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НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

     “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ   
 

 
София-1000, пл. Македония 1, тел.: 02/987-39-07; 02/40-10-545; е-mail: nft@nft-chemical.eu 

 

 

П Р О Т О К О Л 

на 8-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” 

 

1 октомври 2021 г. / петък /   

14.00 ч. Откриване  
Красимир Кръстев  – Председател на НФТ “Химия и индустрия”  

 

Съобщение от бюро "Регистрация" - към момента на откриването са се 

регистрирали 33 от избрани 45 делегати. Има необходимия кворум, за да започне 

своята работа 8-я Конгрес. Цялостен запис ще бъде направен в дигитален вид, от 

който ще бъде изведен Протокола на 8-я Конгрес.  
„Откривам 8-я Конгрес на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 

Добре дошли на всички делегати на синдикалните организации на 8-я Конгрес на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ  

Добре дошли и на гостите на 8-я Конгрес." 

 Представяне на гостите:  

Пламен Димитров - Президент на КНСБ; 

Пламен Нанков – Вицепрезидент на КНСБ; 

Валентин Вълчев - Председател на Федерацията на независимите синдикати 

на миньорите; 

Васил Яначков - Председател на Синдикалната федерация “Металици”; 

Ренета Петрова – Заместник-председател на Синдикална федерация 

„Металици“. 

 

С решението си за свикването на 8-я Конгрес Управителният съвет прие 

предложение за ръководство и помощни органи на Конгреса  

Предложениението за състав на РЪКОВОДСТВО е то да се състои от 3 души: 

Красимир Кръстев - председател на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

Рая Митрович – заместник-председател на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

Румен Стоименов – член на Управителния съвет и председател на браншовия 

синдикат "Булгартрансгаз" 

Гласуване: 33 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се” приема Ръководство на 8-я 

Конгрес. Ръководството заема местата си на водещи. 

 

ВОДЕЩ НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ: Рая Митрович – заместник-председател 

на НФТ"Химия и индустрия"- КНСБ  

Утвърждаване на дневния ред на 8-я Конгрес в съответствие с решението на 

Управителния съвет за свикването на 8-я Конгрес и публикуваната покана в Държавен 

вестник бр. 64/2021 г. 

 

Гласуване: 33 “за”, 0 “против”, 0 “въздържал се” Конгресът приема следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

Приема дневния ред на Конгреса, както следва: 
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ДНЕВЕН РЕД 

на 8-я Конгрес на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 

1 и 2 октомври 2021 г., София 

 

1. Синдикален обзор за дейността на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ - 2016–

2021 г.; 

2. Доклад за финансовото и организационното състояние на НФТ „Химия и 

индустрия“ - КНСБ - 2016–2021 г.; 

3. Избор на ръководство, ръководни и контролни органи на НФТ „Химия и 

индустрия“ - КНСБ; 

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

5. Програма и приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ - 2021–2026 г. 

 

 Приемане на помощните органи на 8-я Конгрес - предложенията са приети от 

Управителния съвет на заседанието му от 16 юли 2021 г. и се намират в раздаденият 

Навигатор на делегата. 

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема  

Секретариат на 8-я Конгрес в състав от 2 души  

Даниел Куюмджиев - "Солвей-соди" - Девня - председател  

Боян Георгиев – “Калцит” – Асеновград  

 

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

Комисия по представителността на делегатите в състав от 3 души  

Росен Корелов - "Агрополихим" - Девня - председател 

Гергана Христева - "Каучук" - Пазарджик 

Филип Кочанов - "Асенова крепост" - Асеновград 

 

Гласуване: с 33 “за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

Комисия по предложенията за ръководни и контролни органи в състав от 4 

души, представители на различните браншове 

Цено Кунев - „Софарма” – София - фармация 

Валентин Радев – “Булгартрансгаз” ЕАД – ЮИЕР Ст. Загора - пренос и 

 дистрибуция на природен газ 

Донка Жекова - “Кох-и-ноор Хемусмарк” - Бургас - пластмаси и каучук 

Елена Нанева - "Неохим" - Димитровград - химическа 

Комисията няма посочен председател и ще избере докладчик от този състав.  

