
ПРОТОКОЛ
за избор на делегати

Днес, ................................ 2019 г. в гр./с. ........................................................ се проведе Общо / Делегатско събрание1

на Синдикална организация на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ / обособена група работещи в

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(предприятие / учреждение / институт / населено място)

Синдикалната организация / обособената група има .......................... членове.

(само при Делегатско събрание) Съгласно определената норма за представителност, на ..........................

членове се избира 1 делегат. За провеждането на Делегатско събрание са избрани ..........................

делегати. Протоколите за избор и Списъците на присъствалите са налични.

От общия брой членове / делегати в началото на това Общо / Делегатско събрание присъстват

.......................... членове / делегати, което е повече от половината – налице е изискуемият кворум и

събранието може да започне работа по обявения Дневен ред:

1. Избор на делегати за ..............................................................................................................................................................................................................

Синдикалната организация / обособената група има право да излъчи .......................... делегати
съгласно определената квота за представителност.

За делегати са предложени тези членове на Синдикалната организация / обособената група:

1. ............................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод2 )
(имена по документ за самоличност)

2. ............................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

3. ............................................................................................................................................................... ( □ отбележете при самоотвод )
(имена по документ за самоличност)

След проведено явно гласуване (при което един индивидуален член може да гласува само за
един кандидат), за делегати са избрани следните кандидати3:

1. .............................................................................................................................................................. ( с ......... гласа „за“ и ........ „против“ )
(имена по документ за самоличност)

2. .............................................................................................................................................................. ( с ......... гласа „за“ и ........ „против“ )
(имена по документ за самоличност)

3. .............................................................................................................................................................. ( с ......... гласа „за“ и ........ „против“ )
(имена по документ за самоличност)

ПРОТОКОЛИСТ: ................................................................................. ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................................................
            (име, фамилия, подпис)             (име, фамилия, подпис)

1 Общо събрание се провежда, когато в него могат да участват всичките индивидуални членове. Ако  индивидуалните
членове са много голям брой или работят разпокъсано (в различни населени места, на смени и др.), отделните групи /
поделения / смени могат да излъчат свои представители (делегати), които да проведат Делегатско събрание от името на
цялата Синдикална организация / обособена група. Квотата за представителност се определя така, че да е еднаква за
всичките групи / поделения / смени и всеки индивидуален член да може да избира и да бъде избиран.

2 Не се гласува за членове, които са предложени за делегати, но са си направили самоотвод (не желаят да бъдат избирани).
3 Вписват се кандидатите, получили най-голям брой гласове, до запълване на квотата за представителност.


