ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
“НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от Николай Ангелов Ганев
Председател на Управителния съвет
и Веселин Луканов Банков
Председател на Управителния съвет

ОТНОСНО: Доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2020 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 2020 г., приет с Протокол от заседание на Управителния съвет от 18.05.2021 г.,заедно с
извлечение от протокола на УС.

С УВАЖЕНИЕ:

…………………………….
/Николай Ангелов Ганев
Председател на Управителния съвет/

…………………………….
/Веселин Луканов Банков
Председател на Управителния съвет/

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40, АЛ.2 ОТ
ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” ЗА 2020 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ” е вписано в регистъра на
ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 177169544, като сдружение с нестопанска цел,
определено за извършване на дейност в обществена полза. Същото е регистрирано и в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на
правосъдието под №20170830006. Седалището на Сдружението е в гр.София, ул.”Калоян”
№8. Основната дейност на Сдружението е насочена към представлява и защитава
интересите на членовете на сдружението пред държавни, частни, сродни и партньорски
организации, в това число да ги представлява пред законодателната, изпълнителната,
съдебната и местната власт, както и пред синдикалните организации, както и извършване
на други дейности посочени в Устава на Сдружението.
II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА
ТЯХ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2020 г.
1. През 2020 г. бяха осъществени следните дейности:
- Проведено Общо събрание в гр. София на 25.09.2020 г.
- Изпратено становище до Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката
и Министерство на финансите, във връзка с искане за удължаване срока за извършване на
вноска за професионална квалификация;
- Участие в Съвет по прилагане на Пътната карта за изпълнение на препоръките относно
рамката за несъстоятелност и стабилизация в България;
- Участие в работна група по Търговския закон относно реформата на рамката на
несъстоятелност в България;
- Изпратено предложение до ВСС по време на извънредното положение окръжните
съдилища по несъстоятелността да се произнасят по молби на синдици с искане за
разрешение от съда по разпореждане с парични суми по обособената банкова сметка на
длъжника за заплащане на суми свързани с дейността на длъжника, управлението и
опазването на имуществото му, както и за други необходими разноски с неотложен
характер, също така молбите на синдиците и актовете на съда да бъдат изпращани на
електронните адреси на съда и съответния синдик;
- Изпратено предложение за работна среща до ИА ГИТ във връзка със зачестили случаи на
назначаване на синдици в производства по несъстоятелност по минималната работна
заплата;
- Участие в работна група за приемане на разработена информационна система
„Национален регистър на запорите” по проект „Разработване и внедряване на електронна
информационна система „Национален регистър на запорите“;
- Бяха приети двама нови членове, бяха отписани двама.

2. Изразходвани средства във връзка с нестопанска дейност – общо 16 142.04 лв. в т.ч.:







Разходи за материали: 81.60 лв.
Разходи за външни услуги в размера на: 4 744.04 лв., които включват:
 разходи за наем на помещение в размер на: 3 665.68 лв.;
 разходи за консумативи във връзка с наем на помещение: 841.96 лв.
 административни разходи в размер на: 236.40 лв.;
Разходи за възнаграждения по трудови и граждански договори: 9 486.24 лв.
Разходи за осигуровки: 1 567.56 лв.
Финансови разходи (за банкови такси и преводи): 262.60 лв.

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ
ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2020 г. – приходите от
нестопанска дейност на сдружението са формирани, както следва:




Приходи от членски внос и встъпителни вноски: 5 405.34 лв.
Приходи от дарения: 0.00 лв.
Приходи от финансирания: 0.00 лв.

Общо приходи от нестопанска дейност: 5 405.34 лв.
През 2020 г. сдружението не е формирало приходи или разходи от стопанска дейност.
IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ
ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ:
През 2020 г. сдружението не е извършвало приходи и разходи от/за дарения под каквато и
да е било форма.

V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2020 г.
Финансов резултат за периода: 01.01.2020 - 31.12.2020 г., формиран от нестопанска дейност
на сдружението е счетоводна загуба в размер на 10 736.70 лв.

Управителен съвет:

1. Николай Ангелов Ганев: ........................................................................
2. Веселин Луканов Банков: ......................................................................

3. Драгомир Иванов Григоров: ..................................................................
4. Димитър Костадинов Смиленов: .........................................................
5. Миглена Петкова Стамболиева: ............................................................
6. Йордан Савов Тодоров: ...........................................................................
7. Радослав Иванов Тонев: ..........................................................................
8. Цветан Стефанов Банков: .......................................................................
9. Александър Георгиев Костадинов: .............................................................

