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ПРОТОКОЛ   № 4 / 02.12.2022 г. 

заседание на Управителния съвет 

 

Участват: 

Красимир Кръстев - председател  

Рая Митрович – заместник председател 

Даниел Куюмджиев – „Солвей–соди” – АД – Девня - онлайн   

Мартин Декин – „Софарма” – АД – София     

Росен Корелов – „Агрополихим” – АД – Девня   

Румен Стоименов – „Булгартрансгаз” - ЕАД - ОПиК - Ботевград 

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

 

Отсъстват:  Гергана Христева – „Каучук” – АД – Пазарджик, Живко Жеков – 

„Неохим” – АД - Димитровград   

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

2. Текущо изпълнение на бюджета и членския внос - удостоверения за легитимност на 

синдикалните организации за първо полугодие на 2023 г. 

3. Разни: 

 Организационен въпрос - НСО "Момина крепост" - В.Търново; 

 Попълване състава на УС;  

 Финансови въпроси - Проектобюджет 2023, международен членски внос 2023 г., 

коледен бонус, междинна конференция Солун;  

 Декларацията от протестния митинг на 11 ноември 2022 г. - коментар; 

 Актуална синдикална информация. 

 

По т. 1. от дневния ред - Етапна оценка на Кампанията "Колективно договаряне за 

достойно заплащане - 2022-2023 г. 

РЕШЕНИЕ № 1 

1.1 Управителният съвет приема етапната оценка на Кампанията "Колективно 

договаряне за достойно заплащане - 2022-2023 г. Отчита се значителен ръст на работните 

заплати през 2022 г. в рамките на 12-14%, с леко изоставане от темпа на инфлацията. 

Потвърждава препоръчителния индекс за ръста на работните заплати през 2022 г. от 15% за 

начало на 2023 г. 

1.2 Приема бюлетина с добрите европейски практики в колективното договаряне на 

секторно равнище по информацията на Industriall, преобладаваща практика за страните от 

ЕС15.   

По т. 2. от дневния ред - Текущо изпълнение на бюджета и членския внос - 

удостоверения за легитимност на синдикалните организации за първо полугодие на 2023 г. 

НФТ“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 2 

2.1. Управителният съвет отчита изоставане в изпълнението на бюджета за 2022 г. 

налагащо мерки за икономии видно, от разчетите и тяхното изпълнение. Изпълнението в 

отделни параграфи и нарастващите цени на консумативите и енергията налагат определена 

актализация в рамките на т.нар. вътрешно разместване за §Организационни разходи и §4 

Административно-стопански разходи. Управителният съвет приема проекта на актуализация, 

който след приключването на годината да се конкретизира. 

2.2 Управителният съвет приема справката за изпълнението на членския внос с 

констатации за забавено плащане, за което да бъдат сезирани синдикалните организиции. 

Броят на синдикалните членове от синдикални организации без превод от членски внос през 

2022 г. да бъдат извадени от справката за състава на НФТ"Химия и индустрия" за 2023 г. 

Броят на синдикалните членове от асоциираните организации да бъде редуциран спрямо 

тяхната договорена вноска и минималната вноска. 

2.3 Възлага на ръководството да издаде удостоверенията за легитимност и 

представителност на синдикалните организации за I полугодие на 2023 г.  

  
По т. 3. от дневния ред - Разни 

т.3.1. - Организационен въпрос - НСО "Момина крепост" - В.Търново.  

 Управителният съвет изказва безпокойство от административния натиск и 

срещу правото на сдружаване в синдикалната организация на НФТ"Химия и индустрия" - 

КНСБ в "Момина крепост" АД - В.Търново. 

 Управителният съвет единодушно не приема представения протокол от събрание 

на организация на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ в "Момина крепост" АД - В.Търново, 

предвид допуснатите формални уставни и вътрешно-нормативни нарушения, по отношение 

начина на свикването на събранието, липсата на решение по първа точка от дневния ред и 

неправомерно решение по втора точка от дневния ред.  

 Управителният съвет предлага синдикалната организация "Момина крепост" АД - 

В.Търново да свика събранието по установения ред с предварително обявен дневен ред, на 

което да бъде поканен представител на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ и РС на КНСБ.  

 Управителният съвет настоява да се проведе среща с администрацията на "Момина 

крепост" АД - В.Търново за изясняване на възникналата ситуация и предприетите действия.  

 

РЕШЕНИЕ № 3.1 

т.3.2 - Попълване състава на УС 

РЕШЕНИЕ № 3.2 

Управителният съвет, предвид решението на Федералния съвет да се попълни 

неговия състав след едногодишното неучастие и напускането на члена на УС Гергана 

Христева, предлага състава на УС да се попълни с представител на БС"Булгартрансгаз". 

Кандидатурата да бъде обсъдена на следващото заседание на УС.   

т.3.3 - Финансови въпроси - Проектобюджет 2023, международен членски внос 2023 

г., коледен бонус, междинна конференция Солун;  

 РЕШЕНИЕ № 3.3 

 Управителният съвет приема информацията за промените настъпващи по 

отношение на членските задължения към европейската и международната организации 

Industriall за 2023 г. Промените да бъдат отразени в приетия проектобюджет за 2023 г., заедно 

с уточняването на годишния преходен остатък и размера на минималната вноска за КНСБ. 
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 Управителният съвет приема изплащането на коледния бонус, съгласно 

приложената план-сметка. 

 Управителният съвет приема информацията за подготовката на междинната 

конференция на Industriall Europe в Солун в края на м. май 2023 г. 

 

т.3.4 - Декларацията от протестния митинг на 11 ноември 2022 г. - коментар 

РЕШЕНИЕ № 3.4 

Управителният съвет приема информацията за проведения митинг и автошествие в 

София на 11.11.2022 г. под надслов" Да защитим доходите си и работните места в кризата" и 

счита за особено актуални посланията от Протестната декларация на КНСБ и КТ “Подкрепа”. 

 

т.3.5 - Актуална синдикална информация 

РЕШЕНИЕ № 3.5 

 Управителният съвет приема информацията за актуалните въпроси стоящи на 

вниманието на синдиката - Споразумението с ИА ГИТ, ратифицирането на конвенциите 

признаващи здравословната и безопасна работна среда като основно право, конвенцията за 

адекватни минимални работни заплати и укрепването на колективното договаряне, 

интеграцията на страната към международни финансови и икономически структури за 

развитие.    

 Управителният съвет одобрява разходите по провеждането на настоящото 

заседание и рекламните материали за 2023 г. 

 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ____________  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ______________ 

                Рая Митрович   Красимир Кръстев                                                      

 


