ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на органите
на

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
при

КТ „Подкрепа“
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този Правилник определя организацията и дейността на органите на НФТИНИ в
съответствие с Устава на НФТИНИ и Устава на КТ „Подкрепа“, и се прилага с
предимство пред такива нормативни актове със същата или по-малка юридическа сила,
които му противоречат.
(2) Този Правилник се приема, изменя, допълва и отменя от Федеративния съвет ( ФС) на
НФТИНИ, като последната му утвърдена редакция е от 30.03.2020 г.
(3) Този Правилник има статута на Правилник на ФС по чл. 29, ал. 2 от Устава на
НФТИНИ; на Правилник на БС по чл. 22, ал. 4 от Устава на НФТИНИ; и на Правилник
на ИС по чл. 30, ал. 4 от Устава на НФТИНИ – във връзка с което е утвърден с
изискуемите мнозинства от съответните органи на НФТИНИ.
Органи
Чл. 2. (1) Органи на НФТИНИ са:
1. Националната конференция (НК);
2. Федеративният съвет (ФС);
3. Изпълнителният съвет (ИС);
4. Федеративната контролна комисия (ФКК);
5. Браншовите конференции (БК);
6. Браншовите (синдикални) съвети (БС);
7. Ръководствата на Синдикалните секции (СС); и
8. Ръководствата на Фирмените синдикални организации (ФСО).
(2) Органите по предходната алинея функциониран съгласно Устава на НФТИНИ, този
Правилник, собствените си решения и тези на висшестоящите органи.
Чл. 3. (1) Централни органи на НФТИНИ са НК, ФС, ИС и ФКК. Централните органи съдействат
за осъществяване цялостната политика на НФТИНИ.
(2) Браншови органи на НФТИНИ са БК и БС. Браншовите органи съдействат за
осъществяване политиката на НФТИНИ на нивото на съответния бранш или
икономическа дейност.
(3) Локални органи на НФТИНИ са ръководствата на СС и ФСО в съответните
предприятия. Локалните органи съдействат за осъществяване политиката на НФТИНИ в
съответните предприятия.
Върховенство
Чл. 4. НК е върховният орган на НФТИНИ и се подчинява единствено на Устава на НФТИНИ.
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Чл. 5. ФКК е върховният контролен орган на НФТИНИ и се подчинява единствено на Устава на
НФТИНИ и на своя Правилник, утвърден от ФС.
Чл. 6. (1) Органите на НФТИНИ се представляват от техните председатели, а в тяхно отсъствие
– от техните заместник председатели или други техни членове, определени от
съответните органи.
(2) Представител на определен висшестоящ орган на НФТИНИ може да представлява
кой да е от нисшестоящите органи на НФТИНИ, които влизат в неговата юрисдикция.
II. СПЕЦИАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Изпълнителен съвет
Чл. 7. (1) ИС е централен изпълнителен орган на НФТИНИ, който обезпечава изпълнението на
решенията на НК и ФС, и осъществява оперативното ръководство на НФТИНИ.
(2) В състава на ИС влизат по право председателят и заместник председателят на
НФТИНИ, и федеративните секретари.
(3) Членовете на ФКК участват с право на съвещателен глас в сесиите на ИС, за което
задължително се поканват.
Чл. 8. ИС се свиква от председателя или в негово отсъствие от заместник председателя на
НФТИНИ, по предложение на който и да било от неговите членове, с посочване на
проект на Дневен ред, чието изменяне и допълване може да бъде предложено от всеки
от членовете на ИС.
Чл. 9. (1) Всеки член на ИС има право на 1 глас, равен на гласа на който и да било от другите
членове на ИС.
(2) Член на ИС, който заема няколко изборни позиции, предвиждащи членство в ИС по
право, има право на по 1 глас за всяка от заеманите позиции.
Чл. 10. ИС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство повече от половината от
гласовете на своите членове, доколкото друго не е предвидено в този Правилник.
Чл. 11. (1) Решенията си за изключване на колективен член поради неплащане на дължимия
към НФТИНИ синдикален членски внос повече от 3 месеца без уважителни причини, ИС
взема след писмено предупреждение до съответния колективен член.
(2) При нарушения, свързани с набиране, разходване и отчитане на финансовите
средства от членския внос, ИС може да внесе сучая за разглеждане от ФКК и/ли от ФС.
Федеративен съвет
Чл. 12. (1) ФС се състои от председателите или по 1 поименно упълномощен представител на
всяка една от СС и/ли ФСО на НФТИНИ, и от членовете на ИС.
(2) Членовете на ФКК участват с право на съвещателен глас в сесиите на ФС, за което
задължително се поканват.
(3) Лица, които не са членове на ФС, могат да участват като наблюдатели без право на
глас в присъствените сесии на ФС, само след предварително решение на ФС, като
заемат специално определените за тях места.
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Чл. 13. (1) Редовна сесия на ФС се свиква веднъж годишно, а извънредна – всякога, когато
обстоятелствата налагат това – от председателя на НФТИНИ или с решение на ИС, по своя
инициатива или по искане на 1/10 от колективните членове на НФТИНИ.
(2) Всяка сесия на ФС задължително включва изслушване отчета на ИС за последния
все още неотчетен период.
Чл. 14. (1) Сесиите на ФС са редовни, когато:
1. в тях са представени повече от половината от колективните членове на НФТИНИ,
редовно отчислили дължимия синдикален членски внос; и
2. в тях участват повече от половината индивидуални членове, явяващи се членове на ФС.
(2) Представители на колективни членове на НФТИНИ, неиздължили по неуважителни причини
дължимия към НФТИНИ синдикален членски внос за повече от 3 месеца, се допускат до участие
