
 
Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1  

 
 

Единен протокол 
по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване 

наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и 
служителите и на работодателите 

 
 
 

I. Данни за предприятието (попълва се от ръководителя) 
     

1. Област ............................................. Община ................................................................... 
 

 Населено място ...................................................................................................................... 
      

 2. Икономическа дейност съгласно КИД – 2008  
 

Код по КИД – 2008  Наименование на позицията 
  
 
3. Предприятие ……………………………………………………..……………БУЛСТАТ……………….…………………. 
 
4. Брой на персонала (списъчен състав) ..................................................................................... 

                         (включително в отпуск по майчинство, временна неработоспособност и др.) 
      

 
II. Организации на работниците и служителите  

                                                 (попълва се от представител на съответната организация) 
 
 
 
1. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
  
2. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
3. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
4. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
5. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
6. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
7. Синдикална организация към …………………………………(посочва се националното обединение)                   
 
 
 
 
 
 
 



III. Численост на организациите      (попълва се от председателя на съответната организация) 
 

№ 
 по 
ред 

Национално 
обединение    

(конфедерация) 

Национално   отраслово     
браншово обединение – 

(федерация, синдикат, съюз) 

Брой 
синдикални 
членове 

Име, Фамилия 
Подпис, печат 

1  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………… 
     Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

2  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

3  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

4  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

5  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

6  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

7  
 
………………………………... 
    конфедерация или др. 

 
 
………………………………………. 

Федерация,синдикат, съюз 

  
 

………..………………………. 
Председател на СО 

 
Страните, участващи при съставянето на протокола, взаимно признават достоверността на 
данните, посочени в него. Всяка от страните получава по един екземпляр от протокола. 

  
КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 
 

1.Председател на организацията на……………..……       2.Председател на организацията на……………….……  
…………………………..………………… (подпис и печат)           ……………………..………………………  (подпис и печат)          
 
3.Председател на организацията на……………..……       4.Председател на организацията на……………….……  
…………………………..………………… (подпис и печат)           ……………………..………………………  (подпис и печат)          
 
5.Председател на организацията на……………..……       6.Председател на организацията на……………….……  
…………………………..………………… (подпис и печат)           ……………………..………………………  (подпис и печат)    
        
7.Председател на организацията на……………..……        
…………………………..………………… (подпис и печат)                  
 
 

          
Ръководител на предприятието: ......................................................(фамилия, подпис, печат) 
 
 
 
Забележка: Единният протокол се прилага и в случаите, когато се отчита членство в 
синдикална организация на държавни служители и на работещи по трудово правоотношение в 
държавната администрация.  



НАРЕДБА  
за определяне на реда за установяване наличието на критериите за 

представителност на организациите на работниците и служителите и на 
работодателите   

(Приета с ПМС № 152 т 11.07.2003 г.)  
(Обн., ДВ, бр. 64 от 18.  9121 от 15.10.2003 г. 

Глава ърва  
ОБЩИ 

Чл.1. С наредбата се опр яване наличието на критериите 
по чл. 

 в

л. 2. Наредбата се прилага, когато:  
лужителите и на работодателите поискат 

от Мин

я инициатива извършва проверка за наличието 
на кри

В, бр. 52 от 2007 г.).  

Глава втора  
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧА АНЕ НАЛИЧИЕТО  

Чл.4. (1) В случаите, когато организа иите на работниците и служителите 
направ

не и удостоверение от съда за актуално състояние 
на орга

 устав на организацията с последните изменения и допълнения, 
вписан

ва наличието на необходимия по чл. 34, т. 1 КТ 
числен

 ръководен орган на организацията, с 
които с

тите, 
опреде

 

 във 
всяка и

и техните адреси, разпределени по общини, и на 
именат

тен 
носите

 по чл. 4, ал. 1, т. 3 на организациите на работниците 
и служителите в съответното предприятие се удостоверява чрез единен протокол-по 

 о
07.2003 г.; бр. 93 от 2003 г. - Решение №

по адм. дело № 7064 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.,  
бр. 10 от 03.02.2012 г.) 

 
 
 п

ПОЛОЖЕНИЯ 
еделя редът за установ

34 и 35 от Кодекса на труда (КТ), на които следва да отговарят организациите на 
работниците и служителите и на работодателите, за да бъдат признати за 
представителни на национално ра нище.  