 

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

Комисия по избора в състав от 3 души   
Живко Жеков "Неохим" - Димитровград – председател 

Светла Димитрова - "Солвей - соди" - Девня 

Мартин Декин – “Софарма” – София  

 

РЕШЕНИЕ 

Конгресът приема състава на помощните органи на 8-я Конгрес. 

Комисиите работят паралелно с работата на Конгреса.  

 

 Регламента за работа на 8-я Конгрес 

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

 

РЕШЕНИЕ 
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Конгресът приема Регламента за своята работа. 

 

 Правила за избор на ръководство, ръководни и контролни органи 

на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

РЕШЕНИЕ 

Конгресът приема Правила за избор на ръководство, ръководни и контролни 

органи на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

 

14.30 ч. Встъпително слово на  Красимир Кръстев - председател на НФТ “Химия 

и индустрия” - КНСБ за Встъпително слово по т. 1. от дневния ред. (приложение) 

 

 Изказвания и обръщения към 8-я Конгрес на гостите. 

Валентин Вълчев – Живеем във времена на Зелена сделка, на индустриална 

революция 4.0, на декарбонизация, цифровизация, дигитализация. Времена, в които, 

ако не се реформираме, ще изгубим лидерските си позиции като 

континент.(приложение) 

Васил Яначков – Все още не си даваме сметка пред какво точно се изправяме – 

пред нас застават качествено нови изисквания как да контактуваме, как да се 

организираме, така че да можем да продължим да изпълняваме нашите функции на 

представители и защитници на интересите на трудовите хора. 

Пламен Димитров – Ефектът от налятите в световната икономика средства през 

последните 2 години ще се усеща още поне 12-18 месеца. Този процес съвпада с 

действията за овладяване на климатичните промени, водещи до нови 

предизвикателства. Ключовият въпрос е трансферът на технологии от тези, които ги 

имат.  

Трябва да продължи и борбата за двуцифрен ръст на заплатите. При 5% ръст на 

БВП през следващите 4 години е напълно постижимо средната работна заплата да расте 

с 12-13% годишно и със 17-18 на сто минималната работна заплата.  

От 200 хил. заети в предприятия с над 50 работници от индустриалния сектор в 

страната, в индустриалните федерации членуват около 20 хил. Обединени, те биха били 

по-силни и биха постигнали по-голямо покритие с колективни трудови договори на 

работещите в сектора.(приложение) 

 

15.30 ч. Кафе-пауза   
 

16.00 ч. Доклад на Федералната контролна комисия по т.2 от дневния ред. 

Докладва Стоянка Неделчева – председател на ФКК (приложение) 

 

16.15 ч. Дискусия по т. 1 и т. 2 от дневния ред – изказвания на делегатите 

Изказване на Юлия Такучева – “Химкомплект – Инженеринг“ – АД – София, 

която сподели и изказа разочарование от намаляващата синдикална плътност в нейната 

организация, от липсата на интерес у хората за членство, особено в младите хора и от 

възможностите на синдиката, както и от инертната позиция на работодателите към 

колективното договаряне и социалния диалог. 

Изказване на Нарцис Иванов – “Булгартрансгаз“ – КС – Расово, който взе 

отношение за консолидацията на синдикалните структури и необходимастта да се 

ползва европейски синдикарлен опит в тази посока. 

Изказване на Людмила Василева – “Неохим“ – АД – Димитровград, относно 

проблемите с присъединяването към колективните договори и от липсата на 
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нормативна уредба за управление на средствата събиране от присъединителните 

вноски. 

Изказвания от залата без микрофон, които обърнаха внимание, че в някои 

организации забавяне провеждането на отчетно-изборните събрания, поради 

епидемичната обстановка и мерките за безопасност в предприятието. Редица 

синдикални организации са се възползвали от решението на Управителния съвет на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ при създадената обективна невъзможност за 

провеждане на събрание и изборът на делегатити за 8-я Конгреса е извършен от 

Синдикалния съвет. 

