Предложения за промени в Устава на КНСБ
Сред най‐важните правомощия на Конгреса са приемане на Програма на КНСБ и промени в Устава
на организацията. И ако програмата представлява визията за развитие но организацията и
дефинира задачите пред нея за следващия мандат, то записите на Устава са инструментите за
тяхната реализация.
Поради факта, че всяка промяна следва да бъде внимателно обмислена и широко дискутирана
обикновено комисията , която готви предложенията за промени в устава (както и тази по
програмата) започва своята работа повече от една година преди свикването на конгреса. Проектът
за промени се одобрява от Координационния съвет на КНСБ и се приема от делегатите на
конгреса.
Предлаганите на 9 конгрес промени в устава не са многобройни, но са особено важни и могат да
се очертаят няколко тематични кръга.
На първо място промените касаят утвърждаване и охранение на един основополагащ принцип на
изграждане на КНСБ – независимостта. Това се налага от динамичната и променяща се външна
среда, която изисква конкретизиране и прецизиране на записите в устава, така че той да бъде по‐
актуален и по‐приложим.
На следващо място са промените , които имат за цел да усъвършенстват организационната
формула за реализация на индивидуално членство чрез т.нар. Териториални синдикати.
Промяната в характера на труда и все по‐нарастващия брой на атипични форми на заетост са
отразени даване възможността за дигитално членство в КНСБ и неговата равнопоставеност с
правата и защитата на колективните членове. Важна промяна в устава е и предложението
членовете на семействата на синдикалните членове също да могат да ползват някои от
придобивките договорени за членовете на синдиката.
Горните промени са свързани и с усъвършенстването на структурата и съдържанието на един от
помощните органи на КС на КНСБ за представителство и защита на специфични права и интереси
на нечленуващи в КНСБ работници и служители.
В устава намират място и предложения, които отразяват спецификата на дейността на
колективните органи в екстремна противо епидемиологична ситуация каквато наблюдавахме по
повод Ковид ‐ 9
Надявам се, че макар и не много на брой предлаганите промени ще спомогнат за реализация на
конгресните политики и в следващия мандат.

