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София-1000,  пл. „Македония” – 1, тел: +359 2 987 39 07 е-mail: nft@nft-chemical.eu 

 

 

ПРОТОКОЛ   № 16 / 12 март 2021 г.,  

неприсъствено заседание на Управителния съвет  

 

Красимир Кръстев – Председател     _______________________ 

 

Рая Митрович – Заместник – председател   _______________________ 

 

Атанас Линев - „Булгартрансгаз” - АД - ЮИЕР - Ст.Загора  ________________________ 

 

Гергана Христева – „Каучук” – АД – Пазарджик   _______________________ 

 

Даниел Куюмджиев – „Солвей–соди” – АД – Девня   _______________________ 

 

Живко Жеков – „Неохим” – АД - Димитровград   ________________________ 

 

Мартин Декин – „Софарма” – АД – София    ________________________ 

 

Росен Корелов – „Агрополихим” – АД – Девня   ________________________ 

 

Румен Стоименов – „Булгартрансгаз”- ОПК - Ботевград ________________________ 

 

Филип Кочанов – „Ас. крепост” – АД – Асеновград  ________________________ 

 

 Заседанието на Управителния съвет е неприсъствено на основание ЗЮЛНСЦ: "чл. 32. 

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако 

протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от 

всички членове". 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Синдикален обзор на 2020 г. 

2. Отчет за изпълнението на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ и 

членския внос за 2020 г.  

3. Утвърждаване на бюджета и щата на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2021 г. 

4. Организация и подготовка на 8-я Конгрес на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ. 

5. Разни: 

 Ревизионен доклад на ФКК за 2020 г.; 

 Меморандум на КНСБ за социално-икономическото развитие на България 

2021–2025 г.; 

 Организационни въпроси - заявление за членство от новата синдикална 

организация в "Булгартрансгаз" - ЕАД - КС"Расово". 

По т. 1 от дневния ред - Синдикален обзор на 2020 г. 

РЕШЕНИЕ № 1 

Управителният съвет приема синдикалния обзор на 2020 г. с направените изводи и 

оценки.  

По т. 2 от дневния ред - Отчет за изпълнението на бюджета и щата на НФТ”Химия 

и индустрия” - КНСБ и членския внос за 2020 г.  

НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” - КНСБ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 
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РЕШЕНИЕ № 2 

Управителният съвет приема отчета на бюджета и щата на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ за 2020 г. с направените изводи и одобрява предприетите адекватни 

действия за икономичното разходване на средствата.  

Приканва синдикалните организации към по-ритмично превеждане на отчисленията 

от чл. внос и придържане към приетия задължителен минимум, в случаите на проблеми от 

организационно или финансово естество.  

По т. 3 от дневния ред - Утвърждаване на бюджета и щата на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ за 2021 г. 

РЕШЕНИЕ № 3 

Управителният съвет приема основните параметри на бюджета и щата на 

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ за 2021 г.  

Утвърждава минимална фиксирана индивидуална месечна вноска за легитимност и 

представителност от 2,50 лв. на един синдикален член за 2021 г. за синдикалните 

организации, които превежда членски внос под тази сума. 

Преводите от членски внос към КНСБ да се придържат към осигуряването на 

задължителния минимум определен от КС на КНСБ.  

По т. 4 от дневния ред - Организация и подготовка на 8-я Конгрес на НФТ”Химия и 

индустрия” - КНСБ. 

РЕШЕНИЕ № 4 

Управителният съвет отлага за следващо заседание вземането на решение за 

свикване на 8-я Конгрес на НФТ “Химия и индустрия”-КНСБ, ако епидемичната 

обстановка  позволява това или след след нейната отмяна. По принцип приема Конгреса да 

се проведе с хоризонт във времето есента на 2021 г. 

Отчетно-изборната кампания в синдикалните организации да остане отворена за 

провеждането на събранията, което да се извърши според правилата и мерките за 

безопасност в предприятията или, когато обстановката вече позволява това.  

Приема да продължи подготовката на Конгреса, на проектите на основни документи, 

предложения за промени в Устава, състав на помощните комисии, предложенията за 

численост и състав на новия УС и ФКК, които да бъдат внесени на следващо заседание на 

Управителния съвет. 

По т. 5 от дневния ред - Разни: 

РЕШЕНИЕ № 5 

5.1. Управителният съвет приема за сведение Ревизионния доклад на ФКК за 2020 г.; 

5.2. Управителният съвет приема за сведение Меморандума на КНСБ за социално-

икономическото развитие на България 2021–2025 г. - обръщение към политическите партии 

по повод предстоящите избори за 45-то Народно събрание. 

5.3. Управителният съвет приема за член на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 

синдикалната организация в "Булгартрансгаз" - ЕАД - КС"Расово", считано от 08 март 2021 

г., датата на нейното учредяване.  

 

 

 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: __________________  ПРЕДСЕДАТЕЛ:____________________  

       Рая Митрович            Красимир Кръстев     


