
ОТЧЕТНА БЛАНКА
за синдикалния членски внос
на Синдикална секция при КТ „Подкрепа“

Секция на КТ „Подкрепа“ при ......................................................................................................................................................................................................................
(официално наименование на Работодателя)

Синдикален регионален съюз ......................................................................................................................................................................................................................
(само за Синдикални секции извън гр. София)

Федерация / Синдикат / Съюз Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика

ОТЧЕТ
за събрания членски внос
за месец/и .............................................................................................................................................................. г.

               (месеци, за които се отчита членският внос)

Месец | Година

Общ брой
синдикални

членове
на Секцията

0,7%
от общата сума

на чистото
трудово

възнаграждение

45% от колона 3
за

Синдикалния
регионален съюз

(само за
извън София)

55% от колона 3
за НФТИНИ

(за Секции
в София =
колона 3)
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г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.
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Известна ми е наказателната отговорност по чл. 309 и сл. от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: ....................................................................................................... Председател на СС: ......................................................................................................
(имена и саморъчен подпис)
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РАВНИЩА
на трудовите възнаграждения
по категории персонал

Предоставянето на следващата информация не е нарушение на 
трудовата дисциплина, не преставлява нелоялност към 
Работодателя и се защитава по чл. 406 във вр. с чл. 403 от КТ.

Тази информация не може да се използва за никакви други цели, освен 
за изпълнение на законовите сигнални функции на синдикатите. 
Предоставянето на коя да е част от горната информация на трети 
страни е забранено.

Категории персонал в предприятието,
сред които има синдикални членове

съгласно
Националния класификатор на професиите и длъжностите

(НКПД)

Брой
синдикални

членове
на Секцията

от съответната
категория
персонал

Усреднен размер
чисти трудови

възнаграждения
на членовете

от съответната
категория
персонал

1 2 3

Ръководни служители1

Специалисти2

Техници и приложни специалисти3

Помощен административен персонал4

Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната5

Квалифицирани работници в селско, горско и рибно стопанство6

Квалифицирани производствени работници7

Машинни оператори и монтажници8

Професии, неизискващи специална квалификация9

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 309 и сл. от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: ....................................................................................................... Председател на СС: ......................................................................................................
(имена и саморъчен подпис)

1 Кодът по НКПД започва с 1 – напр. „Заместник-директор, институт“ (12237004); „Главен инженер, предприятие“ (12136051); и др.
2 Кодът по НКПД започва с 2 – напр. „Статистик“ (21206006); „Уеб дизайнер“ (21663006); „Разработчик, софтуер“ (25126004); и др.
3 Кодът по НКПД започва с 3 – напр. „Техник, електрически машини и апарати“ (31133005); „Компютърен оператор“ (35113002); и др.
4 Кодът по НКПД започва с 4 – напр. „Технически сътрудник“ (41102005); „Оператор, център за обаждания“ (42223001); и др.
5 Кодът по НКПД започва с 5 – напр. „Началник ремонтна работилница“ (51691005); „Продавач, Интернет търговия“ (52440002); и др.
6 Кодът по НКПД започва с 6 – напр. „Работник, поливач“ (61111022); „Градинар, сезонен“ (61131003); „Животновъд“ (61211008); и др.
7 Кодът по НКПД започва с 7 – напр. „Работник, обвиване и оплитане на кабели“ (72151021); „Електромеханик“ (74122007); и др.
8 Кодът по НКПД започва с 8 – напр. „Машинен оператор“ (81892022); „Монтажник, електронни елементи“ (82122007); и др.
9 Кодът по НКПД започва с 9 – напр. „Чистач, производствени помещения“ (91120003); „Общ работник“ (96220001); и др.
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