 
Ч
1. Организациите на работниците и с
истерския съвет да бъдат признати за представителни на национално равнище 

след обявяване в “Държавен вестник” начало на процедура за признаване на 
представителност по чл. 36, ал. 3 КТ;  

2.  Министерският съвет по сво
териите за представителност на организациите на работниците и служителите и 

на работодателите.  
Чл. 3. (Отм., Д
 

ЛНО УСТАНОВЯВ
НА КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 34 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА 

 
ц

ят искане да бъдат признати за представителни на национално равнище, те 
представят в Министерския съвет:  

1.съдебно решение за вписва
низацията;  
2.действащия
и в съдебния регистър;  
3.документи, с които се установя
 състав на организацията;  
4.документи, заверени от националния
е установява наличието на необходимия по чл. 34, т. 2 КТ числен състав:  

а) списък на организациите в повече от една четвърт от дейнос
лени с код до втори знак от Класификацията на икономическите 

дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с актуални данни 
за числения състав на заетите лица във всяка икономическа дейност, или  

б) списък на организациите с актуални данни за членския състав
кономическа дейност;  

5. списък на местните органи 
а на представляващите ги лица, заверени от националния ръководен орган;  
6. списък на членовете на националния ръководен орган на организацията.  
(2) Данните по ал. 1, т. 4-6 се представят освен на хартиен и на магни
л в Ексел (Excel) формат.  
Чл. 5. (1) Численият състав
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образе

 по-
дълъг 

я, като всеки от участващите в съставянето на протокола го 
изпращ

ение по спора в 15-
дневен

 протокол, в който се посочват 
разног

Глава трета  
ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО  

НА КРИТЕРИИТЕ ПО ДЕКСА НА ТРУДА 

Чл. 6.  (1) В с авят искане 
да бъдат признати за представителни на национално равнище, те представят в 
Минис

нт, с който се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, 
т. 1 КТ

ерен от националния ръководен орган;  

ени 
само н

списък на браншовите или отрасловите организации и предприятия, в които общо 
са нае

а

тите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите 
дейнос

ц съгласно приложение № 1, съставен по официални данни, установени с 
организационни документи, изготвен от комисия, в която участват председателите на 
съответните синдикални организации, участващи в процедурата по установяване на 
критериите. Единният протокол се подписва и от ръководителя на предприятието.  

(2) При възникване на спор между участващите в съставянето на единния 
протокол те уточняват позициите си и полагат усилия за решаването му в срок не

от 3 работни дни.  
(3) Ако спорът по ал. 2 не бъде решен, единният протокол се подписва със 

забележка за разногласи
а незабавно на съответния национален ръководен орган.  
(4) Националните ръководни органи на спорещите организации на работниците 

и служителите обсъждат възникналите разногласия и вземат реш
 срок от подписването на протокола по ал. 3.  
(5) Когато решение по спора не е взето или разногласията продължават, 

националните ръководни органи по ал. 4 съставят
ласията. Протоколът се представя с документите, които се прилагат към 

искането за признаване на представителност.  
 
 

 ЧЛ. 35 ОТ КО
 

лучаите, когато организациите на работодателите напр

терския съвет:  
1. съдебно решение за вписване и удостоверение за актуално състояние на 

организацията;  
2. заверен от съда препис на последния устав на организацията;  
3.  докуме
 членски състав на организацията;  
4.  документ, с който се установява наличието на необходимия по чл. 35, ал. 1, 

т. 2 КТ членски състав на организацията;  
5. списък на местните органи и техните адреси, разпределени по общини, и 

имената на представляващите ги лица, зав
6. списък на членовете на националния ръководен орган на организацията;  
7. декларация, че организацията не извършва дейности, изрично възлож
а нея със закон или с друг нормативен акт;  
8. пълномощно по чл. 35, ал. 2, т. 1 или 2 КТ или пълномощно по чл. 35, ал. 3 

КТ.  
(2) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ се установява 

чрез 
ти най-малко 100 000 работници и служители, осигурени по трудов договор, в 

който се посочват пълното наименование и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на 
работодателите. Списъкът се заверява от представляващия организацията съобразно 
нейния устав и се представя заедно със заверена справка от Националния 
осигурителен институт за верността на подадената информация към датата на 
издаването на спр вката.  

