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

 

ПРОТОКОЛ   № 17 / 21 май 2021 г.,  

присъствено и на подпис заседание на Управителния съвет  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Организационна подготовка на 8-я Конгрес на НФТ”Химия и индустрия” - 
КНСБ. 

− Проект за Регламент за работата на Конгреса; 
− Проект на Дневен ред на Конгрес; 
− Проект на Организационна програма на Конгреса; 
− Проект за Помощни органи на Конгрес; 
− Проект за Правила за избор на ръководни и контролни органи. 

2. Информация за отчетно-изборната кампания в синдикалните организации. 

3. Разни: 

 
По т. 1 от дневния ред - Организационна подготовка на 8-я Конгрес на НФТ”Химия 

и индустрия” - КНСБ.  

РЕШЕНИЕ № 1 
1.1. Управителният съвет приема проектите на основни документи на 8-я Конгрес на 

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ, с направените корекции и допълнения, както следва: 

− Дневен ред на Конгреса; 
− Регламент за работата на Конгреса; 
− Помощни органи на Конгреса; 
− Организационна програма на Конгреса; 
− Правила за избор на ръководни и контролни органи; 
− Проект за изменение в Устава на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ. 

1.2. Ръководството да подготви проект за изменения в Устава с направените 
допълнения, който да се внесе за утвърждаване на следващото заседание на Управителния 
съвет.  

1.3. Ръководството да подготви проект на Приоритети на НФТ"Химия и индустрия" - 
КНСБ 2021 - 2026 г. за заседанието на Управителния съвет, с което ще се свика 8-я Конгрес 
на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ.  

 
По т. 2 от дневния ред - Информация за отчетно-изборната кампания в 

синдикалните организации. 

РЕШЕНИЕ № 2 
2.1 Управителният съвет констатира сериозно забавяне на организацията и 

провеждането на Отчетно-изборната кампания в синдикалните организации, породени от 
епидемичната обстановка и мерките за безопасност на работното място. 
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2.2. В случай, че обстановката или мерките за безопасност в предприятието създават 
обективна невъзможност за провеждане на отчетно-изборното събрание, изборът на 
делегата/те за Конгреса да се извърши от синдикалния съвет.  

2.3. Ръководството да контролира спазването на квотата за представителност при 
избора на делегатите на синдикалните организации. 

По т. 3 от дневния ред - Актуална социална икономическа ситуация. 

РЕШЕНИЕ № 3 
3.1. Управителният съвет приема за сведение справката за изпълнението на бюджета 

и членския внос към 30 април 2021 г. 

3.2. Управителният съвет приема за сведение резултатите от Кампанията за 
договаряне на работните заплати през 2020 г. за включване в Годишния доклад на КНСБ за 
договаряне на работните заплати. 

3.3.  Управителният съвет приема за сведение информацията и изказва резерви към 
проекта за ново проучване на дейността на ВСК, за анализ на нормативната уредба на ВСК 
и създаването на база данни и модел на Асоциация на ВСК. 

3.4. Управителният съвет приема направената от ръководството и отвърдена от КС 
на КНСБ номинация на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ, "Синдикалист на годината" за 
2020 г. на Донка Жекова - председател на НСО "Кох-и-ноор-Хемусмарк" - Бургас. 

3.5. Управителният съвет одобрява да се отпусне от бюджета 1000 лв. социална 
помощ на Райна Христова - счетоводител, във връзка с тежкото онкологично заболяване и 
необходимостта да се подпомогне нейното лечение.   

 

  

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рая Митрович   ПРЕДСЕДАТЕЛ:Красимир Кръстев     