Председателят Красимир Кръстев и зам. председателя Рая Митрович взеха 

отношение по много от повдигнатите въпроси, като неефективния браншови социален 

диалог и работодателската инертност и поведението им като бизнес организации, 

омагьосаните кръгове в нормативната уредба регламентираща колективното 

договаряне, нежеланието да се разговаря за политика за консолидация в рамките на 

КНСБ, за намаляващия ресурс на синдиката от хора и средства, както и грешните 

организационни и финансови решения взети назад във времето. (дигитален запис) 

 

17.00 ч. Прекратяване на дебатите по отчетните доклади и гласуване на решение 

на Конгреса.  

Гласуване: с 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се”. 

 

Доклад на Комисията по представителността на делегатите,  

докладва: Росен Корелов  – “Агрополихим“ – АД – Девня (приложение) 

Днес 1 октомври 2021 год., избраната от 8-я Конгрес на НФТ “Химия и 

индустрия” Комисия по представителността на делегатите в състав:   

Росен Корелов - "Агрополихим" - Девня - председател 

Гергана Христева - "Каучук" - Пазарджик 

Филип Кочанов - "Асенова крепост" – Асеновград, извърши проверка на 

регистрационните карти на избраните делегати и пълномощията на делегатите по право 

и установи: 

 За участие в 8-я Конгрес са избрани 32 делегати от синдикалните организации на 

НФТ “Химия и индустрия”, съгласно решението на Управителния съвет.  

По право делегати на 8-я Конгрес са ръководството на федерацията, членовете 

на Управителния съвет и на Федералната контролна комисия, общо 13 делегати. 

Общият брой на делегатите на 8-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” според 

представените протоколи е 45 делегати. За участие в 8-я конгрес са регистрирани общо 

33 делегати. 

Съгласно изискванията на чл. 34 от Устава 8-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. 

8-ят Конгрес на НФТ “Химия и индустрия има следната структура: 

Синдикална позиция: 

 Председатели на синдикални организации –  18 делегати 

 Секретари на синдикални организации – 4 делегати 

 Членове на синдикални съвети – 7 делегати 

 Редови синдикални членове – 2 делегати 

По пол: 

 Жени – 15 делегати 

 Мъже – 18 делегати 

По възрастова група:  
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 до 35 г. – 0 делегати 

 от 36 до 45 г. – 3 делегати 

 от 46 до 55 г. – 11 делегати 

 над 55  – 19 делегати 

По квалификационни групи: 

 Оператори – 7 делегати 

 Техници и квалифицирани работници – 8 делегати  

 Помощен персонал и администрация – 3 делегати 

 Специалисти – 6 делегати  

 Ръководни специалисти – 9 делегати 

По образователен ценз: 

 Висше - 18 делегати 

 Средно - специално - 12 делегати 

 Средно - 3 делегати 

 Друго - 0 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 8-я конгрес на НФТ “Химия и индустрия”. 

 

 Гласуване по т.1 и т.2 от дневния ред: с 33 “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” 

Конгресът взема следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Приема синдикалния обзор за дейността на НФТ"Химия и индустрия"- КНСБ 

2016-2021 г.; 

2. Приема доклада на ФКК за финансовото и организационното състояние на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ - 2016 - 2021 г.; 

3. Освобождава ръководството, ръководните и контролните органи на НФТ 

“Химия и индустрия” - КНСБ от организационна и материална отговорност. 

4. Конгресът приканва синдикалните организации с обективни организационни 

проблеми, предвид епидемичната обстановка, да проведат своите отчетни 

изборни събрания до 9-я Конгрес на КНСБ през май 2022 г.   

 

17.30 ч. ВОДЕЩ НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ – Румен Стоименов - председател 

на браншовия синдикат "Булгартрансгаз" – по т. 3 от дневния ред - Избор на 

ръководни и контролни органи на НФТ “Химия и индустрия”  

Докладва представител на Комисията по предложенията Цено Кунев – “Софарма“ 

– АД - София.  

Предложение за числен състав на ръководството на НФТ “Химия и индустрия” - 

председател и заместник-председател на НФТ “Химия и индустрия”. (приложение) 

 

Гласуване: 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” Конгресът приема следното  

РЕШЕНИЕ: 

Ръководството на НФТ “Химия и индустрия” да се състои от двама души -  

председател и заместник-председател. 