(3) Членският състав на организацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ се установява 
чрез:  

1. списък на организациите на работодателите в повече от една четвърт от 
дейнос

ти, утвърдена от Националния статистически институт, с актуални данни за 
числения състав на заетите лица (не по-малко от 5 на сто от осигурените по трудов 
договор лица във всяка икономическа дейност) в членуващите в тях работодатели, в 
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който се посочват пълното наименование и ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на 
работодателите, или  

2. списък на организациите на работодателите в повече от една четвърт от 
дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите 
дейнос

3, т. 1 се представя заедно със заверена 
справк

) К един
е пряко или чрез браншова или 

отрасл

т л
членува.  

ова или отраслова 
органи  организации на 
работо

мат.  

Глава четвърта  
СРОКОВЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В СЛУЧАИТЕ  

ПО ЧЛ. 36  ТРУДА 

Чл.7. (Изм., ДВ, бр. 5 ите по чл. 36а, ал. 1 
КТ в решението за извършване на проверка Министерският съвет определя срок не по-
кратък

ОРГАНИ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И РОВЕРКА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ ПО ЧЛ КОДЕКСА НА ТРУДА 

Чл.8  и 6 се 
предоставят на министъра на труда и социалната политика за извършване на анализ и 
оценка  

 социалната политика назначава комисия за 
установяване на наличието на критериите за представителност, в работата на която 
имат п

за 
броя н

ърът на труда и социалната политика може да изисква от 
съответните организации да представят допълнително информация, свързана с 
докуме

ти, утвърдена от Националния статистически институт, с не по-малко от 10 
членове във всяка икономическа дейност.  

(4) Списъкът по ал. 3, т. 1 или 2 се заверява от представляващия организацията 
съобразно нейния устав. Списъкът по ал. 

а от Националния осигурителен институт за верността на подадената 
информация към датата на издаването на справката.  

(5  С пълномощното по чл. 35, ал. 2 Т, когато  работодател членува в две 
или повече национални организации на работодателит

ова организация, за установяване наличието на критериите за 
представителност той може изрично да упълномощи само:  

1. една от националните организации, в кои о членува, и и  
2. браншовата или отрасловата организация, в която 
(6) С пълномощното по чл. 35, ал. 3 КТ, когато една бранш
зация на работодателите членува в две или повече национални
дателите, тя изрично упълномощава една от националните организации да я 

включи в списъка по ал. 3.  
(7) Данните по ал. 1, т. 3 - 6 се представят освен на хартиен и на магнитен 

носител в Ексел (Excel) фор
 
 

а ОТ КОДЕКСА НА
 

2 от 2007 г., бр. 10 от 2012 г.) В случа

 от 4 месеца, в който организацията на работниците и служителите или на 
работодателите е длъжна да представи документите по чл. 4 или 6.  

 
Глава пета  

 П
. 34 И 35 ОТ 

 
. Представените в Министерския съвет документи по чл. 4

 на съдържащите се в тях данни.  
 
Чл.9. (1) Министърът на труда и

раво да вземат участие като наблюдатели представители на организациите, 
които участват в процедурата по установяване на критериите за представителност.  

(2)  По искане на министъра на труда и социалната политика в срок 10 работни 
дни управителят на Националния осигурителен институт предоставя информация 

а заетите лица във всяка икономическа дейност, определена с код до втори знак 
от Класификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния 
статистически институт.  

 
Чл.10. (1) Минист

нтите по чл. 4 и 6, както и да организира извършването на проверки на място в 
предприятията или организациите, когато това се налага.  

 3



 4

овете на организациите на 
работн

иза и оценката на съдържащите се в 
списъц нови, че предприятие, браншова или отраслова 
органи

 

ят министъра на труда и социалната политика, предприятието, 
бранш

е от извършения анализ министърът на 
труда социалната политика в двумесечен срок от постъпването на всички изискващи 
се по 

ва наличието на критериите за представителност.  

ят съвет се произнася в 
двумесечен срок от датата на постъпването на документите по чл. 7.  

