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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 

Изх. № 30-03-19/ 25.08.2021 г. 

 

ДО 

ДЕЛЕГАТИТЕ НА 8-я КОНГРЕС НА 

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” – КНСБ  

 

                                                  

ПОКАНА 

за участие на 8–я конгрес на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, 

Управителният съвет, с решение №1 от Протокол № 18/16.07.2021 г., 

обнародвано в бр.64 от 03.08.2021 г. на "Държавен вестник", и на основание 

чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава свиква 8-ия Конгрес на НФТ „Химия 

и индустрия“ – КНСБ на 01.10.2021 г. от 14:00 в София, хотел „Феста“, 

зала „Панорама“, при следния дневен ред:  

 Синдикален обзор за дейността на НФТ „Химия и индустрия“ - 

КНСБ - 2016–2021 г.; 

 Доклад за финансовото и организационното състояние на НФТ 

„Химия и индустрия“ - КНСБ - 2016–2021 г.;  

 Избор на ръководство, ръководни и контролни органи на НФТ 

„Химия и индустрия“ - КНСБ;  

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

 Програма и приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ - 

2021–2026 г. 

Управителният съвет кани на 8-я конгрес на НФТ „Химия и индустрия“ 

- КНСБ избраните делегати от синдикалните организации. Членовете на 

ръководството, членовете на Управителния съвет и членовете на 

Федералната контролна комисия на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ са 

делегати на 8-ия конгрес по право.  

Регистрацията на делегатите ще започне на 01.10.2021 г. от 12.00 ч. в 

зала „Панорама“ на хотел „Феста“. Конгресът ще започне своята работа на 

01.10.2021 г. от 14:00 ч. в Зала "Панорама".  

При липса на необходимия кворум и на основание чл. 34 от Устава и 

чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще започне от 15:00 ч. същия ден, на същото 
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място и при същия дневен ред, при кворум повече от 1/3 от общия брой 

делегати на Конгреса.  

При регистрацията на Конгреса всеки делегат трябва да представи 

регистрационната си карта, която ще намерите приложена към това писмо. 

 Материалите от дневния ред на Конгреса се намират на разположение в 

централния офис на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ в София 1000, пл. 

Македония № 1, ет. 6, и на банер „8 Конгрес“ на интернет сайта – www.nft-

chemical.eu. 

Отчетно-изборната кампания в синдикалните организации остава 

отворена за провеждането на събранията, съобразно конкретните условия и 

правила за безопасност в предприятията. При обективна невъзможност за 

провеждане на събрание, делегатът/те се избира от Синдикалния съвет.  

Копие от Протокола от събранието или протокола на Синдикалния 

съвет за избора на делегат/те трябва да изпратите своевременно до 20 

септември 2021 г.  

Моля, до 20 септември 2021 г. също така да ни уведомите за възможни 

промени или невъзможност на някои от делегатите да участват на Конгреса, 

като може да осигурите негов заместник.  

Информация за преприетите здравни и организационни мерки за 

безопасност ще намерите на сайта на хотел"Феста".  

Очакваме Ви!    

 

Приложение: Програма на Конгреса, Регистрационна карта на 

делегата, Организационно-техническа информация                                           

  

       

      

      

 