в сесиите на ФС със статута на наблюдатели по чл. 12, ал. 3 и не се включват във формиране на
кворума по предходната алинея.
Чл. 15. (1) ФС се председателства от председателя на НФТИНИ или от друг упълномощен от ИС
член на ИС.
(2) За своите сесии ФС избира протоколист, а при необходимост може да избира и
преброители на гласовете.
(3) При необходимост ФС може да сформира експертни, консултативни и процедурни
комисии, да определя техните правомощия и да утвърждава правила за тяхната работа.
Чл. 16. (1) Всеки член на ФС има право на брой гласове, пропорционален на броя
индивидуални членове в изпращащата го СС или ФСО – като за всяка започната стотица
индивидуални членове се следва по 1 глас.
(2) Броят индивидулни членове на изпращащата СС или ФСО се определя на база
средносписъчния брой индивидуални членове за периода между последния проведен
ФС и последния месец, за който е определено да бъде платен дължимият синдикален
членски внос с оглед легитимирането на колективните членове във ФС.
(3) Ако член на ФС заема няколко изборни позиции, предвиждащи членство във ФС по
право извън изборната позиция председател на СС или ФСО, има право на по 1 глас за
всяка от заеманите изборни позиции, отделно от гласовете по предходните алинеи.
Чл. 17. ФС решава в периодите между две сесии на НК всички относими към НФТИНИ въпроси,
които не са от изключителната компетентност на НК или на друг синдикален орган
съгласно Устава на НФТИНИ или Устава на КТ „Подкрепа“.
Чл. 18. (1) ФС има изключителната компетентност:
1. да избере членовете на ФКК и да утвърди Правилника на ФКК;
2. да утвърди ежегодния бюджет на НФТИНИ;
3. да сформира комисии за подготовката на НК и да утвърди правила за тяхната
работа, в т.ч. норми за представителност и критерии за редовност на СС и ФСО.
(2) Изключителната компетентност на ФС по предходната алинея не ограничава
абсолютната компетентност на НК съгласно Устава на НФТИНИ.
Чл. 19. ФС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство повече от половината от
гласовете на своите членове, доколкото друго не е предвидено в този Правилник.
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Чл. 20. ФС може да утвърди предложени от председателя и заместник председателя на
НФТИНИ федеративни секретари (но не повече от половината от членовете на ИС) – с
явно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на своите членове.
Чл. 21. (1) ФС може да актуализира такива разпоредби от Устава на НФТИНИ, които
противоречат на императивни разпоредби от Устава на КТ „Подкрепа“ или от
действащото законодателство – с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на своите
членове.
(2) Правомощието по предходната алинея се ограничава само до минималното и
непосредствено необходимото за привеждане Устава на НФТИНИ в съответствие с
висшестоящите императивни разпоредби.
Чл. 22. (1) ФС може да освободи федеративен секретар или член на ФКК при доказани
нарушения по чл. 41 от Устава на КТ „Подкрепа, при обективна невъзможност да
изпълнява функциите си или при безспорно доказано неизпълнение на същите – с явно
гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на своите членове.
(2) ФС може да изключи колективен член поради системно или грубо нарушаване на
Устава, или за действия, подронващи авторитета на НФТИНИ – след писмено
уведомяване на съответния колективен член в препоръчано писмо с обратна разписка и
предоставена възможност представител на същия да участва в съответната сесия на ФС
– с явно гласуване и квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на своите членове.
(3) ФС задължително взема решение за търсене на имуществена и/ли наказателна
отговорност в случай на причинени вреди на НФТИНИ – с тайно гласуване и обикновено
мнозинство повече от половината от гласовете на своите членове.
Браншова конференция
Чл. 23. (1) БК се състои от делегатите на НК, които членуват в СС или ФСО в съответния бранш
или икономическа дейност.
(2) БК се представлява от председателя на съответния Браншов синдикат, а в негово
отсъствие – от съответния заместник председател.
Чл. 24. (1) Редовна сесия на БК се свиква със свикването на НК на НФТИНИ, а извънредна –
всякога, когато обстоятелствата налагат това – по решение на ИС на НФТИНИ.
(2) Сесията на БК е редовна, ако в нея участват повече от половината членове на БК.
Чл. 25. (1) БК има изключителната компетентност:
1. да избере между своите индивидуални членове председател и заместник
председател на съответния Браншов синдикат; и
2. да формулира целите и насоките за работа на съответния Браншов синдикат, в
съответствие с утвърдената от НК програма на НФТИНИ.
(2) На своя извънредна сесия БК не може да разглежда отчета и/ли да избира
председател и/ли заместник председател на съответния Браншов синдикат – освен ако
това не е изрично указано в решението на ИС на НФТИНИ за свикване на извънредната
сесия.
Чл. 26. (1) Всеки член на БК има право на 1 глас, равен на гласа на който и да било от другите
членове на БК.
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Чл. 27. БК взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство повече от половината от
гласовете на своите членове, доколкото друго не е предвидено в този Правилник.
Браншов съвет
Чл. 28. (1) БС се състои от председателите на СС и ФСО в съответния бранш или икономическа
дейност, или в тяхно отсъствие от по един упълномощен от съответната СС или ФСО
техен индивидуален член.
(2) БС се председателства от председателя на съответния Браншов синдикат, а в негово
