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ПРОТОКОЛ   № 1   
24-25 март 2017 г. заседание на Федералния съвет гр. Хисар, хотел "Аугуста"    На 24-25 март 2017 г., в гр. Хисар, хотел "Аугуста"  се проведе заседание на Федералния съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ.   Федералният съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ беше открит в 14.00 ч. на 24 март 2017 г. при следния  

ДНЕВЕН РЕД:  1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” през 2016 г. 2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”'2016 г. 3. Доклад на ФКК за 2016 г. 4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2017 г. 5. Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2017 и заплащането. 6. Актуализация на вътрешно организационни и финансови документи на НФТ”Химия и индустрия” след промените в Устава на 7-я Конгрес.  7. Пред VIII-я Конгрес на КНСБ - избор на делегатите на НФТ”Химия и индустрия”, основни направления от Програмата и  промените в Устава на КНСБ.  8. Актуална синдикална практика, какво очакваме през 2017 г., промени в трудовите и осигурителните отношения.  
 Заседанието на Федералния съвет беше открито от председателя на НФТ”Химия и индустрия” Красимир Кръстев.  Гости на Федералния съвет бяха г-н Пламен Димитров – Президент на КНСБ и Оле – Кристиян Поулсен – Индустри Енерджи Норвегия. За участие в общото събрание са регистрирани общо 36 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. Дневният ред беше приет единодушно, без допълнителни предложения.  
По т. 1 от дневния ред, Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” през 2016 г.  
РЕШЕНИЕ № 1 
1. Приема синдикалния обзор за дейността на НХТ „Химия и индустрия“ за 2016 г. , заедно с направените изводи. 
По т. 2 от дневния ред, Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”'2016 г. 

НФТ“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 
ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ 



2 
 

Председателят представи отчета за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” в неговата приходната и разходна част за 2016г. След проведената дискусия и коментара по представените материали, Федералният съвет прие единодушно  
РЕШЕНИЕ № 2 
2. Федералният съвет приема отчета за изпълнението на Бюджета за 2016г.  
По т. 3 от дневния ред, Доклад на ФКК за 2016 г. Председателят на ФКК Стоянка Неделчева представи ревизионния доклад на Федералната контролна комисия на НФТ"Химия и индустрия" за 2016 г. След кратка дискусия и одобрение на финансовите резултати по представения отчет, Федералният съвет прие с пълно мнозинство    
РЕШЕНИЕ № 3 
3. Федералният съвет приема за сведение ревизионния доклад на Федералната контролна комисия на НФТ “Химия и индустрия” за 2016 г. и направената препоръката.  
По т. 4 от дневния ред, Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2017 г. 
РЕШЕНИЕ № 4 
4.1. На основание чл. 38 т.4 от Устава Федералния съвет да утвърждава бюджета на НФТ"Химия и индустрия" за 2017 г. 
4.2. Одобрява минимална фиксирана месечна вноска за легитимност и представителност на синдикалните организации за 2017 г. от 2.00 лв. на един синдикален член. 
4.3. Утвърждава приетите норми за разходи за заседания на Управителния съвет Федералния съвет, като разходите за храна и нощувки да се поемат от бюджета на НФТ”Химия и индустрия”, а синдикалните организации да заплащат транспортни разходи на своите представители.  
4.4. Разходите за заседанията на Федералната контролна комисия се изплащат от бюджета на НФТ”Химия и индустрия”, по нормативите за командировъчни по Наредбата за командировките в страната. 
4.5. Разходите за членски внос към КНСБ да се придържат и осигуряват задължителния минимум определен от КС на КНСБ.  
4.6. Разходите за членски внос към международната организация Industriall Global и Industriall Europe се осигуряват с бюджета по размерите определени от Конгресите на организациите. Обявената численост да се коригира с броя на членовете, които не изпълняват на повече от 50% задълженията си, т.е 1565 членове.  
По т. 5 от дневния ред, Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2017 и заплащането  
РЕШЕНИЕ № 5  
5.1. Федералният съвет приема Синдикалната кампания по колективното трудово договаряне с акцент върху договарянето на работните заплати да се реализира ежегодно, което да води до реален ръст на заплатите. 
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5.2. Федералният съвет приема основните изводи и оценки за резултатите от хода на Кампанията по колективното трудово договаряне с акцент върху договарянето на работните заплати: 
− Кампанията се оценява като адекватна и съдържателна акция на синдиката, в реализацията на основните функции за колективно договаряне и защита на икономическите и социалните интереси и потребности на хората; 
− Кампанията осигурява присъщата активност и видимост на синдиката като реален субект в индустриалните отношения в предприятията; 
− В хода на Кампанията синдикатът отстоява позицията си на коректен и компетентен партньор в социалния диалог, за постигане на адекватни колективни договорености; 
− Синдикалната кампания по колективното договаряне не очертава нови измерения в позицията на работодателите в процеса на преговорите, с изключение на очертаващото се влияние на техните национално представителни организация върху автономния социален диалог; 
− Изграждането на позиция на синдиката в отделните браншове на химическия сектор, икономическите разчети и браншовите индекси за ръст на работните заплати се оценяват като ценен ориентир и ефективна форма за аргументация на исканията в процеса на колективните преговори; 
− Постигнатите резултати по време на Кампанията по отношение на работните заплати в редица случаи са противоречиви (напр. в браншовете каучук и пластмаси), бележат минимален ръст поради "скока на минималните работни заплати", и липса на преговори в бранш фармация в частта работни заплати;  
− В Кампанията по колективното договаряне за 2017 г. синдикатът постигна и резултати с реални измерения в рамките на 3 - 7% в отделни предприятия от химическия бранш и преноса на природен газ; 
− Кампанията установи липсата на реални аргументи и връзка между икономическото състояние на предприятието, ръста на минималната работна заплата и достигнатите равнища на доходи от работни заплати на работещите в сектора и консервативна позиция на работодателите по време на преговорите. 
− Въпреки, че заплащането на индустриалните работници от химическия сектор у нас бележат най-висок ръст от страните в Европейския съюз, те са с най-ниски по абсолютни стойности по данни на европейската федерация;  
5.3. Федералния съвет одобрява решението синдикалните организации да изпратят сключените нови или действащите колективни трудови договори в предприятията, за нуждите на информационната система и потребността от консултативна и аналитична работа по колективното договаряне.  
По т. 6 от дневния ред, Актуализация на вътрешно организационни и финансови документи на НФТ”Химия и индустрия” след промените в Устава на 7-я Конгрес.  
РЕШЕНИЕ № 6 
6.1. Федералният съвет утвърждава промените на вътрешно организационни и финансови документи на НФТ”Химия и индустрия” следващи от промените в Устава от 7-я Конгрес.  
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По т. 7 от дневния ред, Избор на делегатите на НФТ”Химия и индустрия” на VIII-я Конгрес на КНСБ, Основни направления от Програмата на КНСБ и промените в Устава на КНСБ. 
 
