
СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НСФЕБ-КНСБ 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес, …………. бе проведено отчетно-изборно събрание на членовете на СО на 
НСФЕБ 
…………………………с……..бр. членове. 
Събранието беше открито от председателя на синдикалната организация, който 
предложи за председател на събранието да бъде 
избран/а………………………………….., а за протоколчик 
………………………………………………….. 
След гласуване, председателят на събранието предложи следния 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Отчетен доклад на председателя на СО за дейността през периода 2017- 
2022г. 
2. Отчетен доклад на Финансово-контролната комисия/ФКК/ 
3. Избор на ръководство на синдикалната организация 
4. Избор на ФКК 
5. Избор на делегати за Конгреса на НСФЕБ 
6. Разни 
Предложеният дневен ред бе приет единодушно. 
Преди започване работа по приетия дневен ред, председателят на събранието 
предложи на участниците в него да изберат комисия, която да провери и докладва 
броя 
на присъстващите и проведе избора на нов синдикален комитет /СК/ на организацията. 
След гласуване се прие комисията да се състои от ……. Души и в състав: 
1 ................ ……..2…………………... 3……………………….. 
По т.1 от Дневния ред .................. 
По т.2 от Дневния ред .................. 
Отчетите бяха приети. Гласували делегати: .. ..за и ... против 
По т.3 от Дневния ред: Постъпи предложение ръководството на СО да се състои 
от . . . . ч л . 
Направеното предложение бе гласувано и прието. 
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………………………….. .......... 
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.4 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.5 от Дневния ред: В съответствие с Решението на ФС от 07 юни 2021 
год.за делегати на петия Конгрес на НСФЕБ-КНСБ бяха избрани: 
1 .............................................. …………………. 
2 .............................................. …………………. 
3 .............................................. …………………. 
За делегат по право на петия Конгрес на НСФЕБ съгласно чл.36/3/ от Устава 
на Федерацията беше утвърден:.................................................................... ……… 
В съответствие с решението на ИК на НСФЕБ от  07 юни 2021 год. и 
определената норма на представителство на основните членове, за делегати на 
конгреса бяха предложени и избрани: 
1………………………………………………………. 
2…………………………………………………….… 
3………………………………………………………. 
4………………………………………………………. 
5………………………………………………………. 
6………………………………………………………. 
За резервни делегати бяха избрани: 
1………………………………………………………. 
2………………………………………………………. 
Така избраните колеги могат да заместят някои от избраните делегати, ако са в 
невъзможност да вземат участие в работата на Конгреса. 
По т.6 от Дневния ред: 
………………………………………………………………………………………………… 
Поради изчерпване на дневният ред, събранието бе закрито. 
 
ПРОТОКОЛЧИК:       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
/…………………………………. / 

      СЪБРАНИЕТО: 
/………………………………….../ 


