
 

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VI-14 с-в, в закрито 

заседание на 28.04.2016 год., 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Гладилова 
 

като разгледа фирмено дело No 28525/1992 г. и за да се произнесе, взе предвид 

следното: 

Производството е образувано по заявление вх. No 55707/21.04.2016 г. от Красимир 

Йовев Кръстев, председател на Национална федерация на труда „Химия и индустрия". 

Иска се вписване на приетите на 7-я конгрес промени в Устава и нов състав на 

Управителния съвет. 

Към заявлението са представени следните документи: препис-извлечение от 

протокол от заседание на Управителния съвет, проведено на 27.11.2015 г., с решение 

за свикване на 7-ми Конгрес на федерацията; покана за свикване на 7-ми конгрес, до 

делегатите и такава публикувана в Държавен вестник; протокол от 7-ми конгрес на 

НФТ „Химия и индустрия", проведен на 01-02.04.2016 г.; списък на присъствалите 

делегатите; списък на синдикалните организации; протокол на Комисията по 

представителността на делегатите; актуален Устав; протокол за проведен таен избор 

за председател и заместник-председател; списъци на делегатите, гласували 

измененията в Устава и новите представляващи; образци от подписите и декларации 

за съгласие от председателя и заместник-председателя; списък на членовете на 

Управителния съвет. Внесена е държавна такса за вписване на промените. 

От така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна 

следното: Заявлението за вписване на приети промени е основателно и като такова 

следва да бъде уважено. Ето защо, след като съдът констатира наличие на всички 

подлежащи на вписване обстоятелства и след като прие, че вписването им е 

допустимо на основание чл.602, ал.2 от ГПК във вр.с чл.6 и чл.18 от ЗЮЛНЦ, 

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

Р Е Ш И :  
 

ВПИСВА в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на 

Сдружение с наименование "НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ХИМИЯ И 

ИНДУСТРИЯ" следните промени: 

Вписва изменения и допълнения на Устава, приети на 7-ми Конгрес, проведен на 

01-02.04.2016 г. 
Вписва промяна в целите и средствата за тяхното постигане, както следва: 



 

НФТ "Химия и индустрия" има за основна цел представителството и защитата на 

интересите на своите членове в областта на трудовата заетост, колективното 

договаряне, социалния диалог в индустриалните отношения, безопасните условия на 

труд, заплащането на труда, социалното осигуряване и жизненото равнище. НФТ 

"Химия и индустрия" организира своите членове за защита на основните трудови, 

социални и синдикални права: правото на свободно и доброволно сдружаване в 

синдикални организации и правото на синдикална дейност в предприятията; правото 

на колективно трудово договаряне и участие на синдикалните представители в 

социалния диалог на индустриалните отношения; правото на справедливо заплащане 

на труда, формиране на социална политика и достоен социален стандарт; правото на 

безопасни и здравословни условия на труд, екологично чиста производствена и 

жизнена среда и осигуряване на специфичните профилактични и компенсаторни 

мерки; правото на достоен труд, повишаване на квалификацията, преквалификация и 

условия за професионална реализация; правото на социално и здравно осигуряване и 

защита срещу преднамерени или незаконни действия в трудовите отношения. 

НФТ "Химия и индустрия" постига основната си цел като: Обединява и координира 

действията на синдикалните организации, представлява техните интереси и спомага 

постигането на общите цели, участва в преговори с представителите на 

работодателите за подписване на колективни трудови договори и споразумения, 

осъществява специфичните функции за синдикален контрол според правомощията си 

в трудовото и социалното законодателство, разработва предложения, проекти и 

становища по социалното партньорство, колективното договаряне и нормативните 

актове в областта на труда, доходите и социалното осигуряване, организира дейности 

за постигане на общата синдикална политика, подпомага повишаването на 

компетенциите на синдикалните представители, организира и подпомага протестни и 

солидарни синдикални действия и кампании за синдикално влияние и защита на 

интересите на своите членове; осъществява взаимодействие с международни 

синдикални организации и двустранни международни контакти за синдикално 

сътрудничество. 

Вписва нов Управителен съвет в състав: КРАСИМИР ЙОВЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 

5209127008 - председател, РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТРОВИЧ, ЕГН 5812264693 -

заместник-председател, АТАНАС МАКСИМОВ ЛИНЕВ, ЕГН 7802244604, ГЕРГАНА 

ЕНЧЕВА ХРИСТЕВА, ЕГН 5902143553, ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ КУЮМДЖИЕВ, ЕГН 

7409230948, ЖИВКО ТЕНЕВ ЖЕКОВ, ЕГН 6711058443, МАРТИН ПЕТРОВ ДЕКИН, ЕГН 

7603281903, ПЕТЯ ИВАНОВА МИЛЕВА-ПЕТРОВА, ЕГН 7106291511, РОСЕН 

ДИМИТРОВ КОРЕЛОВ, ЕГН 6204191449, РУМЕН ИВАНОВ СТОИМЕНОВ, ЕГН 

6111117462 и ФИЛИП МИХАЙЛОВ КОЧАНОВ, ЕГН 6302124569. 

Национална федерация на труда "Химия и индустрия" се представлява от 

председателя КРАСИМИР ЙОВЕВ КРЪСТЕВ, ЕГН 5209127008, а в негово отсъствие от 

заместник-председателя РАЯ ГЕОРГИЕВА МИТРОВИЧ, ЕГН 5812264693, поотделно. 
 

Решението не подлежи на обжалване. 
 


