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НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 

     “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ   
  

София-1000, пл. Македония 1, тел.: 02/987-39-07; 02/40-10-545; е-mail: nft@nft-chemical.eu 

 

 

 

Проект  
 

Изменения и допълнения в  

в Устава на НФТ”Химия и индустрия” 
 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

РАЗДЕЛ I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Националната федерация на труда /НФТ/ “Химия и 

индустрия” е синдикално обединение за представителство, организация 

и защита на правата и интересите на наемния труд. 

 

Чл. 1. (изм.) Националната федерация на труда /НФТ/ “Химия и 

индустрия” е синдикално сдружение за представителство, организация и 

защита на правата и интересите на наемния труд. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

ЧЛЕНСТВО В НФТ”ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

 

Чл. 11. Нови членове на НФТ “Химия и индустрия” се приемат с 

решение на Управителния съвет, след представяне на писмено заявление, 

протокол от събранието с подписите на участниците, решението за 

членство, числеността на синдикалната организация и състава на 

избрания ръководен орган. 

 

Чл. 11. /изм./Нови членове на НФТ “Химия и индустрия” се 

приемат с решение на Управителния съвет, след представяне на писмено 

заявление за членство, протокол от събранието на синдикалната 

организация с решението за членство, числеността на синдикалната 

организация и състава на избраното синдикално ръководство. 

 

Чл. 12 /2/. Синдикалната организация може да прекрати членството 

си в НФТ “Химия и индустрия” по решение на своя висш ръководен 

орган, взето с 2/3 квалифицирано мнозинство, което се депозира пред 

Управителния съвет. 

 

Чл. 12 /2/. /изм./Синдикалната организация може да прекрати 

членството си в НФТ “Химия и индустрия” по решение на синдикалното 

събрание, което се депозира пред Управителния съвет. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

 

Чл.24 т.5. Избира Председателя и секретаря(те) на синдикалната 

организация с тайно гласуване с мнозинство на повече от половината от 

участващите в гласуването. 

 

 

5. (доп) Избира Председателя и секретаря(те) на синдикалната 

организация с тайно гласуване с мнозинство на повече от половината от 

участващите в гласуването. Изборът с тайно гласуване може да бъде 

заменен с явно гласуване по решение на събранието с квалифицирано 

мнозинство на 2/3 от присъстващите. (идва от чл. 49 ал.3) 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

Чл.24 т.7. Избира делегатите на синдикалната организация за конгреса 

на НФТ “Химия и индустрия”. 

 

Чл.24 т.7. Избира делегатите на синдикалната организация за 

конгреса на НФТ “Химия и индустрия”, а в случай на обективна 

невъзможност или извънредни обстоятелства, изборът се извършва от 

синдикалния съвет. 
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РАЗДЕЛ ІV  

ОРГАНИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

  

Чл. 35. /3/. (нова) Поканата за свикване на Конгреса се изпраща до 

синдикалните организации в писмен или дигитален вид и съдържа 

дневния ред, датата, часа и мястото на неговото провеждане. Поканата се 

обявява на сайта и в офиса по седалището на НФТ “Химия и индустрия” 

в 30 дневен срок преди датата на откриването на Конгреса. 

 

Чл. 35 ал. /3/ 

 

Чл. 35 ал. /4/ 

 

Чл. 35 ал. /4/ 

 

Чл. 35 ал. /5/ 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

Чл. 36 т.7. Взема решение за членството на НФТ “Химия и 

индустрия” в национални и международни синдикални обединения. 

 

Чл. 36 т.7. (доп.) Взема решение за членството на НФТ “Химия и 

индустрия” в национални и международни синдикални организации, 

както и за членството или консолидирането на НФТ “Химия и 

индустрия” с други браншови синдикални сдружения. 

 

Чл. 39. ал. 3, т.8. Осъществява оперативното управление на 

бюджета и дейността на НФТ “Химия и индустрия” и взема решения по 

всички въпроси, които по закон или Устава не спадат в правата на 

Федералния съвет. 

 

Чл. 39 ал./3/, т.8. (изм.) Осъществява оперативното управление на 

бюджета, на организационната и финансовата дейност на НФТ “Химия и 

индустрия”.  

 

  

Чл. 39 ал. /5/. (нова) Управителният съвет може да взема решения 

и без да бъде провеждано присъствено заседание при извънредни 

ситуации или в неотложни случаи, а протоколът с взетите решения се 

подписва в последствие от всички членове. 

