
Уважаеми колеги,  
Федералният съвет , проведен на 21-23 юни 2012 г. доказа за пореден път, че НСФЕБ не е 
статична формация, а ято , което лети заедно и на което му приляга действието, 
движението, правенето.  
НСФЕБ и за напред ще бъде организацията, която се стреми да даде на своите членове и 
лидери по-големи възможности за развитие.  
Променяме се с времето и се стремим да бъдем модел на иновация в синдикализма. 
Помагаме на нашите членове да бъдат информирани, знаещи и можещи, да успяват на 
повече фронтове, имайки нашата подкрепа и партньорство.  
Имаме добрите намерения да сформираме работещ екип проекти, който да е в помощ на 
инвеститори, които желаят да работят в областта на възобновяемите източници, например. 
Всеки от нас е специалист в своята област и има добри познания в това, което прави. Би 
могъл да трансформира знанията си и навън, без това да е в разрез с фирмената политика 
на дружеството, в което работи. Освен физически лица, ползватели на този продукт биха 
могли да бъдат и общини, и екоорганизации, и неправителствени организации с идеална 
цел, …  
НСФЕБ направи своите първи стъпки в посока европрограми .Всички вие вече имате в 
ръцете си и ползвате наръчниците по безопасни условия на труд, ГУТ и КУТ в 
предприятията.  
Бихме искали да призовем за вашата активност започналото да не спира да се случва.  
Отворени сме да работим по програмите до края на 2014 година. Ръководството на 
Федерацията ще разгледа подробно възможностите за включване на синдикални екипи в 
обучения по различни позиции, оперативни дейности, индикатори, като допустими 
кандидати и партньори без това да натежава на бюджета на НСФЕБ, нито на синдикалните 
организации по места.  
Призоваваме синдикалните ръководства на организации да проучат необходимостта, 
възможностите и желанието на своите синдикални членове и да ни информират навреме за 
същото писмено ( едновременно на мейл: nsfeb@abv.bg и sokolova.nsfeb@gmail.com).  
Младите синдикалисти на възраст до 35 години биха могли да се включат в активния живот 
на Младежки форум 21 век. Във връзка с последното се обръщаме с молба към 
синдикалните ръководства на организации да изготвят и да изпратят на мейли: 
nsfeb@abv.bg и sokolova.nsfeb@gmail.com ) списък на младежите до 35 годишна възраст - 
трите имена, месторабота,членство в НСФЕБ, дата на раждане, тел. за връзка, електронна 
поща ( задължително в табличен вид). Станете членове чрез писмена молба от кандидата до 
Управителния съвет на сдружението (УС се произнася в 2-месечен срок от получаване на 
молбата).  
Членски внос – 5 лева/годишно.  
На посочения адрес 
http://www.knsb‐bg.org/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=216&lang
=bg  
ще имате възможност да прочетете устава на сдружението, програмите, по които работи, както 
и дейностите през календарната 2012 година. От там можете да изтеглите и формуляр молба за 
членство, която е необходимо да попълните собственоръчно , към нея да прибавите 5 
лв(членски внос за една календарна година)и всичко това – списък, молби, суми – да изпратите.  
Относно споделената идея да потърсим възможности за подпомагане на пътуващите ежедневно 
до работното място в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ 
адрес, моля да изготвите списъци на същите задължително в табличен вид с информация: трите 
имена, месторабота(предприятие), месторабота( населено място на  



предприятието не по адрес на регистрация, а адрес на работното място), местоживеене ( по 
адрес на регистрация), членство в НСФЕБ, разстояние между място на работа и място на 
живеене ( в км , от табела до табела), мейл адрес, телефон за връзка. Изготвените списъци 
изпращайте като сканирани копия на адреси: nsfeb@abv.bg и sokolova.nsfeb@gmail.com  
При необходимост от разяснения по тези и всички теми , свързани с проекти и европрограми, 
моля позвънете на тел: 0882 533665, след 18:00 часа или пишете на посочения по-горе мейл.  
ПРИЗОВАВАМЕ:  
Да подсилим чувството НИЕ.  
Най-важният капитал за НСФЕБ са хората – нашите синдикални членове. Затова ИК и за 
напред ще създава култура, в която членовете ни да се чувстват доволни от това, което 
вършат.  
Всички сме заинтересовани НСФЕБ да работи добре, подхождат ни иновация и 
креативност. ИК няма да остане глухоням, а добър партньор на Екип проекти.  
Всички ние, а не само ръководството на НСФЕБ, сме еднакво отговорни за доброто на 
хората, които водим и представляваме.  
Затова апелираме :  
Със сигурност ще се справим, не е невъзможно, просто е необходимо всеки да поеме своята 
част от работата и да я свърши като трябва.  
Благодаря на всички, които подкрепиха и продължават да подкрепят тази идея . 
Ръководството на НСФЕБ ще продължи да предлага актуални и ползотворни обучения, 
квалификации и сертифициране на синдикалисти, справяне с предизвикателствата . 
Помогнете ни да обучим синдикалните лидери и членове да водят преговори, социален 
диалог, колективно трудово договаряне, организационна култура с необходимите 
политики, прийоми, стратегии.  
На нас ни подхождат думите глаголи – действаме, развиваме се , правим всичко по новому 
– в новото време, с новите изисквания, с точните хора.  
Вярвам във вас и знам ,че всеки е с всички и в един колективен сеанс на сдружаване и 
истинска човешка комуникация, живеем и работим с дъх на ЗАЕДНОСТ …  
Съблюдаваме и се съобразяваме с цялата нормативна уредба, безопасността на труда и 
знаем, че пазейки себе си, пазим и другите, имаме високи изисквания към себе си и към 
другите.За да станем още по-добри, ще продължим да разработваме стратегия за 
привличане, поддържане и постигане на цели, включително и за синдикално членство. Ще 
изграждаме организационна ефективност.  
Уважаеми колеги,  
нека движението да не бъде само в едната посока – напр. информация от централата към 
СО. Давайте обратната връзка, обратната информация – къде, какво, как се случва. Така ще 
имаме най-обективната оценка за направеното.  
СПОДЕЛЕТЕ и делниците, и празниците си, споделете своя опит…  
ОЧАКВАМЕ ОТ ВАС:  
Разум, отговорност и добронамереност по отношение на синдиката и синдикалните членове 
. Коректност и абсолютна принадлежност.  
ОЧАКВАЙТЕ ОТ НАС:  
Адекватни политики и навременни действия  
СИЛАТА НА НСФЕБ ЩЕ БЪДЕ В КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.  
ПРАГМАТИЧНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ И МОДЕРНИ.  
НСФЕБ – КНСБ  
Зам. Председател  
Роса Соколова  
моб.тел. 0882 533665  
sokolova.nsfeb@gmail.com 


