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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 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

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

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

 

8-ят Конгрес на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ се провежда на 

основание Решение № 1 на Управителния съвет от Протокол № 18 от 16 юли 

2021 г. публикувано в Държавен вестник бр. 64 / 03.08.2021 г. с покана до 

делегатите на Конгреса  

1. Регламентът определя общите правила за работата на 8-я Конгрес на 

НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ. 

2. Конгресът са провежда съгласно обявения дневен ред и взема 

решения единствено по въпросите включени в него. 

3. Конгресът на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ започва своята 

работа, ако са се регистрирали повече от половината избрани делегати на 

синдикалните организации и делегатите по право.  

4. В случай, че в обявения ден и час няма необходимия кворум, 

откриването на Конгреса се отлага с един час от първоначалния обяван час и 

се провежда при наличието на 1/3 от общия брой избрани делегати и 

делегатите по право и при същия дневен ред. 

5. Организационната програма на Конгреса може да бъде променена 

или пренаредена с отделно гласуване на делегатите. 

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

се състои от председателя, заместник председателя и член/ве на УС.  

7. Помощните органи на Конгреса работят по време на неговата работа 

и паралелно с неговите заседания. 

8. Редовността и легитимността на Конгреса се обявява с доклад на 

Комисията по представителността на делегатите.    

9. Конгресът взема решенията с явно гласуване и обикновено 

мнозинство от присъстващите делегати със “за”, “против” и “въздържал се”.  

10. Измененията и допълненията в Устава на НФТ “Химия и 

индустрия” - КНСБ се докладват от ръководството на Конгреса, съгласно  
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проекта одобрен от Управителния съвет и се приемат с 2/3 квалифицирано 

мнозинство от присъстващите делегати.  

11. Предложенията за ръководство на НФТ “Химия и индустрия” - 

КНСБ, на членове на Управителния съвет и на Федерална контролна комисия 

се правят от делегатите до Комисията по предложенията. Комисията също 

може да формира свои предложения.  

12. Изборът на председател и заместник председател на НФТ “Химия и 

индустрия” - КНСБ се провежда с тайно гласуване. Гласуването е редовно, 

ако в него са участвали повече от половината делегати.   

13. Всеки делегат има право на изказване по отделна точка от дневния 

ред в рамките на пет минути и на реплика в рамките на две минути.  

14. Запитвания по конкретни организационно технически въпроси и 

консултации могат да се правят в Секретариата на Конгреса. 
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