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София-1000,  пл. „Македония” – 1, тел: +359 2 987 39 07 е-mail: nft@nft-chemical.eu 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 15 / 4 декември 2020 г.  

неприсъствено заседание на Управителния съвет  

 

Красимир Кръстев – Председател     ______________________ 

Рая Митрович – Заместник – председател   ______________________ 

Атанас Линев - „Булгартрансгаз” - АД - ЮИЕР - Ст.Загора  ______________________ 

Гергана Христева – „Каучук” – АД – Пазарджик   ______________________ 

Даниел Куюмджиев – „Солвей–соди” – АД – Девня   ______________________ 

Живко Жеков – „Неохим” – АД - Димитровград   _______________________ 

Мартин Декин – „Софарма” – АД – София    _______________________ 

Росен Корелов – „Агрополихим” – АД – Девня   _______________________ 

Румен Стоименов – „Булгартрансгаз”- ОПиК - Ботевград _______________________ 

Филип Кочанов – „Ас. крепост” – АД – Асеновград  _______________________ 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Кампанията "Колективното договаряне за достоен труд и достойни заплати". 

2. Отчетно изборна кампания на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ - 2021 г. 

3. Текущ отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”-КНСБ и 

членския внос.  Удостоверения за представителност и легитимност I полугодие на 2021 г. 

4. Разни. 

4.1. Организационно състояние - резултати от процедурата по установяване на 

критериите за национална представителност на организациите на работниците и 

служителите; 

4.2. Преглед за взетите решения от колективните органи през 2020 г.; 

4.3. Проект на КНСБ - консултации в предприятията. 

 

По т. 1 от дневния ред - Кампанията "Колективното договаряне за достоен труд и 

достойни заплати". 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 1 

1.1. Управителният съвет приема оценките и изводите в анализа на Кампанията 

"Колективното договаряне за достоен труд и достойни заплати"-2019/2020 г. 

1.2. Управителният съвет препоръчва синдикалните организации да проведат 

необходимите консултации и да огласят исканията си, като действат съобразно 

специфичните икономически условия, условия за безопасност и овладяване на 

негативните последици от корона вирусната епидемия на работното място.  

1.3. Потвърждава препоръчителните индекси за ръст на работните заплати в 

рамките на 5-6%, предвид данните за възстановената производствена дейност в повечето 

предприятия или е постигнато намаление на доходи през годината.  

1.4. Препоръчва в преговорите да се обърне внимание и на раздела за заетостта и 

организацията на труда в колективните договори по отношение на режима на работа, 

възможната гъвкавост и дистанционната работа, за необходимата компенсация в 

заплащането. 

 

По т. 2 от дневния ред - Отчетно изборна кампания на НФТ"Химия и индустрия" - 

КНСБ - 2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 2 

2.1. Управителният съвет открива отчетно-изборната кампания в синдикалните 

организации преди VIII-я Конгрес насрочен за месец юни 2021 г. и възлага на 

ръководството да подготви необходимите организационно-технически помощни 

материали за отчетно-изборните събрания.  

2.2. Управителният съвет приема организационната рамка за отчетно-изборната 

кампания и провеждането на VIII-я Конгрес да бъде актуализирана при необходимост в 

зависимост от здравната обстановка и мерките за безопасност в предприятията.  

 2.3. Управителният съвет приема норма за представителство за избор на делегати на 

синдикалните организации за VIII-я Конгрес, както следва:   

синдикални организации до 50 синдикални членове - 1 делегат,  

синдикални организации от 50 до 100 синдикални членове - 2 делегати и  

синдикални организации с над 100 синдикални членове - 3 делегати.  

Ръководството, членовете на Управителния съвет и на Федералната контролна 

комисия на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ са делегати по право, извън тази норма на 

представителство.  

2.4. Предлага на Федералната контролна комисия да извърши годишната проверка и 

подготви финансовия доклад за периода 2016-2020 г. 

    

По т. 3 от дневния ред - Предварителен отчет за изпълнението на бюджета на 

НФТ”Химия и индустрия”-КНСБ и членския внос.  Удостоверения за представителност и 

легитимност I полугодие на 2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 3 

3.1. Управителният съвет приема предварителния отчет на бюджета на 

НФТ”Химия и индустрия”-КНСБ за 2020 г., реализиран в условията на усложнената 

епидемична обстановка и нарушен ритъм в изпълнението на синдикалните дейности. 

3.2. Възлага на ръководството да издаде удостоверенията за легитимност и 

представителност на синдикалните организации за I полугодие на 2021 г., съгласно 

Правилата за членския внос и изпълнението на постъпленията.  

3.3. Ръководството да проведе необходимите консултации с организациите в 

критично организационно и финансово състояние, за да се отрази актуалната численост на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ за 2021 г. 

3.4. Одобрява от бюджета да се отпусне 1000 лв. социална помощ на Райна 

Христова - счетоводител, във връзка с тежкото онкологично заболяване и необходимостта 

да се подпомогне нейното лечение.   
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По т. 4 от дневния ред - Разни: 

 Организационно състояние - резултати от процедурата по установяване на 

критериите за национална представителност на организациите на работниците и 

служителите. 

РЕШЕНИЕ № 4.1.  

4.1. Управителният съвет приема с безпокойство неблагоприятните тенденциите в 

организационното развитие на синдикалните организации и общо на НФТ"Химия и 

ииндустрия" - КНСБ. 

4.2. Приема за необходимо да се обсъдят мерки в подкрепа на организационното 

развитие като един от основните приоритети на НФТ"Химия и ииндустрия" - КНСБ. 

   

 Преглед за взетите решения от колективните органи през 2020 г.; 

РЕШЕНИЕ № 4.2.  

Приема информацията за изпълнение на взетите решения от колективните органи 

на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ през 2020 г. 

 

 Проект на КНСБ - възможност за онлайн консултации в предприятията; 

РЕШЕНИЕ № 4.3. Управителният съвет потвърждава готовността си за  

провеждане на консултации в предприятията по проекта на КНСБ. Оценява като 

практически трудно провеждането на онлайн консултации. Предлага ръководството да 

проучи възможността за неприсъствено провеждане на консултации и при възможност 

комбинирането им с отчетно-изборната кампания през 2021 г. 

 

 

 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________  ПРЕДСЕДАТЕЛ:____________________  

         Рая Митрович           Красимир Кръстев   
 

 

 


