
  
  

Образец  

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
в ______________________________ - гр. _______________ 

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” – КНСБ 

Изх. № _____/________ 20__ г. 
 
     ДО 
     ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР (управителя) 
     на ______________________________ 

    гр. ____________________________ 
 

П О К А Н А  

от синдикалната организация на НФТ “Химия и индустрия” – КНСБ 

 Уважаеми(а) господин(жа) ________________________, 

 На основание чл. 52, ал. 1, т. 1. от Кодекса на труда Ви отправяме настоящата 
Покана за откриване на преговори за сключване на колективен трудов договор в 
предприятието. 

 Предлагаме първото заседание на преговорите да се проведе на _________ 20__ г. 
от ____ часа в ______________. 

 Моля, да ни уведомите за състава на работната група, която ще участвува в 
колективните преговори от ваша страна. 

 Имаме необходимата готовност за започване на преговорите в рамките на 
законовия едномесечен срок от получаването на настоящата покана. 

 Работната група за участие в колективните преговори, определена от синдикалната 
организация е в следния състав: 

1. ___________________________________________________   
 (трите имена на лицето и длъжност) 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 

Предлагаме на първото заседание да уточним процедурата за реда и начина за 
провеждането на колективните преговори. 

Моля, да ни предоставите необходимата информация във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 2 
от КТ, касаеща основните разпоредби в проекта на КТД. 

Прилага ме ви Удостоверение за легитимност на синдикалната организация 
издадено по установения ред от НФТ “Химия и индустрия” – КНСБ 
 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСО: 
           /подпис/ 

 В случай, че в предприятието има и друг/и синдикат, то Поканата трябва да бъде 
придружена с общ проект на синдикалните организации.  

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 
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ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 
на ___________________________________ 
гр. ____________________________ 
 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 
в ___________________________________ 
гр. ____________________________ 
 

                               

З А Я В Л Е Н И Е  
за присъединяване към КТД  

            от ___________________________________________________ 
          
 
 длъжност ______________________________________ 

 
  
 Уважаеми господин(жо) изпълнителен директор(управител),  
  
 Заявявам, че желая да се присъединя към КТД в предприятието, съгласно 
разпоредбите на чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда и при спазване на реда и условията за 
присъединяване договорени в КТД.  
  
 Давам съгласието си да ми бъде удържана присъединителната вноска в размера на 
договореното в КТД на дружеството. 
 
 
 
дата:____________________   ЗАЯВИТЕЛ: __________________________ 
                   /подпис/ 
 

  Заявлението са подава пред изпълнителния директор или председателя на 
синдикалната организация, в зависимост от договорената процедура в КТД за регистрация 
на заявленията 

 

 

Регистрационен № _____ 
___________20__ г. 

ЕГН           

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
КЪМ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КТД 

 
 
 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  
за присъединяване към КТД  

 
 
 Настоящото удостоверения се издава на 
  
_______________________/трите имена/________________________________ 

 
 

работещ(а) на длъжност ____________________________________________ 
в ____________________________________________________  
 

в  уверение на това, че същият(та) е вписан(а) под № _____ от ______20_г. в регистъра на 
присъединените към КТД в дружеството и е изпълнил/а условията по присъединяването 
към Колективния трудов договор посочени в чл. _______ от този договор и може да се 
ползува от условията и правата по него, считано от _________________ за времето на 
действие на договора.  
 
      
 
______________                   Длъжностно лице:______________ 
         дата       Фамилия, подпис 

 

 
 
 

 Удостоверението са издава от длъжностното лица, съгласно договорената процедура в 
КТД и се получава срещу подпис в регистъра за присъединяване към КТД на 
дружеството 

ЕГН           

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 


