
 
 

         

   
 

 

До 

VIII-я КОНГРЕС НА  

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА 

ТРУДА "ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ" 
 

 

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ И ГОСТИ,  
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ СИНДИКАЛИСТИ, 
 

Позволете ми да Ви приветствам от името на 
ръководството на КНСБ и лично от мое име с откриването на 
този висок форум - VIII-я Конгрес на Национална федерация 
на труда „ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ". 

 

В настоящата сложна политическа и икономическа 
обстановка, в условия на световна пандемия, ние - 
синдикалистите, сме изправени през сериозни 
предизвикателства и трудности. Запазването на социалния мир 
в страната, на работните места, на диалога с работодателите 
изискват всекидневна, дори ежеминутна работа. Водещ 
приоритет е и остава борбата за увеличаването на доходите, за 
справедливото заплащане на труда. Чрез диалог с 
работодателите, не само на национално ниво, но и на ниво 
бранш и предприятие това е най-важната задача в дейността 
ни. Защото да си синдикалист това е не само работа, а кауза, на 
която сме отдали живота си. Не можем да позволяваме и да 
допускаме да има неизплатени заплати, за положен труд, 
както и да се увеличава броя на работещите бедни. 
Необходимо е да се анализират и преосмислят синдикалните 
практики, за да се намерят нови подходи за диалог и с 
работодателите, но и с хората по места в предприятията. 
Намаляването на членовете не е необратим процес, но е 
сериозен сигнал, че са необходими още по-конкретни и силни 
стъпки по посока работа с всеки отделен човек, с по-ярко 
присъствие сред хората. 

 



 
 

         

   
 

 С удовлетворение мога да отбележа, че тези задачи и 
приоритети са залегнали и разработени във вашата Програма 
2021 - 2026 г."Синдикатът за справедлив и достоен преход". 

 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, 
Вярвам, че работата на Конгреса ще бъде ползотворна и ще 

успеете да приемете необходимите за Федерацията бъдещи 
действия и политики, в името на хората на наемния труд, в името 
на хората, които ни вярват и следват! 

От името на Конфедерацията Ви пожелавам успех и нека 
винаги да помним, че заедно, обединени сме силни и успешни! 

 

Със синдикален поздрав. 

 
01.10.2021 г. 

София 

 