отсъствие – от съответния заместник председател.
Чл. 29. (1) Редовна сесия на БС може да се свика със свикването на ФС на НФТИНИ, а
извънредна – всякога, когато обстоятелствата налагат това – по искане на председателя
на съответния Браншов синдикат или по решение на ИС на НФТИНИ, вкл. по искане на
1/3 от неговите индивидуални членове.
(2) Сесията на БС е редовна, ако в нея участват повече от половината членове на БС.
Чл. 30. БС решава в периодите между две сесии на БК всички относими към съответния
Браншов синдикат въпроси, които не са от изключителната компетентност на БК или на
друг синдикален орган съгласно Устава на НФТИНИ или Устава на КТ „Подкрепа“.
Чл. 31. (1) Всеки член на БС има право на брой гласове, пропорционален на броя индивидуални
членове в изпращащата го СС или ФСО – като за всяка започната стотица индивидуални
членове се следва по 1 глас.
(2) Броят индивидулни членове на изпращащата СС или ФСО се определя на база
средносписъчния брой индивидуални членове за периода между последния проведен
ФС и последния месец, за който е определено да бъде платен дължимият синдикален
членски внос с оглед легитимирането на колективните членове в БС.
(2) Ако член на БС заема няколко изборни позиции, предвиждащи членство във БС по
право извън изборната позиция председател на СС или ФСО, има право на по 1 глас за
всяка от заеманите изборни позиции, отделно от гласовете по предходните алинеи.
Чл. 32. БС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство повече от половината от
гласовете на своите членове, доколкото друго не е предвидено в този Правилник.
Ръководство на СС / ФСО
Чл. 33. (1) Ръководството на СС / ФСО се състои от председател и един или повече синдикални
секретари, избрани между индивидуалните членове на съответната СС / ФСО от нейното
общо / делегатско събрание, с явно гласуване и мнозинство повече от половината от
гласовете на своите членове.
(2) СС / ФСО се представлява от председателя, а в негово отсъствие – от първия
секретар или от друго писмено упълномощено от общото / делегатското събрание лице.
Чл. 34. Общото / делегатското събрание може при необходимост да избере касиер и
допълнителни секретари, които не са част от ръководството на СС / ФСО.
Чл. 35. Общото / делегатското събрание може да отнеме правомощията на член на
ръководството на съответната СС / ФСО при доказани виновни нарушения на Устава на
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КТ „Подкрепа“ и/ли решенията на ръководните й органи – след съгласувано решение на
НФТИНИ и съответния Регионален съюз, където СС / ФСО са зачислени като колективни
членове.
III. ЕДИННИ ПРАВИЛА
Сесии на органите на НФТИНИ
Чл. 36. Всеки от органите на НФТИНИ осъществява своята дейност на сесии за обсъждане и
решаване на въпросите, включени в утвърдения от съответния орган дневен ред.
Чл. 37. Сесиите на органите на НФТИНИ могат да бъдат присъствени (общи / делегатски
събрания) и неприсъствени (дистанционни, по електронен път), като въпросът за това
какъв вид да бъде определена сесия, се решава от свикващия конкретната сесията, в
съответствие с наличните технически и организационни възможности.
Чл. 38. (1) Присъствените сесии се осъществяват по определено време и на конкретно място,
когато и където се провеждат заседанията на съответните общи / делегатски събрания.
(2) Времето и мястото на присъствените сесии се обявяват между 7 и 30 дни
предварително.
(3) Определеното за осъществяване на присъствени сесии време и място може да се
различава от времето и мястото на провеждане на други мероприятия, на които са
поканени да присъстват всичките членове на съответния орган, респективно може да се
различава от местата, където повечето членове на съответния орган обичайно се
събират по синдикални или други причини, само при наличието на обективни причини за
това.
(4) Определеното за осъществяване на присъствени сесии време и място не може да
възпрепятства или затруднява необосновано участието на съответните членове.
Чл. 39. (1) Неприсъствените сесии се осъществяват електронно и в периоди, в които е
определено членовете на съответния орган да осъществят дължимите интеракции в
съответната информационна система.
(2) Определените за осъществяване на дължимите интеракции периоди са с
продължителност между 7 и 30 календарни дни от съобщаването.
(3) Осъществяването на дължимата интеракция трябва да оставя трудна за имитиране
или заличаване следа, обозначаваща по ясен и недвусмислен начин волята на
съответния член, и да включва разумни гаранции за това, че интеракцията действително
изхожда от съответния член.
(4) Дължимите интеракции не могат да включват затрудняващи от техническа гледна
точка изисквания към членовете на съответния орган, в т.ч. необходимост от ползването
на несвободно хардуерно оборудване, несвободно софтуерно обезпечение или
недостъпни технически стандарти и формати.
Интеракция
Чл. 40. (1) Интеракция е всяко взаимодействие между член на съответния орган на НФТИНИ и
определената електронна информационна система, от което взаимодействие остава
трудна за имитиране или заличаване следа, видна за един или няколко от останалите
членове на съответния орган, когато от това взаимодействие може да се направи
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обоснован извод, че съответният индивидуален член е възприел факта за инициираната
сесия и е могъл да осъществи дължимите интеракции.
