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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 

 

ПРОЕКТ 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ 

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

1-2 октомври 2021 г., София, "Феста хотел"  

 

Ръководството на Конгреса се състои от председателя и зам. 

председателя и член на Управителния съвет, а водещите на Конгреса се 

определят в зависимост от дневния ред. Ръководството на Конгреса води 

заседанията по дневния ред, следи за спазването на регламентите и правилата, 

води гласуванията, докладва предложенията внесени от Управителния съвет, 

дава думата за изсказванията, съблюдава програмата на Конгреса.  

 

Ръководство на конгреса - 3 членове 

Красимир Кръстев – председател  

Рая Митрович - заместник председател    

Румен Стоименов – “Булгартрансгаз” – Ботевград 

  

Секретариатът е помощен орган на Конгреса и отговаря за 

регистрацията на делегатите, спазването на организационната програма на 

Конгреса, раздаването на материали, при необходимост изпълнява функции на 

преброител по време на решения с явно гласуване, осигурява подписването на 

делегатите за приемане на промените в Устава, отпечатва бюлетините за 

провеждането на тайния избор, следи за техническата готовност и записа на 

Конгреса.  

 

Секретариат на Конгреса - 3 души  

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

Илияна  Павлова - “Булгартрансгаз” – Кардам 

Боян Георгиев – “Калцит” – Асеновград  

 

Комисията по представителността на делегатите докладва 

легитимността на Конгреса и наличния кворум и при поискване може да 

установява кворума в залата по време на гласувания. Комисията може да 

подготви информация за делегатската структура на Конгреса, които се 

отразяват в протокол.  

 

Комисия по представителността на делегатите - 3 души 

Росен Корелов - "Агрополихим" - Девня - председател 

Гергана Христева - "Каучук" - Пазарджик 
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Филип Кочанов - "Асенова крепост" - Асеновград 

 

Комисията по предложенията за ръководство, ръководни и 

контролни органи работи по време на Конгреса, прави и приема 

предложения за ръководство, Управителен съвет и ФКК. Избран от състава на 

Комисията член докладва предложенията за численост на органите и 

кандидатите при явното гласуване. При тайния избор докладва направените 

предложения за кандидатите и след обсъждането им ги предава на Комисията 

по избора за подготовка на бюлетините. Подписва протокол за направените 

предложения. 

 

Комисия по предложенията за ръководство,  ръководни и 

контролни органи - 4 души 

Цено Кунев - „Софарма” – София 

Атанас Линев – “Булгартрансгаз” – София 

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

Елена Нанева - "Неохим" - Димитровград 

 

Комисията по избора провежда тайния избор, оформя изборните 

бюлетини, дава пояснения за начина на гласуване, отпечатва и раздава 

бюлетините на делегатите, регистрира гласуването в списъка на делегатите. 

Изпълнява функции на преброител по време на избора с явно гласуване. 

Подписва протокол от проведения избор.  

 

Комисия по избора - 3 души 

Живко Жеков "Неохим" - Димитровград – председател 

Георги Димитров - "Девня варовик" - Девня 

Мартин Декин – “Софарма” – София  
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