
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА , ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ. 40, АЛ. 2 

ОТ ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СИНДИЦИТЕ”               

ЗА 2021 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 да 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 2021 г.  

1. През 2021 г. бяха осъществени следните дейности: 

- Проведено Общо събрание в гр. София на 08.07.2021 г. 

- Участие в работна група,  организирана от Министерството на правосъдието, във 

връзка с реформата на несъстоятелността - проект на Закон за изменение и допълнение 

на Търговския закон и транспониране на Директива 2019/1023; 

- Участие в работна среща,  организирана от Министерството на правосъдието,  

относно реда за подбор, квалификация и контрол на синдиците, както и относно 

нормативната уредба в областта на несъстоятелността; 

- Участие в работна група,  организирана от Министерството на правосъдието, във 

връзка със създаването на Етичен кодекс на синдика; 

- Среща със заместник-министърът на правосъдието - г-н Ганчев в Министерство на 

правосъдието във връзка с  получен проект на Закон за изменение и допълнение на 

Търговския закон; 

- Участие в професионална дискусия,  организирана от Министерството на 

правосъдието, на тема „Изменения и допълнения на Търговския закон за 

усъвършенстване на производството по несъстоятелност в България"; 

- Изпратено становище до Министерство на правосъдието във връзка с публикуван за 

обществени консултации Проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския 

закон; 

- Участие в работна група, която да изработи проект на наредба за воденето, 

съхраняването и достъпа до информационна система за единна входна точка за 

запорите и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за 

електронни публични търгове, предвидена да се издаде от министъра на правосъдието. 



 

 

2. Изразходвани средства във връзка с нестопанска дейност  – общо 16 863.43 лв. в т.ч.: 

 Разходи за канцеларски материали:223.38 лв. 

 Разходи за външни услуги в размера на: 5 684.12 лв., които включват: 

 разходи за наем на помещение в размер на: 3 600.89 лв.; 

 разходи за ел.енергия, вода, почистване и др. във връзка с наем на 

помещение: 967.23 лв. 

 общи административни разходи в размер на: 1116.00 лв.; 

 Разходи за възнаграждения по трудови и граждански договори: 9276.41 лв. 

 Разходи за осигуровки: 1679.52 лв. 

 Финансови разходи (за банкови такси и преводи): 283.00 лв. 

 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И 

ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2021 г. – 

приходите от нестопанска дейност на сдружението са формирани, както следва: 

 Приходи от членски внос и встъпителни вноски: 15 467.21 лв. 

 Приходи от дарения: 0.00 лв. 

 Приходи от финансирания: 0.00 лв. 

 

Общо приходи от нестопанска дейност: 15 467.21 лв. 

През 2021 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 2021 г. сдружението не е извършвало приходи и разходи от/за дарения под 

каквато и да е било форма. 

 

V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2021 г.  

Финансов резултат за периода: 01.01.2021 - 31.12.2021 г., формиран от нестопанска 

дейност на сдружението е счетоводна загуба в размер на 1 679.22 лв. 

 

Председатели на  

СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ 

НА СИНДИЦИТЕ”: 

 

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

/Веселин Банков/ 

 

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

/Александър Костадинов/ 