(2) Дължима интеракция е такова взаимодействие между член на съответния орган и
определената електронна информационна система, което е осъществено в
определените периоди за интеракция, изхожда от неговия синдикален e-mail и от него
може да се направи недвусмислен извод за волята на съответния член по един или
няколко от включените в дневния ред въпроси; или за отказа му да изрази волята си по
един или няколко от тези въпроси.
(3) Електронните информационни системи, определени за ползване от органите на
НФТИНИ за осъществяване на дължими интеракции, не могат да включват затрудняващи
от техническа гледна точка изисквания към членовете на съответния орган, в т.ч.
необходимост от ползването на несвободно хардуерно оборудване, несвободно
софтуерно обезпечение или недостъпни технически стандарти и формати.
Свикване
Чл. 41. (1) Свикване на сесия на който и да е от органите на НФТИНИ се извършва:
1. устно, с отразяване в протокола (по време на присъствени сесии, на които членовете
на свиквания орган са поканени да участват); или
2. писмено, чрез електронно съобщение до синдикалните e-mail адреси на членовете
на свиквания орган.
(2) За членове на свиквания орган, които не са посочили синдикален e-mail; или
посоченият синдикален e-mail е невалиден; и/ли връща изпратените съобщения като
„неполучени“; или очевидно не съответства на изискванията за поверителност по чл. 62
и сл. – свикване може да се извърши и чрез съобщение на хартиен носител, изпратено в
препоръчано писмо с обратна разписка до посочен от съответните членове на свиквания
орган или служебно известен техен пощенски адрес.
(3) В неотложни случаи, а така също при затруднения на свикването по реда на
предходните алинеи, свикване може да бъде извършено и по телефон, чрез друга
съобщителна услуга или чрез трети лица, за които е известно, че са в контакт с
уведомяваните членове на свиквания орган и няма основания да се предположи, че биха
проявили недобросъвестност – за което се съставя протокол, ако не съществуват други
писмени доказателства.
Чл. 42. Свикването е нелегитимно, а от там и свиканата сесия на съответния орган на НФТИНИ
ведно с взетите на нея решения е нелегитимна, ако не са положени обичайните, разумни
и добросъвестни усилия за уведомяване на всички членове на съответния орган – чрез
техните синдикални e-mail адреси, а при невъзможност – по всички други известни
начини, които са достъпни при полагането на разумни и добросъвестни усилия в рамките
на обичайното.
Дневен ред
Чл. 43. (1) При свикване на който и да е от органите на НФТИНИ се посочва мястото, датата и
часът на провеждане (за присъствени сесии) или електронният адрес и периодите на
интеракция (за неприсъствени сесии); също по чия инициатива е свикването и проект на
Дневен ред, чието изменяне и допълване може да бъде предложено от всеки от
членовете на съответния орган.
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(2) Сесиите протичат при Дневен ред, утвърден от съответния орган в рамките на самата
сесия или преди това.
Съгласуваност
Чл. 44. Членовете на ИС и на ФКК могат да участват с право на съвещателен глас в сесиите на
всички нисшестоящи органи на НФТИНИ, за което задължително се поканват.
Чл. 45. Органите на НФТИНИ не могат да вземат решения, които противоречат на решение на
висшестоящ орган на НФТИНИ, както и на такива на Конфедеративния съвет или на
Конгреса на КТ „Подкрепа“.
Кворум
Чл. 46. (1) Сесиите на кой да е от органите на НФТИНИ са редовни, ако в тях участват повече от
половината им членове (за присъствени сесии) или ако в определените периоди за
интеракция повече от половината им членове са осъществили интеракция (за
неприсъствени сесии) – доколкото друго не е определено в Специалните правила по
този Правилник или в Устава на НФТИНИ.
(2) За участващ в присъствена сесия се приема и такъв член на съответния орган, с
когото е установена комуникационна свързаност, удостоверяваща неговата самоличност,
даваща му възможност да участва в обсъжданията и удостоверяваща волята му.
(3) За участващ в неприсъствена сесия се приема и такъв член на съответния орган, за
когото е налице индикация, че е получил съобщение за дневния ред и периодите на
интеракция; или от неговия синдикален e-mail / в определената информационна система
е осъществена интеракция във връзка със съответната сесия.
Чл. 47. Сесиите се председателстват от председателя на съответния орган на НФТИНИ – освен
ако съответният орган не реши друго.
Чл. 48. (1) Председателят открива присъствена сесия, ако в нея участват повече от половината от
членовете на съответния орган и прекъсва вече откритата сесия, ако са останали да участват
по-малко от половината членове на съответния орган.
(2) Председателят може по свой почин да разпореди да се извърши преброяване на
участващите членове в присъствена сесия. Преброяване се извършва задължително, ако това
бъде поискано от 1/10 от членовете на съответния орган или от член на ИС на НФТИНИ.
(З) Председателят може да определи преброители измежду участващите в присъствена сесия,
ако счете това за необходимо.
Чл. 49. (1) Председателят на сесията обезпечава изпълнението на утвърдения Дневен ред, като
следи за реда и издава задължителни указания във връзка със спазването му.
(2) При повторни нарушения и след изрично предупреждение, председателят на сесията
може да отстранява нарушителите за срок до края на съответното заседание (за
присъствени сесии) или да ограничи достъпа им до конферентни обсъждания в реално
