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

 

 

ПРОТОКОЛ   № 2 / 11 март 2022 г.,  

неприсъствено / онлайн заседание на Управителния съвет  

 
 

Красимир Кръстев – Председател    _______________________ 

  

Рая Митрович – Заместник – председател   _______________________ 

 

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”- ОПК - Ботевград ________________________ 

 

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

 

 Заседанието на Управителния съвет е неприсъствено/онлайн на основание чл.39 ал.5, 

което се провежда така поради обективните обстоятелства и в извънредни случаи. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и 

на постъпленията от членския внос за 2021 г.  

3. Приемане на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г. 

4. Разни: 

4.1 Ревизионен доклад на ФКК за 2021 г.; 

4.2 Свикване на Федералния съвет /годишното общо събрание на синдикалните 

организации/; 

4.3 Участието на 9 Конгрес на КНСБ; 

4.4 Актуална синдикална практика.  

 

По т. 1 от дневния ред - Синдикален обзор на 2021 г. 

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 1 

Управителният съвет приема синдикалния обзор на НФТ"Химия и индустрия" - 

КНСБ за 2021 г.  

 

По т. 2 от дневния ред - Отчет за изпълнението на бюджета и щата на 

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и на постъпленията от членския внос за 2021 г.  

РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет приема отчета на бюджета и щата на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ за 2021 г. с направената актуализация и одобрява предприетите 

адекватни действия за икономичното разходване на средствата. 

Приема актуализацията на бюджета с прехвърлянето на 400 лв. в организационна 

дейност и 600 лв. в социално подпомагане от средствата за международна дейност, както и 

вътрешното разместване в параграф организационен и административни разходи. 

Управителният съвет приканва синдикалните организации към по-ритмично 

превеждане на отчисленията от чл. внос, а в случаите на проблеми от организационно или 

финансово естество, придържане към приетия месечен задължителен минимум.   

 

По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджета и щата на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ за 2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 3 

Управителният съвет приема параметрите на бюджета и щата на НФТ"Химия и 

индустрия" - КНСБ за 2022 г.  

Утвърждава минимална фиксирана месечна вноска за легитимност и 

представителност от 2,75 лв. (за МРЗ 710 лв.) на един синдикален член за 2022 г. за 

синдикалните организации, в случаите на проблеми от организационно или финансово 

естество.  

Преводите от членски внос към КНСБ да се придържат към осигуряването на 

задължителния месечен минимум 0.825 лв. за МРЗ 710 лв. на един синдикален член. 

Приема актуализация на работните заплати на персонала с ръст от 10%, считано 

от 1 април 2022 г. 

Приема план-сметка за социални разходи за персонала по 200 лв. на човек за 

полугодие. Одобрява отпускането на 1000 лв. социална помощ, за подпомагане на 

счетоводителката Райна Христова във връзка с нейното тежко заболяване.  

Възлага на ръководството да внесе бюджета за утвърждаване на заседанието на 

Федералния съвет, а в случаите на обективна невъзможност за провеждането му да се 

прилага чл. 48 ал.4, т.е. приемането на бюджета остава правомощие на Управителния 

съвет.  

 

По т. 4.1 от дневния ред - Ревизионен доклад на ФКК за 2021 г.; 

РЕШЕНИЕ № 4.1 

Предлага на ФКК да извърши годишната организационно финансова проверка на 

НФТ “Химия и индустрия”-КНСБ и да докладва на Федералния съвет за резултатите. 

 

По т.4.2 от дневния ред - свикване на Федералния съвет /общо събрание на 

синдикалните организации/; 

РЕШЕНИЕ № 4.2 

Управителният съвет свиква годишното заседание на Федералния съвет на 

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ на … април 2022 г. 

Федералният съвет да се проведе при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 
1. Синдикален обзор на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - 

КНСБ за 2021 г. 
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3. Доклад на ФКК за 2021 г. 

4. Приемане на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2022 г. 

5. Избор на делегати за 9-я Конгрес на КНСБ - представяне на основни насоки от 

Програмата и проекта за промени на Устава на КНСБ.  

6. Актуална синдикална практика  - какво очакваме през 2022 г., предложения за 

насоки и дейности на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ през 2022 г. 

Състав на Федералният съвет - 45 души: 

 по един представител от синдикалните организации - 33 

 председателя и зам.председателя на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ - 2 

 членовете на Управителния съвет - 7 

 членовете на ФКК - 3 

Регламент:  

Федералният съвет започва своята работа в 14:00 ч. на …. април 2022 г. при 

наличие на кворум от минимум 23 души (50%+1 от общия брой представители на 

синдикалните организации и участници по право).  

Федералният съвет да се проведе по правилата на регламента на 8-я конгрес. При 

липса на необходимия кворум да се изчака 1 ч. до 15:00 ч. и събранието да започне своята 

работа с наличния кворум и при същия дневен ред.       

 

По т.4.3 от дневния ред - Участието на 9 Конгрес на КНСБ 

РЕШЕНИЕ № 4.3 

Управителният съвет приема критериите за избор на делегатите на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ, съобразно изискванията утвърдени от КС на КНСБ.      

 Избраните делегати да са легитимни представители на синдикалните 

организации, съгласно изикванията на Устава на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ;  

 Синдикалната организация, в която членува избрания делегат следва да е 

изрядна по отношение на правилата за организация на членския внос към НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ и съответно към КНСБ; 

 Избраните делегати да са представители на синдикални организации, провели 

отчетно-изборните си събрания в кампанията на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ преди 

9 Конгрес на КНСБ;  

Управителният съвет приема отчетно-изборните събрания в синдикалните 

организации да се проведат до Конгреса на КНСБ. Отчетно-изборните събрания да се 

проведат според организационните правила и приетите промени в Устава, както и според 

мерките за безопасност в предприятията.  

 

По т.4.4 от дневния ред - Актуална синдикална практика 

РЕШЕНИЕ № 4.4 

Управителният съвет приема да се подготви допитване - анкета до синдикалните 

организации в предприятията за социално икономическата ситуация, за мерките и тяхната 

ефикасност в периода на корона вирусната епидемия, за режима и формите на работа, за 

колективното договаряне и ръста на доходите, както и за организационно състояние на 

организацията.  

Резултатите да се дискутират на заседанието на Федералния съвет, след което да 

се обобщят и внесат за обсъждане в Управителния съвет. 

 

 


