
Приложение 8 

 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
 

за работата на Квалификационно оценителна комисия на 
Научно технически съюз по машиностроене 

 
 

§1. Квалификационно оценителнати комисии (КОК), наричани по-долу 
„комисии” са помощен орган на Националния Управителния съвет на НТСМ 

§2. Квалификационно оценителни комисии се създават към колективните 
членове на НТСМ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
към НУС на НТСМ. 

§3. КОК към членовете на НТСМ юридичиски лица осъществяват правомощията 
си по този Правилник само по специалности, които са в областта на компетентност на 
отделните юридически лица, а КОК към НУС по всички останали специалности. 

§4. Комисиите има следните правомощия: 
- присъждат и отнемат званията „Стажант експрет на НТСМ” и „Експерт на 

НТСМ” по специалностите от своите области на компетентност; 
- предлагат на Управителния съвет присъждане и отнемане на званието 

„Национален експерт на НТСМ” 
- разглеждат на молби и жалби във връзка с дейността на отделни експерти. 

 §5. Комисиите и техните Председатели се избират от Управителния съвет на 
НТСМ. Срокът на мандата на Комисията съвпада със срока на мандата на 
управителните органи на НТСМ и изпълнява своите задължения до назначаването на 
новата. 
 §6. Комисиите са в състав до 9 членове на НТСМ, които притежават званието 
„Национален експерт на НТСМ”. 
 §7. Комисиите са длъжни да: 

- търсят допълнителни становища за кандидатите; 
- чрез „Служителя на системата” информират кандидата за необходимостта от 

представяне на допълнителни разяснения лично или в писмена форма; 
- организират и провеждат при необходимост квалификационен изпит на 

кандидата. 
 §8. Заседанията на Комисиите се свикват от Председателите при необходимост, 
но не повече от веднаж на 3 месеца. Заседанията на Комисиите се ръководят от 
Председателя или от посочен от него друг член. 
 §9. Решенията на Комисиите се взимат с обикновено мнозинство на 
гласовете.Заседанията на комисиите са редовни, ако присъстват повече от 50% от 
членовете.. В случай на равен брой гласове, от значение е гласът на 
председателстващия заседанието. 
 §10. В заседанията на комисиите имат право да участват със съвещателен глас: 

- Председателят на УС на НТСМ; 
- Главният секретар; 
- Председателите на УС на съюзните структури, регистрирани като 

юридически лица и Председателите на националните научно технически 
дружества. 



 §11. При провеждане на заседанията на Комисиите се води протокол, който се 
подписва от председателстващия заседанието. Протоколите се съхраняват от 
„Служителя на системата”. 
  
 
§12. Решенията на Комисиите могат да се обжалват пред УС на НТСМ в двуседмичен 
срок от датата на получаване на решението от заявителя. 
 §13. Разходите, свързани с дейността на Комисиите се утвърждават с бюджета 
на НТСМ. 
 
 
 
 