и от посочените 
данни, 

АКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

се приема на основание чл. 36, ал. 5 във 
връзка  чл. 34, т. 2 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.  

(2) В случаите по чл. 5, ал. 5 министърът на труда и социалната политика 
изисква и представянето на поименни списъци на член

иците и служителите в предприятието.  
(3) (Отм., ДВ, бр. 52 от 2007 г.).  
(4) Когато при извършването на анал
ите по чл. 6, ал. 3 данни се уста
зация е включена в числения състав на две или повече организации, които искат 

да бъдат признати за представителни, министърът на труда и социалната политика 
изисква от националните ръководни органи на тези организации заедно с 
предприятието, браншовата или отрасловата организация да уточнят в 14-дневен срок 
в числения състав на коя от тях да бъдат включени предприятието, браншовата или 
отрасловата организация и да го уведомят за това.  

(5) (Отм. с Решение № 9121 от 15.10.2003 г. по адм. д. № 7064 от 2003 г. – ДВ, 
бр. 93 от 2003 г.)  

(6) В случаите по ал. 4, когато в определения срок националните ръководни 
органи не уведом

овата или отрасловата организация не се отчитат при установяването на 
числения състав на нито една организация.  

 
Чл.11. (1) Въз основа на резултатит
и 
чл. 4 или по чл. 6 документи внася в Министерския съвет доклад с проект на 

решение.  
(2) Копие от доклада по ал. 1 се предоставя и на организацията, спрямо която 

се установя
 
Чл.12. (1)  В случаите по чл. 36а, ал. 1 КТ Министерски

(2) Когато Министерският съвет приеме, че е необходимо да се представят 
допълнително доказателства или да се извърши проверка на няко

той уведомява за това заинтересуваната организация. В тези случаи срокът по 
ал. 1 се удължава с времето, определено за предоставяне на допълнителна 
информация или за извършване на проверка.  

 
 
З
 
Параграф единствен. Наредбата 
 с
 



До 
Председателите на основни членове на КНСБ 
 
 
 
Уважаеми колеги,  
 

В бр.9 / 31.01.2012 г.  на „Държавен вестник” в неофициалния раздел е публикувано 
съобщение на Председателят на НСТС, с което на основание чл.36, ал.3 от Кодекса на 
труда се обявява начало на процедура за признаване на национална 
представителност на организациите на работниците и служителите и на 
работодателите.   

 
При установен 6 месечен срок на процедурата, това означава, че нашата 

организация   разполага с 4 месечен срок – до 31 май да представим изискуемите  
документи, вкл. Единни протоколи, списъци и т.н. Съвпадението с периода на 
подготовка на VІІ конгрес на КНСБ е  сериозно предизвикателство, с което можем да се 
справим единствено при прецизно планиране и координация на процеса. В тази връзка 
предоставям на Вашето внимание набор от   
 

1. Коментари по Наредбата (ДВ бр.10/3.02.2012 г) и процедурата. 
Всяка една процедура по установяване наличието на критерии за национална 

представителност се съпровожда с приемане на специализирана наредба и 
определяне на класификатор, която касае общия ред за провеждането, процедурите и 
документите, които трябва да се представят в МТСП. Това прави необходими следните 
разяснения: 

1.1. Още в самото начало следва да се обърне специално внимание на 
Класификатора, по който ще се извърши преброяването. Досега МС 
определяше различни агрегации на класификатори, но в сегашната процедура 
ще се прилага Националния класификатор  на икономическите дейности 
2008 (НКИД 2008), който има 99 позиции включваща 85 икономически 
дейности. Класификаторът е наличен на адрес http://www.nsi.bg/Classifics/KID-
2008.pdf.  

1.2. Въпреки че, посочването на икономическата дейност се извършва от 
работодателя е добре синдикалните активисти да са наясно, че в този случай 
единственото което има значение е „каква дейност се извършва” а не в 
каква система е предприятието, каква собственост е и т.н. Така например 
общинско предприятие „Пазари” не се идентифицира с общинска 
администрация, а е в икономическа дейност „Отдаване под наем на собствено 
имущество”.  

