
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ .............................................................. 

 

Днес, .......................год., в гр./с................................................... се проведе общо 

събрание  на СО при ............................................, гр. .............................................. за избиране на 

ръководтво на синдикалната организация. 

На събранието присъстваха ............. работници и /или служители от предприятието. 

За председател на събранието е избран/а ............................................................, а за 

протоколчик - ......................................................................................................... 

Събранието протече при следният  

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

1.Избор на ръководство на организацията (председател, секретар и касиер и КРК - 

председател и членове)  

2.Членство на СО в основен член на КНСБ ( федерация, синдикат, съюз на отраслов, 

браншов и професионален признак). 

3. Начин на събиране на индивидуален членски внос (по ведомост или по книга – ведомост) 

 

РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от Дневния ред:  

1.1 Избор на Председател на синдикалната организация 

Направено бе предложение за Председател на синдикалната организация....................... 

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

Проведен бе явен избор. 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За Председател на синдикалната организация бе избран ....................................................... 

1.2 Избор на Секретар и Касиер на синдикалната организация 



Направени бяха предложения за Секретар  на синдикалната организация да бъде избран ....... 

............................................................... , а за Касиер на синдикалната организация - ................... 

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

Проведен бе явен избор. 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За Секретар на синдикалната организация бе избран ............................................................ 

 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”....... 

За Касиер на синдикалната организация бе избран ................................................................ 

 

1.3 Избор на Контролно -  ревизионна комисия /КРК/ 

Направени бяха предложения за Председател на КРК  да бъде избран ....................................... 

............................................................... , а за Членове на КРК – ...................................................... 

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

Проведен бе явен избор. 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”............. 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”............. 

За Председател на КРК бе избран ................................................................................................... 

 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”............. 

За г-н/г-жа ....................................гласувана „за” .........”против”..........”въздържали се”............. 

За Членове на КРК бе избран ................................................................................................... 

 

По т.2 от Дневния ред:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

По т.3 от Дневния ред:  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

С изчерпване на дневния ред събранието бе закрито. 

 

Протоколчик:...................                             Председател на събранието:..................  


