
ПРОТОКОЛ
Отчетно-изборно събрание на Синдикална секция на НФТИНИ

Днес, ................................................ г. в гр./с. ............................................................... се проведе Отчетно-изборно събрание

на Синдикалната секция на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ в .............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(предприятие / учреждение / институт / населено място)

Синдикалната секция към настоящия момент има ................................ редовни индивидуални членове.

(само при Делегатско събрание) Съгласно определената норма за представителност, на ..........................

членове е избран 1 делегат. За провеждането на Отчетно-изборното събрание са избрани .........

делегати, представляващи индивидуалните членове. Протоколите за избор са налични.

От общия брой индивидуални членове / избрани делегати в началото на настоящото Отчетно-

изборно събрание присъстват ................................. членове / делегати, което е повече от половината –
налице е изискуемият кворум и събранието може да започне работа по обявения Дневен ред:

III. Отчет на досегашното ръководство на Синдикалната секция за изминалия мандат;
III. Избор на ръководство (председател и секретар) на Синдикалната секция;
III. Разни.

За председател на Отчетно-изборното събрание се избира .....................................................................................................;

за протоколист на Отчетно изборното събрание се избира ......................................................................................................

 I.   Пристъпва се към  изслушване отчета на досегашното ръководство на Синдикалната
секция за изминалия мандат. След представяне на отчета са проведени следните разисквания:

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

 II.  За Председател на Синдикалната секция са предложени следните нейни членове:

1. ..................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод1)
(имена по документ за самоличност)

2. ...................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

3. ...................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

 II.  За Секретар на Синдикалната секция са предложени следните нейни членове:

1. ..................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

2. ...................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

3. ...................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

1 Не се гласува за членове, които са предложени, но са си направили самоотвод (не желаят да бъдат избирани).



Всеки от кандидатите за председател или секретар на Синдикалната секция е представил
пред Отчетно-изборното събрание  Декларация по чл.  89 във вр. с чл.  37,  ал.ал.  3 и  4 от
Устава на КТ „Подкрепа“, подписана в оригинал.

След проведеното явно гласуване (при което един индивидуален член може да гласува само
за един кандидат за председател и само за един кандидат за секретар), са избрани следните
кандидати2:

за председател: .............................................................................................................. ( с ......... гласа „за“ и ........ „против“ )
(имена по документ за самоличност)

 E-mail  Телефон
(желателно е e-mail-ът и телефонът да са лични – да не са под контрол на Работодателя)

за секретар: ....................................................................................................................... ( с ......... гласа „за“ и ........ „против“ )
(имена по документ за самоличност)

 E-mail  Телефон
(желателно е e-mail-ът и телефонът да са лични – да не са под контрол на Работодателя)

 III.   Пристъпва се към обсъждане на разни въпроси от значение за Синдикалната секция.
Проведени  са  следните  разисквания  (в  зависимост  от  актуалните  нужди –  обсъждане  на
актуални проблеми и вземане на решения по тях, избор на допълнителни секретари извън
ръководството на Синдикалната секция и др.):

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Препис от този протокол (може сканирано копие) следва да бъде изпратен до НФТИНИ при
КТ  „Подкрепа“ незабавно  след  приключване  на  Отчетно-изборното  събрание,  ведно  с
Декларациите  по  чл.  89  във  вр.  с  чл.  37,  ал.ал.  3  и  4  от  Устава  на  КТ „Подкрепа“  на
избраните членове на ръководството. Ако Отчетно-изборното събрание е делегатско (в него
не участват всичките индивидуални членове, а излъчени от тях делегати), заедно с преписа
от този Протокол трябва да бъде изпратен и препис от протоколите за избор на делегати.
Изпращането може да стане на ръка, по поща или електронно на e-mail nftini@abv.bg

ПРОТОКОЛИСТ: ................................................................................. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................
на ОИС на СС             (име, фамилия, подпис) на ОИС на СС             (име, фамилия, подпис)

2 Вписват се кандидатите, получили най-голям брой гласове, но не по-малко от половината от присъстващите в началото
на заседанието за провеждане на Отчетно-изборно събрание.  Ако не бъде постигнато необходимото мнозинство,  се
осъществяват допълнителни обсъждания и се произвежда нов избор.


