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П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С 

 
 

Уважаеми господин Кръстев, 

Скъпи братя и сестри синдикалисти, 
 

Позволете ми, от името на индустриалните работници от 

Федерацията на независимите синдикални организации от леката 
промишленост - КНСБ и лично от мое име, да Ви приветствам по 

случай провеждането на Вашия най-висок форум – VІІІ-ят 

Конгрес на Национална федерация на труда „Химия и 
индустрия". 

        През последния мандат, въпреки трудностите породени от 

работата в условия на пандемия и икономическа нестабилност,  
Федерацията уверено отстоява синдикализма в името на 

достойната защита и представителството на интересите на своите 

членове. Съхраняването и разширяването  на синдикалното ни 
представителство, утвърждаването на социалния диалог и 
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колективното договаряне за по-високи доходи, основни 

демократични ценности и социални придобивки за хората на 
наемния труд, винаги са били наши общи приоритети и синдикални 

битки във водените съвместни кампании на национално и 

международно ниво, като представители на индустриалния сектор 
в КНСБ. 

        Нека още по-успешно и осезаемо да намираме заедно верния 

път за решаване на важните за синдиката проблеми, за 
подобряване условията на труд и гарантиране правата на 

работещите като обща и най-благородна кауза. 

        В този важен ден Ви пожелавам трудностите да превърнете в 
победи и още по-уверено Нацонална Федерация на труда „Химия и 

индустрия“ да върви напред, и с гордост да утвърждава авторитета 

на синдикатите. 
        Пожелавам успешна и ползотворна работа на Конгреса, а на 

избраното ръководство и всички Ваши членове най-вече здраве и 

нови осезаеми синдикални постижения, при реализиране на 
решенията, които ще вземете за бъдещето в условията на 

дигитален и зелен преход към Индустрия 4.0. ! 

  
 

 

01.10.2021 г. Председател ФНСО Лека 

Промишленост,  

КНСБ:       /П/                                  
Цветелина Милчалиева 

 