 

Представителят от Комисията по предложенията Цено Кунев, докладва 

предложенията за председател и заместник-председател на НФТ “Химия и индустрия”: 

За Председател - Красимир Йовев Кръстев 

За Заместник-председател - Рая Георгиева Митрович 
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Водещият дава думата на делегатите за мнения и предложения и обявява 

съгласието на кандидатите да бъдат избирани. 

Гласуване: 33 “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” 

Водещият прекратява разискванията за кандидати за ръководство. 

 

Дава думата на председателя на Комисията по избора Живко Жеков. 

Председателя на Комисията по избора Живко Жеков пояснява, че изборът на 

ръководство съгласно Устава е таен и ще се проведе по Правилата за провеждане на 

избор включени в Навигатора на делегата. След получаване на бюлетината от 

Комисията по избора, се гласува с отметка под „ДА“ или „НЕ“ пред името на избрания 

кандидат. След като гласува делегатът полага подпис пред Комисията по избора. 

Изборът се провежда в едно изборно бюро. 

 

17.30 – 18.00 ч.   / тайно гласуване /  

 

18.00 ч.  Водещият дава думата на представителя на Комисията по предложенията 

Цено Кунев. 

Комисията по предложенията предлага Федералната контролна комисия да се 

състои от 3 членове – председател и двама членове.  

Председател на ФКК - Стоянка Кузманова Неделчева – „Българска роза“ – АД - 

Карлово 

Членове на ФКК  

Недялка Нонева Желязкова – „Неохим" – Димитровград 

Иванка Колева Вълканова – „Солвей Соди“ – АД - Девня 

Водещият дава думата за други предложения.  Прекратява разискванията за 

кандидати за председател и членове на ФКК. 

Гласуване: 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” Конгресът приема следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

Конгресът приема ФКК да се състои от 3 членове. 

 

Съгласно Устава съставът на Федералната контролна комисия се избира с явно 

гласуване. 

Гласуване: 33 “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес избира: 

За Председател на ФКК 

Стоянка Кузманова Неделчева – „Българска роза“ – АД - Карлово 

За членове на ФКК  

Недялка Нонева Желязкова – „Неохим" – Димитровград 

Иванка Колева Вълканова – „Солвей Соди“ – АД - Девня 

 

Предложение на Комисията по предложенията Цено Кунев за числен състав на 

Управителния съвет на НФТ “Химия и индустрия” от 7 членове отделно от 

председателя и заместник-председателя на НФТ “Химия и индустрия”.  

Водещият дава думата на делегатите за мнения и предложения по числения състав 

на УС.  

Водещият прекратява разискванията за числения състав на УС. 

Гласуване: 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” приема 

РЕШЕНИЕ: 
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Конгресът приема численост на Управителния съвет от 7 членове.  

 

Водещият дава думата на представителят на Комисията по предложенията Цено 

Кунев за състав на Управителния съвет. 

Гласуването на кандидатурите е явно, по именно и по азбучен ред.  

Живко Жеков предлага поради липса на други кандидатури гласуването за 

членове на УС да се проведе анблок. 

Гласуване: 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се”  

РЕШЕНИЕ: 

Конгресът приема изборът на членове на Управителния съвет да се проведе 

анблок. 

 

Представителят на Комисията по предложенията Цено Кунев предлага членовете 

на Управителния съвет: 

 Бранш „Химически вещества и продукти” – Даниел Куюмджиев; Росен Корелов; 

Живко Жеков; 

 Бранш ”Лекарствени средства” – Мартин Декин; 

 Бранш „Пластмаси и каучук” – Гергана Христева; Филип Кочанов;   

 Бранш „Пренос и дистрибуция на природен газ" – Румен Стоименов. 

 

Водещият дава думата на делегатите за мнения и предложения по състава на УС. 

Водещият прекратява разискванията за кандидати за председател и членове на 

УС. 