време, ако се провеждат такива (за неприсъствени сесии).
(3) Председателят може да ограничи участието на член на съответния орган в неприсъствена
сесия, ако от неговия синдикален e-mail постъпва съдържание и/ли се извършват действия,
предназначени или от естеството да осуетят, изкривят или затруднят нормалното функциониране
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на информационните системи, в които е определено да бъдат осъществявани дължимите
интеракции.
Чл. 50. (1) Когато се пречи на работата на съответния орган или когато други важни причини налагат това,
председателят може да прекъсне или да отложи сесията.
(2) Ако членове на съответния орган считат, че решението на председателя за прекъсване или
за отлагане на сесията е неправилно, могат да повдигнат процедурен въпрос – с искане да се
даде възможност сесията да продължи. Решенията на съответния орган са с предимство пред
тези на председателя.
(3) Решения по предходната алинея за продължаване на сесията не могат да бъдат вземани, ако
председателят е прекъснал или отложил сесията поради неучастие в нея на повече от
половината от членовете на съответния орган или поради реална и непосредствена опасност
за живота и здравето им.
Изказвания
Чл. 51. (1) Председателят определя реда на изказванията в присъствена сесия, като ги съобразява с
поредността на исканията. Искане на думата се прави с предварителна заявка или от място, с
вдигане на ръка.
(2) Изказвания в присъствена сесия не могат да бъдат правени, без думата да бъде дадена от
председателя.
Чл. 52. (1) Изказвания в неприсъствена сесия се правят в писмени съобщения, изпратени от
синдикалния e-mail на изказващия се заедно до синдикалните e-mail адреси на всичките членове
на съответния орган.
(2) За обезпечаване на изказванията по предходната алинея ИС поддържа списъци с последните
посочени от съответните индивидуални членове техни синдикални e-mail адреси и при наличието
на техническа възможност поддържа автоматизирани e-mail групи съгласно списъка по
Приложение №1 със синдикалните e-mail адреси на членовете на съответните органи (сред
които не попадат делегатите на НК и на БК).
Чл. 53. (1) По процедурни въпроси думата се дава с предимство.
(2) Процедурни са такива въпроси, които съдържат предложения за изменяне и допълване
реда на заседанието, както и такива, с които се предлага подобряване начина на работа или се
възразява срещу конкретно нарушение на реда.
(З) Процедурните въпроси не могат да включват обсъждане на каквито и да било въпроси по
същество извън посоченото в предходната алинея.
Чл. 54. (1) Изказванията следва да бъдат кратки, ясни, аргументирани и само по въпроси, свързани
пряко и недвусмислено с обсъждания проблем.
(2) Изказванията в неприсъствени сесии трябва да бъдат ясно структурирани и тяхната
обработка да не включва необходимост от ползването на несвободно хардуерно
оборудване, несвободно софтуерно обезпечение или недостъпни технически стандарти и
формати.
(3) Ако изказване в присъствена сесия се отклонява от обсъждания проблем или е твърде дълго,
председателят може да направи предупреждение и в крайна сметка да отнеме думата.
(4) Ако членовете на съответния орган считат, че решението на председателя за отнемане на
думата в присъствена сесия е неправилно, могат да повдигнат процедурен въпрос – с искане да
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се даде възможност изказването да се довърши. Решенията на съответния орган са с
предимство пред тези на председателя.
Чл. 55. (1) Когато последващо изказване засяга пряко елементи от предходно изказване или засяга
персонално другиго, авторът на предходното изказване или персонално засегнатият има право
на реплика (кратко уточняващо изказване), с предимство пред следващите заявени изказвания.
(2) Авторът на засягащото изказване има право на дуплика (също кратко уточняващо изказване),
след което думата се дава на следващите заявили желание да се изкажат. Последващи реплики
и дуплики не се допускат.
Чл. 56. (1) След като вече няма желаещи да се изкажат (или постъпи процедурно предложение
разискванията да бъдат прекратени), председателят може да прекрати разискванията и да
пристъпи към гласуване на поставените въпроси (ако има такива).
(2) Ако членовете на съответния орган считат, че решението на председателя за прекратяване
на разискванията е неправилно, могат да повдигнат процедурен въпрос – с искане да се даде
възможност разискванията да се продължат. Решенията на съответния орган са с предимство
пред тези на председателя.
Гласуване
Чл. 57. (1) Гласуването е лично и се осъществява с вдигане на ръка (при явно гласуване) или с пускане
на еднотипни бюлетини в избирателна урна (при тайно гласуване).
(2) При искане, подкрепено с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на членовете в
съответния орган, гласуването може да бъде осъществено поименно – при което в протокола се
отразява името и начина на гласуване на всеки един от членовете на гласуващия орган.
(3) Гласуването по предходните алинеи може да бъде осъществено и електронно (при
неприсъствени сесии), когато е налице технологичен способ за изразяване волята на
гласуващите и за гарантиране автентичността на гласовете.
Чл. 58. (2) При гласуване за приемането или отхвърлянето на определено предложение, всеки от
имащите право на глас може да гласува „За“ или „Против“ предложението. При получен
необходимия брой гласове „За“, предложението се приема; в противен случай се отхвърля.
