
 

 

 

 

ДО  

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

“НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” 

 

 

    ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО 

 

от Николай Ангелов Ганев  

Председател на Управителния съвет  

и Станислав Георгиев Лютов  

Председател на Управителния съвет  

 

 

ОТНОСНО: Доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2017 

г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 40 от Устава на Сдружението, внасямe за разглеждане в Общото 

събрание Доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружение „Национален 

съюз на синдиците” за 2017 г., приет  с Протокол от заседание на Управителния 

съвет от 08.05.2018 г.,заедно с извлечение от протокола на УС. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ:  

 

 

 

……………………………. 

/Николай Ангелов Ганев 

Председател на Управителния съвет/ 

 

 

 

……………………………. 

/Станислав Георгиев Лютов  

Председател на Управителния съвет/ 

 



 

 

 

Д О К Л А Д 

 

На Управителния съвет на Сдружение “Национален съюз на синдиците” 

 

 

 

Съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, всички 

предприятия, в т.ч. и Сдруженията, изготвят доклад за дейността, който съдържа 

информацията, посочена в т. 1 - 4 от посочената разпоредба. Настоящият дял от 

доклада за дейността ще предостави детайлна информация в това отношение. 

 

 

1. Преглед на дейността на Сдружението 

 

През м. март 2017 г. бе учредено Сдружение “Национален съюз на синдиците”.  

Беше решено седалището на сдружението да бъде в гр. София, а адресът му на 

управление  в гр. София, ул. Калоян № 8. 

 

През последващите месеци до края на годината бяха в ход процедури по 

регистрацията му в Софийския градски съд, а в последствие и Регистър 

БУЛСТАТ и ЦРЮЛНЦ. Беше открита банкова сметка на сдружението. 

 

През посочения период активно се работеше по структурната организация на 

Сдружението. Бяха разпределяни задачи от вътрешно-организационен характер и 

бяха набелязвани цели за разработки през следващата година: бяха приети 

„Правила и ред за работа на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на 

синдиците”, също така беше приет и Етичния кодекс на сдружението. 

Беше решено да бъдат формирани две постоянно действащи комисии: Етична (в 

състав от 9 човека) и Правна (в състав от 11 човека). 

 

 

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата 

от дейността, имащи отношение към стопанската и нестопанската 

дейност. 

 

През отчетния период Сдружението не е извършвало стопанска дейност.   

 

Всички приходи и разходи за отчетния период са извършени за нестопанска 

дейност. 



 

 

2.1. Разходи 

 

Във връзка с основната (регламентирана) дейност на сдружението, дружеството 

е направило административни разходи, които към 31.12.2017 г. са в размер на 

3259.14 лв.  

 

Разходите са формирани, както следва: 

 

вид разход стойност 
относителен 

дял 

външни услуги                  2 259.14 лв.  69.32% 

възнаграждения по граждански 

договори и хонорари                  1 000.00 лв.  30.68% 

общо:                  3 259.14 лв.  100.00% 

 

Като в разходите за външни услуги се включват:  

 разходи за наем на помещение в размер на 1204.92 лв. 

 други административни разходи в размер на 1054.22 лв., в т.ч.: 

 разходи за консумативи, във връзка с наема: 134.82 лв. 

 разходи за правни услуги и държавни такси: 919.40 лв. 

 

2.2. Приходи 

 

Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите 

дейности за набиране на средства са: 

 Приходи от членски внос и встъпителни вноски: 13990.00 лв. 

 

През отчетния период към 31.12.2017 г. сдружението не е получило дарения под 

каквато и да е било форма. 

 

2.3. Финансов резултат 

 

Финансовият резултат, формиран от нестопанска дейност на сдружението е 

счетоводна печалба в размер на 10639.36 лв. 

 

3. По-важни събития, настъпили след датата на съставянето на 

годишния финансов отчет. 

След съставянето на финансовия отчет - 26 Март 2018 г., не са настъпвали 

съществени събития, свързани с дейността на Сдружението. 



 

 

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната 

дейност. 

 

През отчетния период Сдружението не е извършвало дейности в 

научноизследователската и развойната дейност. 
 

5. Наличие на клонове на Сдружението 

 

През посочения период не са откривани клонове на Сдружението. 

 

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда 

на чл. 187д от Търговския закон; 

 

Сдружението не е придобивало собствени акции поради естеството на неговата 

правна форма. 

 

7. Използваните от Сдружението финансови инструменти 

 

През отчетния период Сдружението не е използвало финансови инструменти.  

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

С оглед на посоченото в т.1 сдружението се занимава с постигането на обща за 

всички синдици цел - индивидуализация на статута на синдика, максимално 

изясняване на функциите му, унифициране на стандарти на работа, като 

сдружението ще постига целта чрез систематизиране на нормативната база, като 

изразява мнение за промени в нея, ще изразява становище по принципни въпроси 

относно членовете му, като изразява мнението на болшинството по безпринципни 

и уронващи престижа действия на кредитори, органи на власт, а и на наши колеги. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През посочения период след създаването на Сдружението активно се работеше за 

изграждане на вътрешен ред за организиране на структурата му.  

 

 

 

 



 

Управителен съвет:  

 

 

 

1. Станислав Георгиев Лютов: ..................................................................  

 

 

2. Николай Ангелов Ганев : ....................................................................... 

 

 

3. Диана Меранзова Банкова: .................................................................... 

 

 

4. Йордан Савов Тодоров : ......................................................................... 

 

 

5. Весела Василева Дахтерова: .................................................................. 

 

 

6. Цветан Стефанов Банков: ..................................................................... 

 

 

7. Елвира Гроник Танчева: ........................................................................ 

 

 

8. Янко Николов Стоянов: ..................................................................... 

 

 

9. Драгомир Иванов Григоров: ........................................................................ 

 

 

 


