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Изх.№ 30-03-03 / 25.01.2021 г.  

 

Синдикалните организации на  

НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ 

 

 

Относно: Отчетно-изборните събрания в синдикалните организации 

преди VIII-я Конгрес на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ 

 

Здравейте колеги, 

На основание решението на Федералния съвет и изискванията на 

Устава, Управителният съвет открива отчетно изборната кампания в 

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

Федералният съвет, съгласно Устава и принципа за мандатност на 

ръководните и контролните органи на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ взе 

принципното решение VIII-ят Конгрес да се проведе през м.юни 2021 г. 

Управителният съвет на основание чл. 35 ал. 2 от Устава определи, 

норма  на представителство (квота) за избора на делегати на синдикалните 

организации за VIII-я Конгрес, както следва:  

- за синдикални организации с численост до 50 членове – 1 делегат; 

- за синдикални организации с численост от 50 до 100 членове – 2 

делегати; 

- за синдикални организации с численост над 100 членове – 3 делегати; 

Председателят и зам.председателя на НФТ“Химия и индустрия“- КНСБ, 

членовете на Управителния съвет и на Федералната контролна комисия, на 

основание чл. 35 ал. 3 са делегати на Конгреса по право, извън горната квота. 

Моля, да имате предвид, че мандата на изборните синдикални органи в 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ се определя от редовните конгреси и важи в 

рамките на 6 месеца след провеждането на съответния предходен изборен 

форум. 

Във връзка с това, отчетно-изборната кампания остава отворена за 

провеждане на събранията на синдикалните организации, където условията 

позволяват това.  Предполагаме, че това първо ще бъде възможно в 

организациите с численост до 50 синдикални членове в по-тесен състав.  

В този случай, е необходимо участието на не по-малко от 1/3 от 

синдикалните членове, за да се осигури необходимата представителност, 
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което отговаря и на сегашното изискване за безопасност и събиране на не 

повече от 15 души при подходящи условия. 

На този етап препоръчваме, синдикалните организации с численост от 

50 до 100 членове да свикат делегатски събрания с горната квота, т.е. 1/3 от 

членовете, ако условията и безопасността позволяват това. 

Препоръчваме синдикалните организации с над 100 синдикални членове 

да проведат вътрешните си избори на делегати и преценят развитието на 

обстановката за провеждане на делегатското събрание на организацията. 

Синдикалните организации, които по време на мандата 2016-2021 г. са 

провели изборни или учредителни събрания е необходимо да свикат 

събранието с дневен ред потвърждаване на новия 5 годишен мандат на своите 

избрани органи и избор на делегат/и за VIII-я Конгрес на НФТ"Химия и 

индустрия" - КНСБ.      

Управителният съвет е упълномощен, като осъзнава цялата 

условност на епидемичната обстановка, да актуализира 

организационната и времевата рамка на отчетно-изборната кампания и 

датата за провеждането на VIII-я Конгрес, в зависимост от изискванията 

на здравните разпоредби и мерките за безопасност в предприятията. 

        

Приложение: Правила за провеждане на отчетно-изборните събрания в 

синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ и помощни 

материали. 

 

 

 


