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София-1000,  пл. „Македония” – 1,тел: +359 2 987 39 07, е-mail: nft@nft-chemical.eu 

 

ПРОТОКОЛ   № 18 / 16 юли 2021 г., София 

заседание на Управителния съвет 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Свикване на 8-я Конгрес на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ. 

2. Приемане на проектите на основни документи за 8-я Конгрес на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ. 

 Регламент на 8-я Конгрес; 

 Дневен ред на 8-я Конгрес; 

 Организиционна програма на 8-я Конгрес; 

 Помощни органи на 8-я Конгрес; 

 Правила за избор на 8-я Конгрес; 

 Промени в Устава на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ; 

 Програма на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ 2021-2026 г.  

3. Информация за отчетно-изборната кампания в синдикалните организации. 

4. Отчет на изпълнението на бюджета за първо полугодие на 2021 г. и удостоверения 

за легитимност на синдикалните организации за второ полугодие на 2021 г. 

5. Разни и актуална социална икономическа ситуация. 

 

По т. 1 от дневния ред - Свикване на 8-я Конгрес на НФТ”Химия и индустрия” - 

КНСБ  

РЕШЕНИЕ №1 

1.1  На основание чл. 35 от Устава,  Управителният съвет свиква 8-я Конгрес на НФТ 

“Химия и индустрия” на 1 и 2 октомври 2021 г. в София, Конферентна зала"Панорама", 

"Феста хотел", бул. България" № 83 при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Синдикален обзор за дейността на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ за 2016-2021 

г.; 

2. Доклад на ФКК за финсовото и организационното състояние на НФТ"Химия и 

индустрия" - КНСБ за 2016 - 2021 г.; 

3. Избор на ръководство, Управителен съвет и Федерална контролна комисия на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ; 

4. Промени в Устава на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ; 

5. Програма на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ за 2021 -2026 г. 

8-ят Конгрес ще започне своята работа на 1 октомври 2021 г. в 14:00 ч., а 

регистрацията на делегатите ще започне от 12:00 ч. в Конферентната зала.  

При липса на кворум на основание чл.34 ал. 3 от Устава, Конгресът се отлага с един 

час от предварително обявения час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, 

с кворум не по-малък от 1/3 от общия брой избрани делегати и делегатите по право. 

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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1.2. Управителният съвет възлага на ръководството да внесе настоящото решение за 

обнародване на покана в "Държавен вестник" за участие на делегатите на синдикалните 

организации на 8-я Конгрес на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ. Ръководството, 

членовете на Управителния съвет и членовете на ФКК са по право делегати на 8-я конгрес. 

1.3. Поканата и основните документи на 8-я Конгрес да бъдат поставени на 

разположение в офиса и на сайта на НФТ"Химия и индустрия" - www.nft-chemical.eu един 

месец преди провеждането на Конгреса. 

1.4. Управителният съвет при необходимост да проведе извънредно заседание в 

началото на м. септември 2021 г., в случай на промяна в обстоятелствата или засилване на 

ограничителните мерки свързани с епидемичната обстановка. 

 

По т.2 от дневния ред - Приемане на основни документи за 8-я Конгрес на 

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ./Приложение към Протокола/ 

РЕШЕНИЕ № 2 

1.1. Управителният съвет приема проектите на основни документи на 8-я Конгрес на 

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ, с направените корекции и допълнения, както следва: 

 Регламент за работата на 8-я Конгрес; 

 Дневен ред на 8-я конгрес; 

 Организиционна програма за провеждането на 8-я Конгрес; 

 Помощни органи на 8-я Конгрес; 

 Правила за избор на ръководни и контролни органи на 8-я Конгрес; 

 Промени в Устава на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ; 

 Програма на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ - 2021-2026 г.  

 

По т. 3 от дневния ред - Информация за отчетно-изборната кампания в 

синдикалните организации. 

РЕШЕНИЕ № 3 

3.1 Управителният съвет констатира сериозно забавяне на организацията и 

провеждането на Отчетно-изборната кампания в синдикалните организации, породени от 

епидемичната обстановка и мерките за безопасност на работното място. 

3.2. Отчетно-изборната кампания в синдикалните организации остава отворена за 

провеждането на събранията, съобразно конкретните условия и правила за базопасност в 

предприятията 

3.3. В случай, че обстановката или мерките за безопасност в предприятието създават 

обективна невъзможност за провеждане на отчетно-изборното събрание, изборът на 

делегата/те за Конгреса да се извърши от Синдикалния съвет на синдикалната организация. 

3.4. Да се подготви образец на протокол за избор на делегати за 8-я Конгрес избрани 

от съответния Синдикален съвет. Синдикалните организации да изпратят в офиса на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ протоколите за избор на делегатите не по-късно от 24 

септември 2021 г.  

3.6. Да се подготви регистрационна карта на делегата, с която той/тя да се 

регистрират за участие в Конгреса.  
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По т. 4 от дневния ред - Отчет на изпълнението на бюджета за първо полугодие на 

2021 г. и удостоверения за легитимност на синдикалните организации за второ полугодие 

на 2021 г. 

РЕШЕНИЕ №4 

4.1. Управителният съвет приема отчета на бюджета и щата за първо полугодие на 

2021 г. с направените изводи и одобрява предприетите адекватни действия за 

икономичното разходване на средствата.  

4.2. Приканва синдикалните организации до началото на Конгреса да отчетат 

задълженията си от членския внос към 30.06.2021 г.  

4.3. Упълномощава ръководството да издаде удостоверенията за легитимност, 

съгласно приетите правила. 

4.4. Управителният съвет на основание чл. 13 ал. 1 оставя замразено членството на  

синдикалните организации в Свилоцел" – Свищов, "Балканфарма" - Разград и 

"Балканфарма" - Троян. На основание чл. 13 ал. 2 синдикалните организации губят 

качествата си на основен член на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, на удостоверение за 

легитимност и на участие на 8-я Конгрес.  

По т. 5 от дневния ред - Актуална информация 

РЕШЕНИЕ № 4 

4.1. Управителният съвет приема за сведение информацията за въпросите от дневния 

ред на заседанието на КС на КНСБ, по-важните, от които да бъдат изпратени на мейлите на 

членовете. 

4.2. Управителният съвет са въздържа от подкрепа на номинация за вицепрезидент 

на Industriall EU за Югоизточния регион, поради липсата на координация между 

организациите - членки от България. 

4.3. Ръководството да регистрира като наблюдатели онлайн членовете на 

Управителния съвет за 3-я Конгрес на Industriall Global на 14-15 септември 2021 г. 

 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Митрович   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Кръстев     




