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ПРОТОКОЛ   № 1   
20 – 21 април 2018 г. 

заседание на Федералния съвет 
к.к. Чифлик, гр. Троян, хотел "Дива"   

 
На 20 – 21 април 2018 г., к.к. Чифлик, гр. Троян, хотел "Дива" 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 20 април 2018 г. при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” през 2017 г. 
2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2017 г. 
3. Доклад на ФКК за 2017 г. 
4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2018 г. 
5. Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2017г. 
6. Актуална синдикална практика, какво очакваме през 2018 г., промени в трудови 

и осигурителни отношения: 
- Синдикална акция „Отговорно към безопасността и хигиената на работното 

място” - 28 април 2018 г.; 
- Актуални промени в сумираното изчисляване на работното време; 
- Модел за изплащане на допълнителна пенсия от ДЗПО; 
- Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент за защита на личните данни 

(ЗЛД); 
- Промени в Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК КНСБ. 
- ХVІІІ Международен детски етнофестивал  „Децата на балканите – с духовност в 

Европа”,  1 юни 2018 г. 
- Първата открита спартакиада на индустриалните работници, к.к. Албена 8 - 12 

септември 2018 г.; 
- Акции от ПОК"Доверие; 
- Организационни въпроси.  

 
 Заседанието на Федералния съвет беше открито от председателя на НФТ”Химия и 

индустрия” Красимир Кръстев.  
Гости на Федералния съвет бяха г-н Пламен Нанков – Вицерезидент на КНСБ и 

Диян Палов – главен секретар на Синдиката на българските нефтохимици „Лукойл“. 
За участие в общото събрание са регистрирани общо 35 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. 

НФТ“ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 
ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ 
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Дневният ред беше приет единодушно, без допълнителни предложения. 
 
По т. 1 от дневния ред, Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и 

индустрия” през 2017 г. 
 
РЕШЕНИЕ № 1 
1. Приема синдикалния обзор за дейността на НХТ „Химия и индустрия“ за 2017 г.,  

заедно с направените изводи. 
 
По т. 2 от дневния ред, 2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и 

индустрия” за 2017 г. 
Председателят представи отчета за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и 

индустрия” в неговата приходната и разходна част за 2017г. 
След проведената дискусия и коментара по представените материали, 

Федералният съвет прие единодушно 
 
РЕШЕНИЕ № 2 
2.1. Федералният съвет приема отчета за изпълнението на бюджета на 

НФТ"Химия и индустрия" за 2017 г. 
2.2. Федералният съвет оценява положените усилия от синдикалните 

организации да наваксат очертаващото се неизпълнение на постъпленията от членски 
внос в края на 2017 г. и приканва синдикалните организации към възстановяване на 
реалните постъпления в съответствие с разпоредбите на Устава. 

 
По т. 3 от дневния ред, 3. Доклад на ФКК за 2017 г. 
Председателят на ФКК Стоянка Неделчева представи ревизионния доклад на 

Федералната контролна комисия на НФТ"Химия и индустрия" за 2017 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 2017 г.  
 
По т. 4 от дневния ред, 4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 

2018 г. 
 
РЕШЕНИЕ № 4 
4.1. Федералният съвет приема проектобюджета на НФТ"Химия и индустрия" за 

2018 г.  
4.2. Утвърждава минимална фиксирана месечна вноска за легитимност и 

представителност от 2,00 лв. на един синдикален член за 2018 г. за синдикалните 
организации, които превежда членски внос под тази сума. Управителният съвет може 
да взема решение за плащане на индивидуален членски внос под този размер по 
мотивирано искане на синдикалната организация. 
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4.3. Разходите за членски внос към КНСБ да се придържат към осигуряването на 
задължителния минимум определен от КС на КНСБ.  

4.4. Разходите за членски внос към международната организация Industriall Global 
и Industriall Europe да се осигурят по размерите определени от Конгресите на тези 
организации. Обявената численост е коригирана с 50% от броя на членовете, които не 
изпълняват задълженията си в необходимия размер. 