РЕШЕНИЕ № 7 
7.1. Федералният съвет приема Програмата и проекта за промени в Устава. 
7.2. Федералният съвет  избира за делегати на VIII-я Конгрес на КНСБ от НФТ”Химия и индустрия” следните лица:  Рая Георгиева Митрович, ЕГН 5812264693 – Заместник- председател на НФТ „Химия и индустрия“ Стоянка Кузманова Неделчева, ЕГН 6008274479 - Председател на СО в „Българска роза“ АД – гр. Карлово Румен Димитров Стоименов, ЕГН 6111117462 - Председател на СО в „Булгартрансгаз“ ЕАД – РЗРБ „Ботевград“ Филип Михайлов Кочанов, ЕГН 6302124569 - Председател на СО в „Асенова крепост“ АД – гр. Асеновград Даниел Димитров Куюмджиев, ЕГН 7409230948 – Председател на СО в „Солвей соди“ АД – гр. Девня Росен Димитров Корелов, ЕГН 6204191449 - Председател на СО в „Агрополихим“ – гр. Девня Гергана Енчева Христева, ЕГН 5902143553, Председател на СО в                         „Каучук“ АД – гр. Пазарджик  Мартин Петров Декин, ЕГН 7603281903 Председател на СО в „Софарма“ АД – гр. София (резерва)   Делегат по право - Красимир Йовев Кръстев, ЕГН 5209127008, Председател на НФТ „Химия и индустрия“ .          Определя за гости на VIII-я Конгрес на КНСБ: Иванка Колева Вълканова, „Солвей соди“ АД – гр. Девня, ЕГН 6804087930 Недялка Нонева Желязкова, „Неохим“ АД – гр. Димитровград, ЕГН 5709148550 Маргаритка Костадинова Димитрова ,"М. крепост" - В.Търново, ЕГН 6411118752 Снежанка Георгиева Цоневска, Балканфарма - Троян" -  Троян, ЕГН 6902103090 Елена Христофорова Нанева, „Неохим“ АД – гр. Димитровград, ЕГН 7001296559     

 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
   Рая Митрович       Красимир Кръстев                                                                                                                                    