(3) При гласуване за приемането на няколко кумулативни алтернативи, всеки от имащите право
на глас може да гласува „За“ толкова от предложените алтернативи, колкото трябва да бъдат
приети. Приемат се тези от предложените алтернативи, които са получили най-голям брой
гласове „За“. При получен равен брой гласове „За“ няколко класируеми на последното
избираемо място алтернативи, се провежда балотаж само между тези няколко алтернативи.
Чл. 59. Ако гласовете „За“ са равни на гласовете „Против“ или при балотажа две или повече класируеми
на последното избираемо място алтернативи отново са получили равен брой гласове „За“, се
открива ново обсъждане и се гласува повторно.
Чл. 60. (1) При електронно гласуване и в зависимост от наличните възможности може да се ползва
електронна информационна система, обезпечаваща технологично процеса на гласуването
срещу евентуални опити за подмяна на вота.
(2) При липса на възможности по предходната алинея може да се ползва препоръчаният
образец по Приложение №2 или друг образец за гласуване с включени всички задължителни
елементи, в т.ч. кратки, ясни и недвусмислени указания за механизма на гласуването и
удостоверяващи ясно и недвусмислено волята на гласуващите.
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(3) Електронните информационни системи и образци по предходните алинеи не може да
включва необходимост от ползването на несвободно хардуерно оборудване, несвободно
софтуерно обезпечение или недостъпни технически стандарти и формати.
Протокол
Чл. 61. (1) За проведените обсъждания и взетите решения се води съкратен протокол с отразени
накратко изразените позиции и взетите решения – по възможност в реално време.
Верността на протокола се удостоверява от председателя и протоколиста на съответната
сесия.
(2) В зависимост от наличните възможности протоколът може да се изготви
непосредствено в заседанието и копие от него да се предостави на хартиен носител или
да се разпрати електронно до всички членове на съответния орган, на ИС и на ФКК.
(3) За оформяне на протокола по предходните алинеи може да се ползва препоръчаният
образец по Приложение №3 (за присъствени сесии) или препоръчаният образец по
Приложение №4 (за неприсъствени сесии) или други подобни образци с включени
всички задължителни елементи, удостоверяващи ясно и недвусмислено протоколираните
факти и обстоятелства.
синдикален e-mail
Чл. 62. (1) Всеки индивидуален член на НФТИНИ приема да създаде, да посочи и да поддържа
свой синдикален e-mail (електронна поща), чрез който:
1. ще получава официални синдикални съобщения от органите на НФТИНИ;
2. ще подава официални синдикални съобщения до органите на НФТИНИ;
3. ще осъществява дължимите интеракции в неприсъствените сесии на органите на
НФТИНИ, в които има право да участва.
(2) До установяване на противното по надлежния ред, всяка интеракция, изхождаща от
посочения от съответн индивидуален член синдикален e-mail, се приема, че
действително изхожда от този индивидуален член и действително отразява неговата
воля по съответните въпроси.
Поверителност
Чл. 63. Всеки индивидуален член на НФТИНИ приема неговият синдикален e-mail да не бъде
такъв, който е разположен на пощенски сървъри и в информационни системи, които са
собственост или под контрола на неговия работодател или на свързани с неговия
работодател лица; и да не бъде такъв, който се достъпва / използва и от други лица,
включително когато тези лица са близки, приятели, колеги, роднини, членове на
домакинството и пр.
Чл. 64. Всеки индивидуален член на НФТИНИ приема да спазва обичайните правила за
информационна и компютърна сигурност, включително като съставя сложни за уцелване
пароли, променя ги редовно, не ги използва за множество акаунти, не ги записва в прав
текст, не ги споделя с трети лица и не ги въвежда в устройства или през средства за
мрежова свързаност, които са собственост или под контрола на неговия работодател или
на свързани с неговия работодател лица.
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Чл. 65. Всеки индивидуален член на НФТИНИ приема в случай на действителен или
предполагаем пробив в посочения от него синдикален e-mail, да уведоми незабавно за
това председателя на НФТИНИ и председателите на всички органи на НФТИНИ, в които
участва или с които е пряко свързан, съгласно схемата по Приложение №5; и да
предприеме незабавно дължимите действия за защита на компрометирания синдикален
e-mail или за неговото сменяне.
Чл. 66. (1) Председателят на СС приема да запознава индивидуалните синдикални членове на
съответната СС със задълженията им по чл. 62 и сл., и да следи за тяхното изпълнение.
(2) Председателят на СС приема да актуализира редовно списъците със синдикални email адреси на инвидидуалните членове в съответната СС и да уведомява председателя
на НФТИНИ или посочени от него длъжностни лица за направените актуализации.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този Правилник, „несвободно хардуерно оборудване“, „несвободно софтуерно обезпечение“ и „недостъпни технически стандарти и формати“ са такива съгласно
последната версия на Общия публичен лиценз на ГНУ (GNU General Public License),
утвърдена от Фондацията за Свободен софтуер (Free Software Foundation).
§2. Този Правилник влиза в сила от деня на неговото приемане и отменя досега действащите Правилници на ФС, ИС и БС на НФТИНИ.
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Само за служебно ползване!

