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НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 
„ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

ФЕДЕРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ПРЕД VІІІ КОНГРЕС 
 
Уважаеми делегати,  
Федералната контролна комисия на НФТ „Химия и индустрия” е 

избрана и упълномощена от VІІ Конгрес, проведен през м. Април 2016 г. в 
състав: 

1. Стоянка Неделчева – Председател 
2. Антония Минкова – Член на комисията 
3. Недялка Нонева – Член на комисията 
4. Иванка Вълканова – Член на комисията 
започна своята работа непосредствено след закриване на Конгреса. 
 
Организационно-техническата работа на ФКК се води, съгласно 

уредените в Устава на  НФТ „Химия и индустрия” направления. 
Освен основните заседания при ежегодните ревизии се правиха и 

текущи, по време на заседания на Управителния съвет и на Федералния 
съвет. Специфичните служебни задължения на членовете на комисията ги 
поставя в условия на трудна координация. С изключение на годишните 
ревизионни проверки на Федерацията в София, други проверки не са 
правени.  

Извършените проверки се осъществяват в присъствието на 
ръководството, в лицето на Красимир Кръстев – председател, Райна Христова 
– счетоводител. 

 
Комисията работи в следните направления: 
 
І. Състояние на финансовата отчетност. 
Счетоводните документи се водят в съответствие със Закона за 

счетоводството и изискванията на Националните счетоводни стандарти. 
Съхраняването им е в много добър вид. Не са установени действия в 

противоречие с нормативната уредба. Касовата книга е заведена в лева и по 
отделни валути. 

През отчетния период са изпълнени са направените от ФКК препоръки.  
 
ІІ. Изпълнение на бюджета и спазване на бюджетната дисциплина. 
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Основните параметри на бюджета на НФТ „Химия и индустрия” се 
приемат от Федералния съвет и в последствие се утвърждават и актуализират 
от Управителния съвет.  

 
Основен източник на приходите на Федерацията са отчисленията от 

членски внос. Общо постъпленията за периода са 382 820 лв.  
По години: 
2016 г.  67 695 лв. 
2017 г.  74 715 лв. 
2018 г.  82 492 лв. 
2019 г.  80 727 лв. 
2020 г.  77 191 лв. 
 
За отчетния период отчисленията от бюджета на НФТ"Химия и 

индустрия" за членството в КНСБ и в Европейската и международната 
индустриална федерация са, както следва: 

 за КНСБ - 69 398 лв. 

 за Индустриал Европа - 4805 лв. 

 за Индустриал Глобал -  4913 лв. 
 
Общите приходи за отчетния период са 881 661 лв. 
По години: 
2016 г.  217 701 лв. 
2017 г.  174 485 лв. 
2018 г.  207 904 лв. 
2019 г.  146 726 лв. 
2020 г.  134 845 лв. 
Общите разходи за периода са 549 558 лв. 
По години: 
2016 г.  122 149 лв. 
2017 г.     91 632 лв. 
2018 г.  157 122 лв. 
2019 г.     96 555 лв. 
2020 г.     82 100 лв. 
Оперативният остатък по години е: 
2016 г.  95 552 лв. 
2017 г.  82 852 лв. 
2018 г.  50 782 лв. 
2019 г.  50 171 лв. 
2020 г.  52 745 лв. 
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При извършване на плановите проверки на касовите наличности не са 
установени липси и излишъци. 

 
ІІІ. Организационно състояние. 
Управителният съвет през периода 2016 - 2020 г. е провел общо 15 

заседания, като са взети 92 решения. Федералният съвет е провел 5 
заседания, като са взети общо 33 решения.  

Към 30.04.2021 г. НФТ „Химия и индустрия” се състои от 33 основни и 2 
асоциирани организации, с членски състав от 1 803 членове. През годините 
промените са в следния ред: 

2016 г. 37 организации 2 563 члена 
2017 г. 34 организации 2 563 члена 
2018 г. 34 организации 2 285 члена 
2019 г. 34 организации 2 082 члена 
2020 г. 35 организации 1 803 члена 
За отчетния 5 годишен период Федерацията е загубила членството на 3 

синдикални организации със 760 члена.  
Констатирани са синдикални организации с непреведен членски внос 

през годините за повече от 6 месеца: 
2016 г.  4 организации 
2017 г.  6 организации 
2018 г.  5 организации 
2019 г.  2 организации 
2020 г. 7 организации 
Продължава неизплащането на членския внос от отделни синдикални 

организации в установения размер в Устава на НФТ „Химия и индустрия”, 
както и на фиксирания минимум, утвърждаван годишно от Управителния 
съвет с приемането на бюджета. 

 
 ІV. Жалби и сигнали 
Не са постъпвали жалби и сигнали до ФКК. 
 
V. Съвместни проекти на НФТ „Химия и индустрия” 
През 2019 г. е осъществен проект с норвежкия индустриален синдикат 

„Индъстри Енерджи” на тема „Разширяване на синдикалното членство и 
укрепване на силата на синдиката”. 

 
VІ. Други приходи и участия. 
НФТ „Химия и индустрия” разполага в момента с 9001 акции на 

ПОК"Доверие, от които 5 401 бр. на стойност 4 464 лв. и  3 600 бр. акции на 
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стойност 54 868 лв., закупени през 2018 г. със синдикален заем по 
споразумението за солидарност със Синдиката на българските 
нефтохимици„Лукойл". Към края на 2020 г. са изплатени първите 2 транша на 
заема по 7 000 лв. и остават още три вноски по 7 000 лв. 

Получените дивиденти за периода на Конгреса са 25 464.11 лв. 
 
Уважаеми делегати,  
 
През изминалата година и половина работата на ФКК има определени 

затруднения предвид пандемичната обстановка и работи предимно в онлайн 
режим. 

В заключение на отчетния доклад на Федералната контролна комисия 
за нейната дейност през мандата, подчертаваме необходимостта от 
засилване от комуникационните връзки между ФКК и контролните комисии 
на синдикалните организации по места, за съдействие и подпомагане на 
тяхната работа.  

  
Председател:………………………………… 
    /Стоянка Неделчева/ 
 
Член:……………………………………………… 
   /Антония Минкова/ 
 
Член:……………………………………………… 
                       /Недялка Нонева/ 
 
Член:……………………………………………… 
  /Иванка Вълканова/ 