1.3. Присъствието по икономически дейности освен с брой организации (50) ще се 
установява и с процент от броя на заетите (5%). Това означава, че при 
съставянето на единните протоколи (ЕП) трябва да се подхожда особено 
прецизно, особено в някои икономически дейности. При наличието на този 
допълнителен критерий е допустимо в процедурата да бъдат поканени за 
участие и „отпаднали” организации или такива временно неплащащи членския 
си внос. След финализиране на преброяването ще се извърши допълнителна 
верификация на организациите, за които се дължи членски внос към КНСБ.  

1.4. Особено важно изменение, което касае синдикатите бе изискването на чл.5 от 
наредбата, съставянето на Единния протокол досега да се извършва въз 
основа на „организационни и/или финансови документи”. Това даваше на 
представителите на  МТСП при извършването на проверки да изискват 
предоставянето на финансова документация от страна на синдикалните 
организации. По настояване на представителите на КНСБ в работната група и 
на заседанието на НСТС в новата наредба отпадна изразът „финансови 
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документи”.  Важно е да се подчертае,че при новата процедура синдикалните 
организации не са длъжни да предоставят каквато и да е било 
информация от финансов характер свързана с плащането на членски 
внос. 

1.5. Следва да се обърне внимание на попълващите единни протоколи коректно да 
отразяват своята принадлежност към основните членове на КНСБ. Ако 
организациите членуват в браншови структури на основен член те могат и да ги 
отбелязват, но задължително да посочват и абревиатурата на тяхната 
федерация, синдикат или съюз (напр. С”Пътно дело” – ФНСС). На 
председателите на организации следва изрично да се подчертае при 
съставянето на протоколите да посочват точните имена на основните 
членове. При предишни процедури е имало достатъчно протоколи, в които се 
посочват браншови структури, които и за нас са трудно разбираеми. Наясно 
сме, че настоящата процедура ще протече при засилен контрол не бива да се 
дава повод на проверяващите да обявяват за некоректни единни протоколи по 
подобен повод. Точните наименования на основните членове на КНСБ можете 
да видите на адрес   http://www.knsb-
bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1159&Itemid=202&lang=bg.     

1.6. Независимо, че навсякъде  в наредбата се говори за Комисия, очевидно става 
въпрос по-скоро за събиране на работна група, състояща се от 
председателите на синдикални организации, чиито национални ръководства са 
обявили намерение да участват в процедурата. В този смисъл считаме, че не е 
необходимо изрично да се канят председателите на всички съществуващи  в 
предприятието организации. В същото време, при проявен интерес за участие 
от тяхна страна приемаме за допустимо да ги включите при съставянето на 
Единния протокол.  

1.7. При невъзможност на председателя на СО да участва в попълването на 
протокола, то това следва да се извърши от негов заместник или друг 
легитимен представител на синдикалното ръководство. При необходимост, 
още при съставянето на комисията (работната група) в предприятието могат да 
се цитират уставните основания за подобно заместване и да се предоставят 
необходимите документи.  

1.8. При възникване на спор между синдикалните ръководства в предприятието 
следва незабавно да информират за това РС на КНСБ и да потърсят тяхното 
съдействие за решаване на спора в рамките на 3 работни дни. Когато това не 
стане, РС е длъжно да информира незабавно Централата и съответния 
основен член като изпрати спорния протокол, придружен с кратка докладна 
записка за всеки конкретен случай.  

1.9. Част I на Единния протокол се попълва от работодателя или негов 
представител. Той не може да предизвиква спорове за числеността на 
синдикалните организации или тяхната легитимност.  Участието на 
работодателя или негов представител в съставянето на протокола е 
единствено за да посочи данните на предприятието и да потвърди факта, че в 
него има синдикални структури.  

1.10. При отказ на работодателя да подпише протокола следва да се сезира 
Областната инспекция по труда, тъй като е налице неизпълнение на 
задължение произтичащо от нормативен акт. Ако и след това  няма резултат 
Единният протокол се подписва от синдикалните председатели и се предвижва 
по съответния ред.   

1.11. В част ІІ на Единния протокол се посочва принадлежността към 
национално обединение на работниците – в случая КНСБ.  

