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ПРОТОКОЛ № 1 

от заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации/  

на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 

14-15 април 2022 г., Хисаря 

 

На 14-15 април 2022 г. се проведе заседание на Федералния съвет /Общо събрание на 

синдикалните организации/ на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ.   

За участие в Общото събрание са регистрирани 20 представители. На основание чл. 37 

ал.3 от Устава на НФТ „Химия и индустрия“, заседанието е редовно, има необходимия кворум и 

може да взема необходимите решения. 

 

Федералният съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ беше открит при 

приетия  

ДНЕВЕН РЕД: 

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

2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г. 

3. Доклад на ФКК за 2021 г. 

4. Приемане на бюджета 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. 

 

По т. 1 от дневния ред, Синдикален обзор за дейността на НФТ"Химия и индустрия" - 

КНСБ за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 1 

Федералният съвет приема синдикалния обзор за дейността на НФТ"Химия и индустрия" 

- КНСБ за 2021 г. 

  

По т. 2 от дневния ред, отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” 

- КНСБ за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 2 

Федералният съвет приема отчета на бюджета и щата на НФТ"Химия и индустрия" - 

КНСБ за 2021 г. с направените изводи и предприетите адекватни действия за икономичното 

разходване на средствата. Препоръчва Управителният съвет да обсъди възможностите за 

експертно-техническо осигуряване на дейността. 

 

По т. 3 от дневния ред, доклад на ФКК 

РЕШЕНИЕ № 3 

Федералният съвет приема доклада на Федералната контролна комисия с направените 

констатации и оценки. 

 

По т. 4 от дневния ред, бюджет на НФТ"Химия и индустрия" КНСБ за 2022 г.  

РЕШЕНИЕ № 4 

НФТ“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ 
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Федералният съвет приема параметрите на бюджета на НФТ"Химия и индустрия" КНСБ 

за 2022 г.  

Утвърждава минимална фиксирана индивидуална месечна вноска за легитимност и 

представителност от 2,75 лв. на един синдикален член за 2022 г.  

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

задължителния минимум определен от КС на КНСБ на база минималната работна заплата за 

страната.  

Възлага на Управителния съвет при необходимост да актуализира бюджета за 2022 г. 

предвид растящата инфлация и цените на основните ресурси и услуги. 

 

По т. 5 от дневния ред, избор на делегати за 9-я Конгрес на КНСБ - представяне на 

основни насоки от Програмата и проекта за промени на Устава на КНСБ. 

РЕШЕНИЕ № 5 

Федералният съвет на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ избира за делегати на IX 

Конгрес на КНСБ: 

Рая Георгиева Митрович - зам. председател на НФТ „Химия и индустрия“ – София 

Румен Иванов Стоименов - председател на БС"Булгартрансгаз" - Ботевград 

Росен Димитров Корелов - председател на НСО в “Агрополихим” – АД - Девня 

Елена Константинова Йорданова -  председател на НСО в “Булгартрансгаз” – ЕАД – 

София 

Мартин Петров Декин - предеседател на НСО в “Софарма” – АД - София 

Резерва: 

Стоянка Кузманова Неделчева - председател на ФКК и председател на НСО в "Българска 

роза" - АД - Карлово 

Федералния съвет приема за сведение информацията за промените в Устава на КНСБ и 

предложенията за състав на ръководство и ЦКК. 

 

По т. 6 от дневния ред, актуална синдикална практика 

РЕШЕНИЕ № 6 

Федералният съвет приема за сведение информацията за: 

 Позицията на КНСБ за 100-те дни управление на правителството,  

 Развитието на преговорите и консултации за Директивата за минималните работни 

заплати в ЕС,  

 Консултациите за приемане на Конвенция 154 за насърчаване на колективното 

договаряне,  

 Предложенията за промени в КТ, относно въвеждането на изискванията на Директива 

за прозрачни и предвидими условия на труд и на Директива относно равновесието между 

професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи; 

 Перспективата за законодателно усъвършенстване на работата от разстояние. 

Предлага на ръководството да изпрати на синдикалните организации информация за 

развитие на актуалната нормативна база в областта на трудовите отношения.  

 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  Рая Митрович       Красимир Кръстев        
                                                                                                                                                 