РАЗДЕЛ V 

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО   

НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 
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Чл. 44. /2/. НФТ ”Химия и индустрия” и нейните основни членове 

могат да притежават движимо и недвижимо имущество, банкови сметки, 

застрахователни полици, ценни книжа и парични фондове, да 

организират и учредяват взаимоспомагателни и солидарни каси. 

Чл. 44. /2/. (изм.) НФТ ”Химия и индустрия” и синдикалните 

организации могат да притежават движимо и недвижимо имущество, 

банкови сметки, застрахователни полици, ценни книжа и парични 

фондове, да организират и учредяват взаимоспомагателни и солидарни 

каси. 

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

Чл. 45. /1/. Финансовите средства се изразходват за обезпечаване 

дейността на НФТ “Химия и индустрия” и нейните структури, съгласно 

Наредба за финансовата дейност, утвърдена от Федералния съвет. 

 

Чл. 45. /1/. (изм.) Федералният съвет приема Наредба за 

финансовата дейноста на  НФТ “Химия и индустрия” и на синдикалните 

организации.  

 

Чл. 45. /2/. Федералният съвет с приемането на бюджета може да 

определи формирането, вида и размерите на паричните фондове на НФТ 

“Химия и индустрия”.  

 

Чл. 45. /2/. (доп.) Федералният съвет може да формира целеви 

парични сметки на НФТ “Химия и индустрия”, чието управление се 

извършва от Управителния съвет. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл. 48. /1/. Федералният съвет взема решения по въпроси, 

невключени в компетенциите на органите на НФТ “Химия и индустрия” 

или неуредени с настоящия Устав. 

 

Чл. 48. /1/. Федералният съвет взема решения по въпроси 

неуредени в настоящия Устав. 

 

  

Чл. 48. /4/. (нова) Управителният съвет взема решения от 

компетенциите на Федералния съвет чл.38 ал.1-5 в случай на извънредни 

обстоятелства или ситуации, природни бедствия или пандемии, които 

създават обективни пречки за функционирането на НФТ"Химия и 

индустрия". 

  

Чл. 48. /5/. (нова) Управителният съвет взема решения за участието 

и представителството на НФТ"Химия и индустрия" в помощни органи и 

комисии на КНСБ.  
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Чл. 48. /6/. (нова) Федералният съвет избира делегатите на 

НФТ"Химия и индустрия" за Конгреса на КНСБ.  

 

БИЛО 

 

СТАВА 

 

Чл. 49. /3/. (отпада) Изборите с тайно гласуване в НФТ “Химия и 

индустрия”, могат да бъдат заменени с явно гласуване по решение на 

съответния изборен орган с квалифицирано мнозинство 2/3 от 

присъстващите.  

 

(отива в чл. 24 т.5) 

  

Чл. 49.  

 

Чл. 49 /3/. (нова) Ръководството, членовете на Управителния съвет 

и на Федералната контролна комисия на НФТ “Химия и индустрия” се 

освобождават от заеманите длъжности с решение на Федералния съвет, в 

случай, че напуснат синдикалната организация, както и при 

разформироване на синдикалната структура, която представляват, или 

по тяхна писмена молба или непреодолими причини. (идва от чл. 50 

ал.2) 

 

Чл.50 ал./2/ (отпада) 
 

(отива в чл. 49 като ал.3) 

 

Чл.50 ал./3/ 

 

Чл.50 ал./2/ 

 

Чл. 51. 

 

Чл. 51. /3/ (нова) В случай на извънредни обстоятелства, 

ръководните и контролните органи на НФТ “Химия и индустрия” 

изпълняват своите задължения и правомощия и след изтичането на 

техния мандат до провеждането на редовен Конгрес. 

  

Чл. 51 /4/ (нова) В случай на извънредни обстоятелства, 

ръководните и контролните органи на синдикалните организации 

изпълняват своите задължения и правомощия и след изтичането на 

техния мандат до провеждането на редовно отчетно-изборно събрание.  
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Чл. 51 ал./3/.  

 

Чл. 51 ал./5/. (изм.) Федералният съвет може да приема 

организационните правила за провеждане на избори в НФТ “Химия и 

индустрия”. 

 

Чл. 51 ал./4/.  

 

Чл. 51 ал./6/.  

 

Чл. 52. /4/. Заличаването на НФТ”Химия и индустрия” се извършва 

от упълномощено от Конгреса, лице след приключването на процедурата 

по предходната алинея, пред Окръжния съд по седалището й.  

 

Чл. 52. /4/./4/. (изм.) Заличаването на НФТ”Химия и индустрия” се 

извършва от упълномощено от Конгреса лице по законоустановения ред, 

след приключването на процедурата по предходната алинея.  

 

БИЛО 

 

СТАВА 
 

 