1.12. Част III се попълва от синдикалните организации, като в нея се посочва 
отново националното синдикално обединение, браншовата принадлежност към 
основен член, броя на синдикалните членове, името на председателя и се 
полага подпис.   
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1.13. Когато СО притежава собствен печат тя го полага в единния протокол на 
съответното място. Липсата на собствен печат не прави протокола 
недействителен.  

1.14. Попълнените от синдикалните организации единни протоколи се 
предоставят на РС на КНСБ или в офиса на съответния основен член на КНСБ 
за организациите от София-град и София-област, които ги изпращат в края на 
всяка седмица в департамент „ОКИ” в  Централата. Всяка пратка се 
съпровожда с посочен брой изпратени протоколи.  

1.15. По своя преценка синдикалните председатели могат да си направят 
копие от ЕП тяхна сметка. На този етап е излишно копие да остава в РС, тъй 
като това би забавило изпращането им в София. Копия ще бъдат изготвени  в 
Централата и ще бъдат на разположение на РС и основните членове на КНСБ 
след обработката и предаването им в МТСП. 

1.16. Данните от ЕП ще бъдат текущо обработвани и отразявани в единна 
база данни, чиято цел е съставяне на актуален списък на синдикалните 
организации по икономически дейности, който се представя от КНСБ в 
МТСП заедно с оригиналните протоколи.  

1.17. Препоръчваме Единните протоколи да се разпечатват на 1 лист – „лице и 
гръб”  за да се намали обема на документацията, която ще се внесе в МТСП.  

 
 
2. Организационно-технически въпроси 
 

Както беше отбелязано процедурата ще протече в периода февруари – май. 
Организацията на процедурата по преброяването за региони се възлага на 
регионалните съвети на КНСБ, а за преброяването на синдикалните организации на 
територията на София-град и София-област ( с изключение на Ботевград, Самоков, 
Пирдоп и Своге, където има общински координатори на КНСБ) ще разчитаме на 
съдействието на основните членове на КНСБ. 
 
В тази връзка:  
 

1. До 10 февруари основните членове на КНСБ трябва да раздадат на 
синдикалния актив от София-град и София-област екземпляри на единни 
протоколи.  По преценка можете да изпратите формуляра на Единен протокол 
на e-mail  адресите на синдикалните председатели. Не забравяйте да им 
припомните, че разпечатването на протоколите следва да се извърши на 1 лист 
– „лице и гръб”. 

 
2. До 10 февруари  РС трябва да свикат спешни заседания, на които да разяснят 

на синдикалните ръководства Наредбата, настоящите указания и да бъде 
изготвен съвместен план-график (вкл. и за общините на региона) с конкретните 
дейности, отговорници и срокове.  

 
3. На тези заседания трябва да се раздадат на синдикалния актив екземпляри на 

единни протоколи.  По преценка можете да изпратите формуляра на Единен 
протокол на e-mail  адресите на синдикалните председатели. Не забравяйте да 
им припомните, че разпечатването на протоколите следва да се извърши на 1 
лист – „лице и гръб”. 

 
4. Да се извърши прецизно разпределение на синдикалните организации, които 

ще бъдат включени в процедурата между експертите в РС и щатните общински 
координатори на основни членове.   

 



5. В срок не късно от края на м. Март единните протоколи трябва да бъдат 
попълнени в предприятията и върнати в РС. 

6. Краен срок за изпращане на протоколите от основните членове на КНСБ (за 
София-град и София-област) и от РС в Централата на КНСБ е не по-късно от 
началото на м. Април.  

 
7. В края на всяка седмица попълнените дотогава ЕП се изпращат текущо в 

Централата на КНСБ, департамент „Организация,координация и информация”. 
 

8. За по-добра координация в края на всяка седмица (до финала на 
процедурата) е необходимо в департамент „Организация, координация и 
информация” да бъде подавана текуща информация за хода на изпълнението й 
на процедурата. 

9. РС отговарят за организацията и координацията на преброяването в 
общинските синдикални съвети.  

 
За всички аспекти на приложението на Наредбата и въпроси свързани с цялостната 

организация можете да се обръщате към Департамент „Организация, координация и 
информация”.   
 

С пожелание за успешна работа,  
                                                                    Изп.секретар на КНСБ: 

(Пл.Нанков)  
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