за изпълнението на тези дейности, делегирани от Председателя на НФТ „Химия
и индустрия“.
Чл. 41. (1). Федералната контролна комисия на НФТ „Химия и индустрия“ осъществява цялостен контрол върху дейността на Федерацията и нейните органи.
става
Чл. 41. (1). Федералната контролна комисия осъществява контрол върху организационната и финасовата дейност и решенията на колективните органи на НФТ „Химия и индустрия“.
НФТ „Химия
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(2). Федералната контролна комисия се състои от председател, зам.председател и
членове избрани от Конгреса и извършва дейността си на обществени начала.
става
(2). Федералната контролна комисия се състои от председател и членове и извършва
дейността си на обществени начала.
(3). Членовете на Федералната контролна комисия не могат да заемат други длъжности в ръководните органи на НФТ „Химия и индустрия“.
става
(3). Членовете на Федералната контролна комисия не могат да заемат длъжности в
ръководните органи на НФТ „Химия и индустрия“.
(4). Федералната контролна комисия работи по приет правилник и издръжката ù се
определя с приемането на бюджета на НФТ „Химия и индустрия“.
става
(4). Федералната контролна комисия работи по приет от Федералния съвет правилник
и издръжката ù се определя с приемането на бюджета на НФТ „Химия и индустрия“.
(5). Председателят на Федералната контролна комисия може да участва в работата
на Федералния съвет със съвещателен глас.
става
(5). Председателят на Федералната контролна комисия може да участва в работата на
Федералния съвет и на Управителния съвет със съвещателен глас.
Чл. 42. Федералната контролна комисия:
9. Предписанията (решенията) на Федералната контролна комисия са задължителни
за изпълнение, ако не постъпи възражение, което се обсъжда от Федералния съвет.
става
9. Предписанията на Федералната контролна комисия са задължителни за изпълнение,
а в случай, че постъпи възражение, то се обсъжда от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА НФТ „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ“
Чл. 45.
(3). Оперативното ръководство и текущия контрол на финансовата дейност на НФТ
„Химия и индустрия“ се осъществява от Управителния съвет.
става
(3). Оперативното ръководство и текущия контрол на финансовата дейност се осъществява от Председателя на НФТ „Химия и индустрия“.
НФТ „Химия
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Чл. 47.
(5). Синдикалните организации – асоциирани членове правят ежемесечни отчисления
от членския внос в размер, определен от Федералния съвет.
става
(5). Синдикалните организации – асоциирани членове правят ежемесечни вноски от
членския внос в размер, ред и условия определени от Управителния съвет.
(6). Федералният съвет може да въвежда особен статут за отчисления на членски
внос, за определени синдикални организации.
става
(6). Управителният съвет може да въведе особен статут за отчисления на членски внос
за определени синдикални организации и определен срок.

РАЗДЕЛ VІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 48.
(3). Федералният съвет дава тълкувания по приложението на настоящия Устав, при
възникнали спорове.
става
(3). Управителният съвет взема решение при възникнали спорове по приложението на
настоящия Устав. Несъгласните с решението могат да протестират пред Федералния съвет,
като уведомят предварително ФКК.
Чл. 49. (1). Изборът на ръководство, ръководни и контролни органи на НФТ „Химия
и индустрия“ се извършва по ред и начин, утвърдени от Конгреса.
става
Чл. 49. (1). Изборът на ръководство, ръководни и контролни органи на НФТ „Химия и
индустрия“ се извършва по ред и начин, утвърден от Конгреса на основата на общите принципи за изборите в синдикалните структури приети от Федералния съвет.
(3). Изборите с тайно гласуване, в структурите на НФТ „Химия и индустрия“, могат да се заменят с явно гласуване, по решение на съответния изборен орган, взето с 2/3
квалифицирано мнозинство.
става
(3). Изборите с тайно гласуване в НФТ „Химия и индустрия“, могат да бъдат заменени
с явно гласуване по решение на съответния изборен орган с квалифицирано мнозинство 2/3
от присъстващите.
Чл. 50. (1). Членовете на ръководните, изпълнителните и контролните органи на
НФТ „Химия
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синдикалните организации се освобождават от заеманите длъжности с решение на синдикалния съвет при напускане на синдикалната организация или по тяхна писмена молба.
става
Чл. 50. (1). Ръководството, членовете на синдикалния съвет и на финансово-контролната
комисия на синдикалната организация могат да бъдат освободени от заеманите длъжности
с решение на синдикалния съвет при напускане на синдикалната организация или по тяхна
писмена молба.
(2). Членовете на ръководните и контролните органи на НФТ „Химия и индустрия“ се
освобождават от заеманите длъжности с решение на Федералния съвет при напускане на
синдикалните организации, при разформироване на синдикалните структури или по тяхна
писмена молба.
става
(2). Ръководството, членовете на Управителния съвет и на Федералната контролна
комисия на НФТ „Химия и индустрия“ могат да бъдат освободени от заеманите длъжности
с решение на Федералния съвет при напускане на синдикалните организации или разформироване на синдикалните структури, които представляват, както и по тяхна писмена молба.
(3). отпада повтаря чл. 36 т. 4 Председателите 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.
Чл. 51. (1). Федералният съвет обявява изборите в синдикалните организации, браншовите и регионалните структури преди редовния конгрес на НФТ „Химия и индустрия“.
става
Чл. 51. (1). Управителният съвет обявява отчетно изборната кампания в синдикалните
организации и структури преди редовния конгрес на НФТ „Химия и индустрия“.
(2). Мандатът на изборните органи и длъжности в организациите и структурите на
НФТ „Химия и индустрия“ е пет години и се определя от редовните конгреси.
става
(2). Мандатът на изборните органи и длъжности в синдикалните организациите и
структури на НФТ „Химия и индустрия“ е пет години и се определя от редовните конгреси.
Чл. 52. (1). НФТ „Химия и индустрия“ е юридическо лице и се представлява от Председателя или упълномощения от Федералния съвет заместник-председател.
става
Чл. 52. (1). НФТ „Химия и индустрия“ е синдикално сдружение в частна полза и като
юридическо лице се представлява от Председателя или заместник председателя, поотделно.
Нова (2). Управителният съвет упълномощава заместник председателя, който да представлява НФТ „Химия и индустрия“, в случай, че конгресът е избрал повече от заместникпредседател.
1-2 април 2016 г., София
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