
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 или упълномощено от него длъжностно лице)

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

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

2. Икономическа дейност съгласно КИД-2008

КИД-2008 Наименование на икономическата дейност

3. Предприятие ..............................................................................................................................
(наименование, ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК)

4. Брой на персонала ..............................................................................................................................
(списъчен състав, включително в отпуск по майчинство, временна неработоспособност и др.)

II. Организации на работниците и служителите
(Попълва се от председателя или от секретаря на съответната организация. Посочва се националното
обединение / конфедерацията на работниците и служителите, към която принадлежат)

1. КТ „Подкрепа“ 2. ……………………............................………....

3. ……………………............................……….... 4. ……………………............................………....

5. ……………………............................……….... 6. ……………………............................………....

7. ……………………............................………....

III. Численост на организациите     
(попълва се от председателя или от секретаря на съответната организация в предприятието)

№
по

ред

Национално
обединение

(конфедерация)

Национално / отраслово
браншово обединение –

федерация / синдикат / съюз

Брой на
синдикалните

членове
I II III IV

1
Конфедерация

на труда „Подкрепа“
(конфедерация или др.)

Национална федерация
Техническа индустрия, Наука, Информатика

(федерация / синдикат / съюз)
........................

2 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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

3 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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



4 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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

5 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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

6 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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

7 ........................................
(конфедерация или др.)

......................................................................................
(федерация / синдикат / съюз)

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

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

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

1. Председател / секретар ............................................. КТ „Подкрепа“ .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

2. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

3. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

4. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

5. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

6. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

7. Председател / секретар ............................................. ............................................. .........................
(име, фамилия)                  (организация) (подпис и печат)

Ръководител / упълномощено длъжностно лице: ...........................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

Забележки:  Единният протокол се прилага и в случаите, когато се отчита членство в синдикална организация на дър–
жавни служители и на работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, включително
в Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната.

Печат върху  единния  протокол  поставят председателите/секретарите на  синдикалните организации,
които имат право на собствен печат съгласно устава на синдикалната организация.