Приложение №1 по чл. 52, ал. 2 от ПОДО на НФТИНИ

АВТОМАТИЗИРАНИ E-MAIL ГРУПИ
със синдикални e-mail адреси на членовете на съответните органи на НФТИНИ
При изпращане на електронно съобщение до посочените e-mail адреси, същото се препраща до
всичките последно посочени синдикални e-mail адреси на членовете на съответния орган на НФТИНИ.
(автоматизираните e-mail групи ще бъдат актуализирани след тяхното създаване)
Федеративен съвет на НФТИНИ
– председатели на всичките СС / ФСО
– членове на ИС
– членове на ФКК (съвещателен глас)

Федеративна контролна комисия на НФТИНИ
– председател на ФКК
– заместник председател на ФКК

Изпълнителен съвет на НФТИНИ
– председател на НФТИНИ
– заместник председател на НФТИНИ
– федеративни секретари
– членове на ФКК (съвещателен глас)

Браншов съвет „Електроника и Електротехника“
– председател на БС
– заместник председател на БС
– председатели на съответните СС / ФСО

Браншов съвет „Автомобилна промишленост“
– председател на БС
– заместник председател на БС
– председатели на съответните СС / ФСО

Браншов съвет „Българска академия на науките“
– председател на БС
– заместник председател на БС
– председатели на съответните СС / ФСО

Браншов съвет „Селскостопанска академия“
– председател на БС
– заместник председател на БС
– председатели на съответните СС / ФСО

Браншов съвет „Информационни технологии“
– председател на БС
– заместник председател на БС
– председатели на съответните СС / ФСО

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org

.......@nftini.org
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Приложение №2 по чл. 60, ал. 2 от ПОДО на НФТИНИ

