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До 

Г-Н КРАСИМИР КРЪСТЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ХИМИЯ И 

ИНДУСТРИЯ" - КНСБ 
 

ДО 

ДЕЛЕГАТИТЕ НА VII-мия КОНГРЕС НА НФТ "ХИМИЯ И 

ИНДУСТРИЯ" 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ, УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ, 

Приемете нашите сърдечни поздрави от името на Управителният и Координационният съвет на Федерацията на 

независимите синдикати на миньорите - КНСБ и лично от свое име бих искал да приветствам 

участниците в Седмия Конгрес на Национална федерация на труда "Химия и индустрия". 

През изминалият отчетен период Вашата организация допринесе за популяризиране на полезните за всички нас 

постижения в отрасъла, и се утвърди като достоен защитник на интересите и справедливостта за работещите в 

химическата индустрия. 

Дълбоко сме убедени, че ще продължите и в бъдеще да следвате вярната посока, като активно полагате усилия за 

укрепване на синдикалното движение и за постигане на социален диалог в бранша. 

Само адекватната и динамична реакция на бизнесът и представителите на наемния труд може да донесе успех 

на компаниите и да развиват добрите практики в браншовете на индустриалния химически сектор. 

Уверено продължавайте по пътя на европейските демократични ценности - свобода, солидарност и 

справедливост. Те са в основата на активната социална политика в модерното общество, без които са немислими 

социалният мир и социалната сигурност. 

 

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ СИНДИКАЛИСТИ, 
 

Застанали под знамето на КНСБ и изповядвайки нашето верую -защита интересите на труда, миньори и химици 

рамо до рамо продължаваме да защитаваме и отстояваме интересите на работещите от тежката индустрия в 

България. 

Бяхме заедно в борбата при приемането на изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. 

Съществена роля изиграха декларациите, приети и подписани от индустриалните федерации от системата на КНСБ. 

Оказахме се движещата сила в обсъждането на параметрите, касаещи развитието на пенсионната реформа и 

по-специално тези, които засягат ранното пенсиониране на работещите в условията на първа и втора категория труд. 

Няма да бъде нескромно да заявим, че ръководствата на КНСБ и на индустриалните федерации подобаващо 

защитихме работещите в тежки условия на труд. 

Ще продължим заедно да изпълняваме своята мисия в защита на хората на наемния труд, за да не допуснем 

реформите в българското законодателство да бъдат за сметка на нарушаването на утвърдени основни трудови 

стандарти и фундаментални принципи. 

Трябва да положим още много усилия и решителни действия в областта на политиката на доходите - 

заплащането на труда и колективното договаряне чрез ясни правила, процедури и срокове в Кодекса на труда за 

договаряне на работните заплати на всички равнища. А в международен план, заедно с водената политиката на КНСБ 

чрез ЕКП да постигнем разработването и приемането на общоевропейски критерии и методически подход за определяне 

на националните минимални заплати в страните-членки на ЕС. 

Маркирахме само една съвсем малка част от това, което ни предстои да отстояваме и да търсим методи и 

подходи за тяхното осъществяване. Но това ще бъде постижимо, когато сме единни и сплотени, ръководейки се от 

наша мисия - защита на българските работещи от тежката индустрия на България. 

От трибуната на този форум поздравявам и призовавам Национална федерация на труда "Химия и индустрия" да 

работи все така усърдно и последователно, да изпълнява своите собствени политики и стратегии за ефективна и 
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пълноценна защита на синдикалните интереси на работещите в сферата на химическата индустрия и за достойно 

интегриране на страната ни в безопасни и конкурентоспособни химически продукти в Общия европейски пазар! 

Гордейте се и "пълен напред" по пътищата заредени с висококалоричното гориво на синдикализма и 

продължавайте уверено 

напред към европейските ценности и стандарти в диалог със социалните партньори. 

Нека си пожелаем да бъдем все така силни, сплотени, борбени и последователни в защита на своите права, в 

отстояването на синдикалната мисия. 
 

Пожелавам успех и ползотворна работа на участниците в VII- я Конгрес на НФТ "Химия и индустрия "! 
 
 
 

Със синдикален поздрав, 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 