 
По т. 5 от дневния ред, Синдикална кампания за колективно трудово 

договаряне'2017г. 
 
РЕШЕНИЕ № 5 
 
5.1. Федералният съвет потвърди, че синдикалната кампания по колективното 

трудово договаряне трябва да продължава с акцент върху договарянето на работните 
заплати, за нарастване и догонване на изоставането в ръста на заплатите. Възлага на 
Управителния съвет организацията, мотивацията и преценка на периода на 
провеждане на новата Кампания. 

5.2. Федералният съвет прие 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 на 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 национално представителните организация на 
работодателите 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 оценява като ценен ориентир и ефективна форма за аргументация на исканията в 
процеса на колективните преговори; 

- Постигнатите резултати по време на Кампанията са противоречиви, поради 
замразени преговори в частта работни заплати напр. в браншовете каучук и пластмаси, 
или са с минимален ръст поради "скока на минималните работни заплати", а в бранш 
лекарствени средства поради трудния социален диалог, не само по работните заплати; 

- В резултат на кампанията по колективното договаряне в предприятията от 
химическия сектор, в т.ч. и договарянето на работните заплати ръст на работните 
заплати е договорен/постигнат в 12 предприятия, в различен размер и диапазон. От 3,6 
% в Солвей-соди и филиали, 6,8% в Булгартрансгаз, предимно по-големи и с по-високи 
възнаграждения предприятия.  
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- Изразява тревога от липсата на ръст на работните заплати в близо 10 
предприятия, което задълбочава изоставянето на компенсацията на доходите Ас. 
крепост - Асеновград, Агрополихим - Девня, Балканфарма - Разград и Троян, Момина 
крепост - В.Търново, Рис-ръбър - Кула, Калцит -Асеновград и др.   

5.3. Федералния съвет напомня на синдикалните организации да изпращат 
действащите колективни трудови договори или сключените нови КТД в офиса на 
НФТ"Химия и индустрия", за нуждите на информационната система и потребността от 
консултативна и аналитична работа по колективното договаряне. 

 
По т. 6 от дневния ред, Актуална синдикална практика, какво очакваме през 2018 

г., промени в трудови и осигурителни отношения: 
 
РЕШЕНИЕ № 6 
6.1. Федералният съвет открива Синдикалната акция „Отговорно към 

безопасността и хигиената на работното място” - 28 април 2018 г. 
6.2. Федералният съвет приема информацията за актуалните промени в Наредбата 

за работното време, почивките и отпуските, с акцент върху промените в сумираното 
изчисляване на работното време. 

6.3. Федералният съвет приема основните принципи на Концепцията за 
изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване обсъдена от 
социалните партньори и представена за обществено обсъждане от Министерството на 
труда и социалната политика на 10 април 2018 г.  

6.4. Федералният съвет приема Правилата за администриране на личните данни 
на НФТ"Химия и индустрия" и възлага на Управителния съвет тяхната редакция и 
бъдещи промени, във връзка с Общия регламент - Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на 
физическите лица при обработването на лични данни и тяхното свободно движение в 
сила от 25 май 2018 г. 

6.5. Федералният съвет приема основните промени в Правилата за 
взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ. 

6.6. Федералният съвет приема да подпомогне със 200 лв. ХVІІІ-ия Международен 
детски етнофестивал  „Децата на балканите – с духовност в Европа”, който ще се 
проведа в Хасковските минерални бани на 31 май и 1 юни 2018 г. 

6.7. Федералният съвет приканва синдикалните организации за участие на техни 
представители на Първата открита спартакиада на индустриалните работници, к.к. 
Албена от 8 до 12 септември 2018 г.; 

6.8. Федералният съвет приема за сведение информацията за предложението за 
закупуване на акции от ПОК"Доверие в ограничен размер и в зависимост от 
финансовите възможности на НФТ"Химия и индустрия" и преценка на Управителния 
съвет.  

  
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
   Рая Митрович       Красимир Кръстев
                                                                                                                                                        