ОБРАЗЕЦ
за електронно гласуване
1) Гласуване „За“ или „Против“ приемането на определено предложение:
╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ ОРГАН на НФТИНИ
║
║ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за РЕШЕНИЕ:
║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ Предложение...
║
║
║
╠═════════════════════════════════════════════════╣
║ ГЛАСУВАМ: (остави само 1, изтрий нежеланото)
║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ „За“
║
║ „Против“
║
╠═════════════════════════════════════════════════╣
║ МОТИВИ:
(обоснови гласа си, ако желаеш)
║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ Мотиви...
║
║
║
╚═════════════════════════════════════════════════╝
2) Гласуване „За“ приемането на няколко кумулативни алтернативи:
╔═════════════════════════════════════════════════╗
║ ОРГАН на НФТИНИ
║
║ ПРЕДЛОЖЕНИЕ за РЕШЕНИЕ:
║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ Предложение...
║
║
║
╠═════════════════════════════════════════════════╣
║ ГЛАСУВАМ: (остави само ..., изтрий нежеланото) ║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ „Вариант 1“
║
║ „Вариант 2“
║
║ „Вариант 3“
║
║ „Вариант 4“
║
║ „Вариант 5“
║
╠═════════════════════════════════════════════════╣
║ МОТИВИ:
(обоснови гласа си, ако желаеш)
║
╟─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─╢
║ Мотиви...
║
║
║
╚═════════════════════════════════════════════════╝
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Приложение №3 по чл. 61, ал. 3 от ПОДО на НФТИНИ

ПРОТОКОЛ
от присъствена сесия на орган на НФТИНИ
Днес, ..................................... г. в гр./с. ...................................................... се проведе сесия на .........................................................................................................
при НФТИНИ, свикана по инициатива на ........................................................................................................................ , за чието провеждане
се явяват следните редовни членове:
(имена)

(подписи)

председател

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

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

заместник председател / секретар

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

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

членове

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– което е повече от половината членове на органа, следователно е налице изискуемият кворум.
Допускат се да участват следните гости (без право на глас):
.............................................................................................................................

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

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

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

Определят се следните органи за водене на сесията и протокола:
председател

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

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

протоколист

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

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

Определя се сесията да протече при следния Дневен ред:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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В рамките на сесията са проведени следните обсъждания и са взети следните решения:
(гласували „За“)

(гласували „Против“)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поради изчерпване на Дневния ред и липса на други предложения, сесията се закрива.
Всеки редовен член на органа може при поискване да получи копие от този Протокол.
ПРОТОКОЛИСТ: ................................................................................. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................
на сесията

(име, фамилия, подпис)

на сесията
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Приложение №4 по чл. 61, ал. 3 от ПОДО на НФТИНИ

ПРОТОКОЛ
от неприсъствена сесия на орган на НФТИНИ
Днес, ..................................... г. изтече периодът за интеракции във връзка със сесия на ..............................................................................
при НФТИНИ, свикана по инициатива на ........................................................................................................................ , за чието провеждане
са постъпили интеракции от следните редовни членове:
(имена)

(синдикален е-mail, дата и час)

председател

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

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

заместник председател / секретар

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

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

членове

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– което е повече от половината членове на органа, следователно е налице изискуемият кворум.
Определено е сесията да протече при следния Дневен ред:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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В рамките на сесията са проведени следните обсъждания и са взети следните решения:
(гласували „За“)

(гласували „Против“)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поради изчерпване на Дневния ред и липса на други предложения, сесията се закрива.
Всеки редовен член на органа може при поискване да получи копие от този Протокол.
ПРОТОКОЛИСТ: ................................................................................. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................
на сесията

(име, фамилия, подпис)

на сесията
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Приложение №5 по чл. 65 от ПОДО на НФТИНИ

СХЕМА
за уведомяване при действителен или предполагаем пробив
в информационната и компютърната сигурност на синдикалния e-mail
Чл. 63 от ПОДО на НФТИНИ: Всеки индивидуален член на НФТИНИ приема в случай на действителен
или предполагаем пробив в посочения от него синдикален e-mail, да уведоми незабавно за това
председателя на НФТИНИ и председателите на всички органи на НФТИНИ, в които участва или с които
е пряко свързан, съгласно схемата по Приложение №3; и да предприеме незабавно дължимите
действия за защита на компрометирания синдикален e-mail или за неговото сменяне.

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА
НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

БРАНШОВА
КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕДЕРАТИВЕН
СЪВЕТ
председател
на
ФКК

председател
на
НФТИНИ

членове
на
ФКК

членове
на
ИС

председател
на
БС
членове
на
БС
председател
на
ФСО / СС

=

Органи на НФТИНИ,
които да бъдат уведомени
при пробив в синдикалния e-mail
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