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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 

 

ПРАВИЛА 

за избор на ръководство, ръководни и контролни органи 

на НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящите правила се приемат на основание чл.49 ал.1 от 

Устава, според който Конгресът на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ 

може да приеме Правила за избор на ръководство, ръководни и контролни 

органи. 

2. Основа за настоящите правила също са приетите от Федералния 

съвет организационни правила за провеждане на избори в структурите на 

НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ. 

3. Мандатът на изборните органи и длъжности в НФТ “Химия и 

индустрия”- КНСБ е 5 години и се определя от редовните конгреси. 

4. Ръководните и контролните органи изпълняват своите 

задължения и правомощия и след изтичането на мандата до провеждането 

на следващия Конгрес на НФТ “Химия и индустрия”- КНСБ. 

 

ІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО, РЪКОВОДНИ И 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ” 

1. Конгресът определя числеността на Ръководството, 

Управителния съвет и  Федералната контролна комисия (ФКК) на НФТ 

“Химия и индустрия” - КНСБ с явно гласуване. 

2. Кандидатури за избор могат да бъдат издигнати от Комисията по 

предложенията, както и от всеки делегат по време на конгреса. Комисията 

също може да формира предложения. 

3. Кандидатите могат да издигат и сами своята кандидатура.  

4. Кандидатите трябва да са синдикални членове на НФТ “Химия и 

индустрия” - КНСБ и да отговарят на изискванията на Устава, а 

изключения се допускат само с решение на Конгреса. 

5. Самоотводът се счита за отказ на кандидата да бъде избиран,  

приема се без гласуване и се снема от предложенията. Кандидатура се 

снема от списъка с предложенията и в случаи на формално нарушение на 

изисквания към кандидата, съгласно Устава. 

6. Предложенията за изборните длъжности се оформят от 

Комисията по предложенията и се докладват пред Конгреса, след 
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приключване на изборната конгресна дискусия и даване на съгласие на 

кандидатите.  

 

 

ІІІ. ИЗБОРИ ЗА РЪКОВОДСТВО, РЪКОВОДНИ И 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА НФТ “ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ”- КНСБ 

1. Конгресът избира председателя и заместник председателя(те) на 

НФТ “Химия и индустрия” - КНСБ с тайно гласуване и обикновено 

мнозинство от участвалите в гласуването делегати.  

2. Конгресът избира членовете на Управителния съвет, 

председателя и членовете на ФКК с явно гласуване и обикновено 

мнозинство от участвалите в гласуването делегати. 

3. Изборът е редовен, ако в гласуването са взели участие повече от 

половината делегати на Конгреса. 

4. Всеки кандидат от изборните листи има право на глас при избора. 

Вотът на гласовете се изчислява спрямо броя на участвалите в гласуването.  

5. При тайното гласуване се оформя обща бюлетина и се гласува с 

отметка в едно от квадратчетата "ДА" или "НЕ" пред името на кандидата. 

6. Ако в резултат на тайното гласуване никой от кандидатите не е 

получил необходимото обикновено мнозинство, се провежда нов избор, 

като в бюлетината остават само двамата кандидати получили най-много 

гласове.   

7. За невалидни при тайния избор се считат бюлетините, които са 

задраскани или не съответстват на приетия вид бюлетина, както и тези, в 

които е гласувано за повече кандидати от приетата численост или са 

добавени други имена. Тези бюлетини се изваждат от броя на гласувалите. 

8. Изборните листи при явно гласуване се оформят отделно за 

членовете на Управителния съвет и отделно за ФКК. При явното гласуване 

за всяко предложение се гласува със “за”, “против” и “въздържал се”. 

9.  Ако в резултат на гласуването за Управителен съвет и ФКК те не 

се попълнят с приетия вече брой членове, то Конгресът може да проведе 

ново гласуване или да утвърди този състав. 

10. Конгресът взема решение по всички въпроси и казуси неуредени 

с настоящите правила за избор. 

 




