
Уважаеми колеги,  
 
на 3 април 2019г. се проведе първото заседание на Мандатната комисия (МК) на Национална 
Федерация Техническа Индустрия, Наука, Информатика (НФТИНИ).  
 
Във връзка с подготовката на предстоящата Х (десета) редовна Конференция на федерацията 
Мандатната комисия на НФТИНИ реши:  
 
- приема единодушно следните принципи и правила за определяне на делегатите на X (десета) 
национална Конференция на НФТИНИ - делегатите за участие в X (десета) Национална конференция 
на НФТИНИ се определят по квота, единствено между Синдикални Организации (СО), членуващи във 
федерацията, които редовно и в пълен размер са плащали членския си внос от 1 април 2015г., или от 
датата на учредяване (ако е след 1 април 2015г.) до 31 март 2019г. (включително);  
 
- делегатите се избират на общо (делегатско) събрание, проведено след 1 май 2019г., като след него 
се попълва типов Протокол за избор на делегат/и (Приложение 2);  
 
- делегати по право са членовете на Изпълнителния съвет на НФТИНИ;  
 
- определя квота - за всички СО на КТ "Подкрепа" с численост до 100 члена - 1 делегат, а за тези с 
численост над 100 члена - за всеки 100 члена по 1 делегат;  
 
- приема следните Формуляри-образци: 1) Анкетна карта на СО; 2) Протокол за избор на делегат/и;  
 
- попълнените от Синдикалните организации Формуляри-образци да се събират до 4 юни 2019г. 
(включително).  
 
Можете да изпращате сканирани/снимани попълнените от вас Анкетна карта на СО и Протокол за избор 
на делегат/и на настоящата електронна поща (nftini@abv.bg), не по-късно от 4 юни 2019г. 
(включително).  

Напомняме Ви, че трябва да носите оригиналните - Анкетна карта на СО и Протокол за избор на 
делегат/и, за да ги предадете на МК преди регистрацията на делегатите на Х (десета) редовна 
Конференция на НФТИНИ.  
 
ВАЖНО: За да можете да участвате в Конференцията на НФТИНИ, трябва да сте превели 
членския си внос и за мес. МАРТ 2019г. 
 
Приложено изпращаме приетите от МК Формуляри-образци:  
1) Анкетна карта на СО;  
2) Протокол за избор на делегат/и.  
 
Заб. Настоящото писмо ще намерите прикачено в PDF Формат (Pismo MK do SO). 
 
Моля, потвърдете получаването на настоящото писмо ! 
 
Поздрави !  
 

Александър Цапов - Зам.-Председател НФТИНИ   
и председател на Мандатната комисия на НФТИНИ   