Гласуване: с 33 “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се” Конгресът приема следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” избира Управителен съвет в 

състав: (по азбучен ред) 

Гергана Енчева Христева  от “Каучук” – Пазарджик 

Даниел Димитров Куюмджиев от “Солвей – Соди” – Девня 

Живко Тенев Жеков   от “Неохим” – Димитровград 

Мартин Петров Декин  от “Софарма” – София  

Росен Димитров Корелов  от “Агрополихим” – Девня 

Румен Иванов Стоименов  от “Булгартрансгаз” – ОПиК – Ботевград 

Филип Михайлов Кочанов             от “Асенова крепост” – Асеновград 

 

Доклад на Председателя на Изборната комисия Живко Жеков за резултатите от 

тайния избор за председател и заместник-председател на НФТ “Химия и 

индустрия”. (приложение Протокол) 

 

С 32  “ за” , 1 “против”, 0  “въздържал се”  

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес избира за Председател на НФТ"Химия и индустрия" 

Красимир Йовев Кръстев 

 

С 33  “ за” , 0 “против”, 0  “въздържал се”  

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес избира за заместник председател на НФТ"Химия и индустрия" 

Рая Георгиева Митрович 

 

19.00 ч.  Закриване на първия работен ден на 8-я Конгрес  
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2 октомври 2021 г. / събота / 
 

09.00 ч. Начало на втория работен ден на 8-я Конгрес - т. 4 от дневния ред на 8-я 

Конгрес Промени в Устава на НФТ"Химия и индустрия". 

ВОДЕЩ НА ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ – Рая Митрович – заместник-председател 

на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ 

 

Председателят прави кратко встъпление към промените в Устава на 

НФТ”Химия и индустрия” – КНСБ. Пояснява, че промените в Устава са свързани с 

някои уточняващи редакции, пренареждане на някои текстове, а новостите са свързани 

с функционирането на органите на федерацията в условията на извънредно положение, 

извънредна обстановка или ситуация, които създават обективни пречки за тяхната 

работа. 

Водещият докладва промените в Устава. Промените в Устава се намират в 

раздадените материали на Конгреса. Промените са приети от Управителния съвет на 

заседанието на 16 юли 2021 г. и са публикувани и на сайта на Федерацията. 

Промените в Устава се гласуват член по член, а накрая се гласуват анблок за 

приемането на всички промени.  Измененията в Устава се приемат с явно гласуване и с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласувалите делегати. 

С приключване на гласуването на промените в Устава делегатите трябва да се 

подпишат в Секретариата за участието си в гласуването.  

Водещият докладва промените в Устава на НФТ"Химия и индустрия": 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Националната федерация на труда /НФТ/ “Химия и индустрия” е 

синдикално обединение за представителство, организация и защита на правата и 

интересите на наемния труд. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", се променя: 

Чл. 1. (изм.) Националната федерация на труда /НФТ/ “Химия и индустрия” е 

синдикално сдружение за представителство, организация и защита на правата и 

интересите на наемния труд. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЧЛЕНСТВО В НФТ”ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

Чл. 11. Нови членове на НФТ “Химия и индустрия” се приемат с решение на 

Управителния съвет, след представяне на писмено заявление, протокол от събранието с 

подписите на участниците, решението за членство, числеността на синдикалната 

организация и състава на избрания ръководен орган. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", се променя: 

Чл. 11. (изм.) Нови членове на НФТ “Химия и индустрия” се приемат с решение 

на Управителния съвет, след представяне на писмено заявление за членство, протокол 

от събранието на синдикалната организация с решението за членство, числеността на 

синдикалната организация и състава на избраното синдикално ръководство. 

 

Чл. 12 ал.2 Синдикалната организация може да прекрати членството си в НФТ 

“Химия и индустрия” по решение на своя висш ръководен орган, взето с 2/3 

квалифицирано мнозинство, което се депозира пред Управителния съвет. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", се променя: 
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Чл. 12 ал.2 (изм.) Синдикалната организация може да прекрати членството си в 

НФТ “Химия и индустрия” по решение на синдикалното събрание, което се депозира 

пред Управителния съвет. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

Чл.24 т.5. Избира Председателя и секретаря(те) на синдикалната организация с 

тайно гласуване с мнозинство на повече от половината от участващите в гласуването. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", се променя: 

Чл.24 т.5. (доп) Избира Председателя и секретаря(те) на синдикалната 

организация с тайно гласуване с мнозинство на повече от половината от участващите в 

гласуването. Изборът с тайно гласуване може да бъде заменен с явно гласуване с 

решение на събранието прието с квалифицирано мнозинство на 2/3 от 

присъстващите. (идва от чл. 49 ал.3) 

 

Чл.24 т.7. Избира делегатите на синдикалната организация за конгреса на НФТ 

“Химия и индустрия”. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", се променя: 

Чл.24 т.7. (доп) Избира делегатите на синдикалната организация за конгреса на 

НФТ “Химия и индустрия”, а в случай на извънредни обстоятелства, които водят до 

обективна невъзможност за неговото провеждане, изборът се извършва от 

синдикалния съвет.  

