
          Примерен образец 
  

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес, ……………. се проведе събрание за учредяване Синдикалната организация на 
работещите в …………………………………..На събранието присъстваха  …...бр. работници и 
служители. 
 За председател на събранието бе избран/а/……………………………………………………., а за 
протоколчик………………………………………… 
 Председателят на събранието предложи следния  
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 1. Обсъждане предложение за създаване на синдикална организация към НСФЕБ – 
КНСБ 
 2. Избор на ръководство на синдикалната организация 
 3. Избор на ФКК 
 4.  Разни 
 Предложеният дневен ред бе приет единодушно. 
 По т.1 от Дневния ред – г-н/г-жа/ ………………..изложи мотивите си и направи предложение 
за създаване на Синдикална организация към НСФЕБ- КНСБ. 
 След проведените разисквания, събранието взе следното  
 Р Е Ш Е Н И Е 

1. В…………………………. се създава  синдикална организация към НСФЕБ – 
КНСБ. 

2. Желаещите  да членуват в организацията следва да попълнят заявление за членство в 
НСФЕБ-КНСБ и Декларация –съгласие за удържане  от индивидуалното 
трудово възнаграждение,  на синдикален членски внос в размер на 1% от нетния 
доход. 

 
 По т.2 от Дневния ред: Постъпи предложение ръководството на СО да се състои от …. чл. 
Гласуване……. Направени бяха предложения за членове на ръководството: 
1. ……… 
2. ……… 
3. ……… 
4. ……… 
…………………………….…… 
След провеждане на гласуването бяха обявени резултатите: 
1. за ………………. – …. гласа 
2. за ………………. – …. гласа 
3. за ………………. – …. гласа 
4. за ………………. – …. гласа 
5. за ………………. – …. Гласа 
За председател на организацията от състава на избрания синдикален комитет бяха предложени 
следните колеги: 
1. ………………………… 
2. ………………………… 
3. ………………………… 
4. ………………………… 
5. ………………………… 
След проведеното гласуване резултатите бяха 
1. за ………………. – …. Гласа 
2. за ………………. – …. гласа 
3. за ………………. – …. гласа 



4. за ………………. – …. Гласа 
5. за ………………. – …. Гласа 
За председател на организацията бе избран/а/…………………………………………………. 
За секретари…………………………………-организационни въпроси 
………………………………………………- по………………. 
………………………………………………- по………………. 
 В отсъствие на председателя той ще бъде заместван от секретаря …………………………… 
 По т.3 от Дневния ред: Направено бе предложение Финансово-контролната комисия /ФКК/ 
да се състои от…..чл.и се проведе гласуване по постъпилите предложения. 
Избрани бяха:1……………………2…………………3……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
  
 По т.4 от Дневния ред: Събранието упълномощи 
председателя…………………………………….и секретаря ………………………….. да легитимират 
пред работодателя ново създадената организация, да представят в Централата на НСФЕБ протокола и 
поименен списък / трите имена, длъжност и подпис/ а участниците в събранието и да  разкрият 
банкова сметка на организацията в съответния клон на ДСК и извършват необходимите финансови 
операции. 
 Направеното предложение бе прието единодушно. 
 
 Поради изчерпване на дневният ред, събранието бе закрито. 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: 

 /……………………./        /…………………………/ 


