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

 

 

ПРОТОКОЛ   № 3 / 21-22 юли 2022 г.,  

хотел"Релакс КООП, с. Вонеща вода,  

заседание на Управителния съвет  

 

Управителен съвет 

на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ 

 

Красимир Кръстев – председател 

Рая Митрович – заместник – председател  

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

Мартин Декин – „Софарма” – София   

Росен Корелов – „Агрополихим” – Девня   

Филип Кочанов – „Асенова крепост” – Асеновград 

Отсъстват: Гергана Христева – „Каучук” – Пазарджик, Даниел Куюмджиев – 

„Солвей–соди” – Девня, Румен Стоименов – „Булгартрансгаз”- ОПК - Ботевград 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Кампания "Колективно договаряне за достойно заплащане - 2022 г. 

2. Изпълнение на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” и членския внос за 

първо полугодие на 2022 г. Удостоверения за легитимност на синдикалните организации. 

3. Разни: 

 След 9-я конгрес на КНСБ; 

 Избор на представители в комисиите и помощните органи на КНСБ; 

 Информация за международни форуми; 

 Открита спартакиада на индустриалните работници - Варна, 10-14.09.2022 г.; 

 Актуална синдикална информация - отчетно-изборна кампания. 

 

По т. 1 от дневния ред - Кампания "Колективно договаряне за достойно 

заплащане - 2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 1 

1.1 Управителният съвет приема анализа на Кампанията за 2021 г. и подготовката 

за приемане на параметрите на браншовите препоръчителни индекси за ръст на работните 

заплати в Кампанията по колективното договаряне за достоен труд и достойни заплати 

през есента на 2022 г. 

1.2. Възлага на ръководството на база данните за първо полугодие да подготви 

приемането на параметрите препоръчителни индекси или на разширено заседание на 

Управителния съвет или на есенно заседание на Федералния съвет.   
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1.3. Приема информацията от Бюлетина по колективното договаряне от базата 

данни с добри практика на industriAll Europe и препоръчва извадки от него да бъдат 

представени на синдикалните организации. 

 

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 към 30 юни 2022 

г.  

РЕШЕНИЕ № 2 

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

индустрия” - КНСБ към 30 юни 2022 г. 

2.2. Да се издадат удостоверения на синдикалните организации, като се обърне 

внимание за по-ритмично превеждане на отчисленията от чл. внос, а в случаите на 

проблеми от организационно или финансово естество, придържане към приетия месечен 

задължителен минимум от 2.75 лв. на един член.   

2.3. Синдикалните организации до 30 септември 2022 г. да преведат отчисленията 

си за първото полугодие на годината. 

2.4. Отчисленията към КНСБ да се придържат към минималната вноска на база 

действащата минимална работна заплата за страната. 

2.5. Управителният съвет приканва синдикалните организации към финализиране 

на отчетно-изборните събрания. 

 

По т. 3.1 от дневния ред - След 9-я конгрес на КНСБ. 

РЕШЕНИЕ № 3.1   

Управителният съвет приема информацията за предприетите стъпки след 9-я 

конкрес на КНСБ.  

 

 По т. 3.2 от дневния ред - Определяне представителите на НФТ"Химия и 

индустрия" - КНСБ в консултативните комитети и комисии – помощни органи на КС на 

КНСБ 

 РЕШЕНИЕ № 3.2 - Управителният съвет определя за членове на консултативните 

комитети и комисии – помощни органи на КС на КНСБ следните представители: 

1. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно, кадрово 

и финансово развитие, координация и комуникация 

Красимир Кръстев - председател 

2. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по икономическа и 

подоходна политика 

Мартин Декин - член на УС от "Софарма" / Красимир Кръстев - председател  

3. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по социална защита, 

безопасност и здраве при работа, справедлив зелен преход и екология 

Румен Стоименов - член на УС от "Булгартрансгаз" 

4. Постоянен консултативен комитет по правна закрила на труда и КТД 

(Юридически комитет) 

а. По юридическите въпроси - Рая Митрович - зам. председател 

б. По проблемите на КТД – Мартин Декин - член на УС от "Софарма" 

5. Постоянен консултативен комитет на КС на КНСБ по изследователска дейност, 

проекти и международно сътрудничество 

 Рая Митрович - зам. председател 

6. Арбитражната комисия  

Красимир Кръстев – председател на НФТ „Химия и индустрия" 

7. Национален стачен комитет на КНСБ 

Росен Корелов - член  на УС от "Агрополихим" 
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По т.3.3 от дневния ред - Информация за международни форуми 

РЕШЕНИЕ № 3.3 

Управителният съвет приема информацията за международните форуми и 

позиции изразени от европейските социални партньори за адекватни минимални работни 

заплати, справедливия преход и сепариране на инфрастуктурата на природния газ и 

водорода. 

 

По т.3.4 от дневния ред - Откритата спартакиада на индустриалните работници в 

к.к. Св. Св. Константин и Елена от 10 до 14 септември 2022 г. 

РЕШЕНИЕ № 3.4 

Управителният съвет приема информацията за подготовката на Откритата 

спартакиада на индустриалните работници и приканва синдикалните организации към 

участие. 

 

 

 


