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С П О Р А З У М Е Н И Е 
за участието на представители на синдикалната организация синдикални форуми, 

представляващи синдикална дейност 
 
  
Днес ……………….. г. в гр. ………………….., на основание разпоредбите на чл 4, чл. 46 и чл. 161 от 
Кодекса на труда беше постигнато споразумение между  
„…….……………………………………….” АД, със седалище и адрес на управление гр. ………………………, 
представлявано от Изпълнителния директор ………………………………………………………………………………  
наричан по-долу Работодател,  от една страна и от друга страна 
 Синдикалната организация на НФТ”Химия и индустрия” – КНСБ в 
„…………………………………………………………………………………” – АД   гр. …………………………………., 
представлявана от нейния председател 
……………………………………………………………………………………….., наричана по-долу Синдикат.  
   
 1. Настоящото Споразумение урежда отношенията, възникващи между Работодателя и 
Синдиката по повод участието на представители на синдикалната организация на регионално 
и национално равнище или в международни синдикални форуми, считащи се за синдикална 
дейност на НФТ ”Химия индустрия” или КНСБ, което е предвидено в техните устави. 
 
 2. Споразумението има за цел да създаде действащи правила за осъществяване на 
координация между страните, за по-добър диалог и взаимно разбирателство между 
Работодателя и работниците и служителите, представлявани от Синдиката. 
 
 3. Работодателят съдейства на представителите на Синдиката – синдикалното 
ръководство, членовете на синдикалния съвет и членове на КУТ, като съгласно чл. 46 от КТ 
създава необходимите условия за осъществяването на синдикалната дейност и изпълнението 
на синдикалните функции възникващи от тяхното синдикално членство. 
 
 4. Председателят на Синдиката, а в негово отсъствие секретарят, имат задължението 
да информират своевременно Работодателя за поканата и условията за участие в синдикални 
мероприятия, придружено със съответно предложение за участие на синдикални 
представители от предприятието.   
 
 5. Участието на представителите на синдикалната организация в синдикални 
мероприятия като обучения, семинари и други срещи на регионално или национално 
равнище се урежда по реда на чл. 161 ал. 1 от Кодекса на труда като служебен отпуск. 
  
 7. Работодателят може по искане на Синдиката да финансира участието (или 
командироване) на представители на Синдиката в обучения, семинари или тематични 
конференции по въпроси от взаимен интерес в областта на трудовите и осигурителните 
отношения, социалния диалог, колективното договаряне и безопасността на работното място. 
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 8. Участието на представители на синдикалната организация в заседания на 
регионални или браншови/национални изборни синдикални органи се предвижда отделно 
при установяването на платения отпуск за синдикални дейци по реда на чл. 159 от Кодекса на 
труда, при представяне на удостоверение от НФТ ”Химия индустрия” – КНСБ в началото на 
мандата или при необходимост. 
 
 9. Администрацията изготвя справка за ползването на отпуска за участието в обучения, 
семинари и други срещи на регионално или национално равнище. 
 
 10. Настоящото Споразумение влиза в сила от момента на подписването му от 
страните и не се ограничава със срок на действие. 
 
 11. Промени в споразумението могат да се правят по предложение и съгласие на двете 
страни.  
 
 12. Спорове свързани с изпълнението на това споразумение се уреждат чрез 
преговори между страните.  
 
 Настоящото споразумение се подписва в два еднакви екземпляра, по един за 
Работодателя и за Синдиката. 

 
 

 
Синдикална организация,      Изпълнителен директор: 
Председател:       “……………………………….” – АД                 
          
 
   /......................./     /.................../ 