 

РАЗДЕЛ ІV  

ОРГАНИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 
 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" приема: 

Чл. 35. ал. 3 (нова) Поканата за свикване на Конгреса се изпраща до 

синдикалните организации в писмен или дигитален вид и съдържа дневния ред, 

датата, часа и мястото на неговото провеждане. Поканата се обявява на сайта и в 

офиса по седалището на НФТ “Химия и индустрия” в 30 дневен срок преди датата на 

откриването на Конгреса. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 35 ал.3 става Чл. 35 ал. 4  

Чл. 35 ал.4 става Чл. 35 ал. 5 

 

Чл. 36 т.7. Взема решение за членството на НФТ “Химия и индустрия” в 

национални и международни синдикални обединения. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 36 т.7. (доп.) Взема решение за членството на НФТ “Химия и индустрия” в 

национални и международни синдикални организации, както и за членството или 

консолидирането на НФТ “Химия и индустрия” с други браншови синдикални 

сдружения. 

 

Чл. 39. ал. 3, т.8. Осъществява оперативното управление на бюджета и дейността 

на НФТ “Химия и индустрия” и взема решения по всички въпроси, които по закон или 

Устава не спадат в правата на Федералния съвет. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 39 ал.3, т.8. (изм.) Осъществява оперативното управление на бюджета, на 

организационната и финансовата дейност на НФТ “Химия и индустрия”.  
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С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" приема: 

Чл. 39 ал. 5. (нова) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде 

провеждано присъствено заседание при извънредни ситуации или в неотложни случаи, 

а протоколът с взетите решения се подписва в последствие от всички членове. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО  НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

 

Чл. 44. ал.2 НФТ ”Химия и индустрия” и нейните основни членове могат да 

притежават движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, застрахователни 

полици, ценни книжа и парични фондове, да организират и учредяват 

взаимоспомагателни и солидарни каси. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 44. ал.2 (изм.) НФТ ”Химия и индустрия” и синдикалните организации могат 

да притежават движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, застрахователни 

полици, ценни книжа и парични фондове, да организират и учредяват 

взаимоспомагателни и солидарни каси. 

 

Чл. 45. ал.1 Финансовите средства се изразходват за обезпечаване дейността на 

НФТ “Химия и индустрия” и нейните структури, съгласно Наредба за финансовата 

дейност, утвърдена от Федералния съвет. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 45. ал.1 (изм.) Федералният съвет приема Наредба за финансовата 

дейността на  НФТ “Химия и индустрия” и на синдикалните организации. 

 

Чл. 45. ал.2 Федералният съвет с приемането на бюджета може да определи 

формирането, вида и размерите на паричните фондове на НФТ “Химия и индустрия”. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 45. ал.2 (изм.) Федералният съвет може да формира целеви парични сметки 

на НФТ “Химия и индустрия”, чието управление се извършва от Управителния съвет. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 48. ал.1 Федералният съвет взема решения по въпроси, невключени в 

компетенциите на органите на НФТ “Химия и индустрия” или неуредени с настоящия 

Устав. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 48. ал.1 Федералният съвет взема решения по въпроси неуредени в настоящия 

Устав. 

 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се приема: 

Чл. 48. ал.4 (нова) Управителният съвет взема решения от компетенциите на 

Федералния съвет по чл.38 ал.1,2,4и5 в случай на извънредни обстоятелства или 

ситуации, природни бедствия или пандемии, които създават обективни пречки за 

функционирането на НФТ"Химия и индустрия". 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се приема: 
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Чл. 48. ал.5 (нова) Управителният съвет взема решения за участието и 

представителството на НФТ"Химия и индустрия" в помощни органи и комисии на 

КНСБ.  

