ПРОТОКОЛ
на
КОМИСИЯТА ПО ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ
НА 7-я КОНГРЕС НА НФТ"ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ"
Днес 1 април 2016 год., избраната от 7-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия”
Комисия по представителността на делегатите в състав:
Гергана Христева – “Каучук” – Пазарджик – председател
Мартин Декин – “Софарма” – София
Атанас Линев - “Булгартрансгаз” - ЮИЕР ”Ст.Загора”, извърши проверка на
регистрационните карти на избраните делегати и пълномощията на делегатите по право и
установи:
За участие в 7-я Конгрес са избрани 63 делегати от синдикалните организации на НФТ
“Химия и индустрия”, съгласно решението на Управителния съвет.
По право делегати на 7-я Конгрес са членовете на Управителния съвет и на
Федералната контролна комисия, общо 14 делегати.
Общият брой на делегатите на 7-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” е 77
делегати.
Към момента на проверката са се регистрирали 67 делегати.
Съгласно изискванията на чл. 34 от Устава 7-ят Конгрес на НФТ “Химия и
индустрия” е легитимен, има необходимия кворум от повече от 50 на сто от избраните
делегати на синдикалните организации и делегатите по право и може да взема необходимите
решения.
7-ят Конгрес на НФТ “Химия и индустрия има следната структура:
Синдикална позиция:
 Председатели на синдикални организации – 30 делегати
 Секретари на синдикални организации – 11 делегати
 Членове на синдикални съвети – 13 делегати
 Редови синдикални членове – 13 делегати
По пол:
 Жени – 22
 Мъже – 45

По възрастова група:
 От 19 до 24 г. – 0 делегати
 От 25 до 35 г. – 7 делегати
 От 36 до 44 г. – 20 делегати
 От 45 до 54 г. – 31 делегати
 От 55 до 64 г. – 19 делегати
По квалификационни групи:
 Специалисти – 22 делегати
 Техници и квалифицирани работници – 19 делегати
 Оператори – 10 делегати
 Помощен и административен персонал – 4 делегати
 Ръководни специалисти – 12 делегати
По образователен ценз:
 Висше – 37 делегати
 Полувисше – 0 делегати
 Средно-специално – 10 делегати
 Средно – 20 делегати
Комисията по пълномощията на делегатите няма забележки по представителността на
избраните делегати на синдикалните организации и на делегатите по право.
Пожелаваме ползотворна работа на 7-я конгрес на НФТ “Химия и индустрия”.
За Комисията по представителността на делегатите:
Гергана Христева – “Каучук” – Пазарджик – председател
Мартин Декин – “Софарма” – София
Атанас Линев - “Булгартрансгаз” - ЮИЕР ”Ст.Загора”

7 Конгрес на НФТ"Химия и индустрия"
София, 1-2 април 2016 г.