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се приема: 

Чл. 48. ал.6 (нова) Федералният съвет избира делегатите на НФТ"Химия и 

индустрия" за Конгреса на КНСБ. 

 

Чл. 49. ал.3 (отпада) Изборите с тайно гласуване в НФТ “Химия и индустрия”, 

могат да бъдат заменени с явно гласуване по решение на съответния изборен орган с 

квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

(отива в чл. 24 т.5)  

Чл. 49 ал.3 (нова) Ръководството, членовете на Управителния съвет и на 

Федералната контролна комисия на НФТ “Химия и индустрия” се освобождават от 

заеманите длъжности с решение на Федералния съвет, в случай, че напуснат 

синдикалната организация, както и при разформироване на синдикалната структура, 

която представляват, или по тяхна писмена молба или непреодолими причини. (идва 

от чл. 50 ал.2) 

 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се": Чл.50 ал.2 отпада и отива в чл. 49 

като ал.3. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл.50 ал.3 става Чл.50 ал.2 

 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се приема: 

Чл. 51. ал.3 (нова) В случай на извънредни обстоятелства, които водят до 

обективна невъзможност за свикването на Конгреса, ръководните и контролните 

органи на НФТ “Химия и индустрия” изпълняват своите задължения и правомощия и 

след изтичането на техния мандат до провеждането на редовен Конгрес. 

 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се приема: 

Чл. 51 ал.4. (нова) В случай на извънредни обстоятелства, които водят до 

обективна невъзможност за свикване на събранието на синдикалната организация, 

нейните ръководни и контролни органи изпълняват своите задължения и правомощия 

и след изтичането на техния мандат до провеждането на редовно отчетно-изборно 

събрание. 

 

Чл. 51 ал.3 Федералният съвет може да приема организационните правила за 

провеждане на избори в НФТ “Химия и индустрия”. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 51 ал.3 става ал.5 (изм.) Федералният съвет приема организационните 

правила за провеждане на избори в НФТ “Химия и индустрия”. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 

Чл. 51 ал.4 става ал.6 

 

Чл. 52. ал.4 Заличаването на НФТ”Химия и индустрия” се извършва от 

упълномощено от Конгреса, лице след приключването на процедурата по предходната 

алинея, пред Окръжния съд по седалището й. 

С 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" се променя: 
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Чл. 52. ал.4 (изм.) Заличаването на НФТ”Химия и индустрия” се извършва от 

упълномощено от Конгреса лице по законоустановения ред, след приключването на 

процедурата по предходната алинея. 

 

Взаключение с 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", Конгресът прие 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес приема промените в Устава на НФТ”Химия и индустрия”. 

Възлага на Председателя да внесе в СГС за регистрация направените промени в 

Устава и състава на Управителния съвет.   

 

 10:00 ч. Кафе-пауза   

 

ВОДЕЩ НА ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ – Румен Стоименов – член на 

Управителния съвет и председател на браншовия синдикат "Булгартрансгаз"  

 

10:30 ч. т. 5 от дневния ред – Предизвикателства и приоритети на НФТ 

“Химия и индустрия” - доклад на председателя на НФТ”Химия и индустрия”. 

(приложение)  

Заключителна дискусия. Изказване на Нарцис Иванов по въпроса за 

намаляващото членство и проблема за консолидация, необходимостта от 

предварително проучване и обсъждане на възможностите за обединяване на 

синдикатите и последствията. 

Председателя Красимир Кръстев направи заключителен обзор на дискусията по 

повдигнатите теми. 

Приемане на Приоритетите на НФТ “Химия и индустрия” за периода 2021–2026 г.  

Гласуване с 33 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се", Конгресът приема 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

8-ят Конгрес приема Програма и приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ 

за 2021 - 2026 г. 

 

11.30 ч. Закриване на 8-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” - председателя 

Красимир  Кръстев 

 

Протокол от  

дигиталния запис: 

  Ния-Виктория Петрова 

 

Красимир Кръстев  

Председател на  

НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ  

 

Рая Митрович  

 Заместник-председател на   

 НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

      

Румен Стоименов 

 Член на Управителния съвет и председател 

 на браншовия синдикат "Булгартрансгаз" 
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