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    ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО 
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и Станислав Георгиев Лютов  

Председател на Управителния съвет  

 

 

ОТНОСНО: Доклад за дейността на Управителния съвет и Сдружението за 2018 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 2018 г., приет  с Протокол от заседание на Управителния 

съвет от 08.05.2019 г.,заедно с извлечение от протокола на УС. 

 

С УВАЖЕНИЕ:  

 

……………………………. 

/Николай Ангелов Ганев 

Председател на Управителния съвет/ 

 

……………………………. 

/Станислав Георгиев Лютов  

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 2018 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 2018 г.  

През 2018 г. бяха осъществени следните дейности: 

- Изработени: Лого и Сайт на сдружението; 

- Приет Правилник за дейността на Етичната комисия; 

- В Етичната комисия бяха обсъдени подадени сигнали от: Николай Ганев, Иво Велчевски и 

Янко Стоянов; 

- Подписано споразумение за съдействие между органите на МВР и НСС; 

- В МП беше изпратено становище по въпроси, свързани с изграждането на национален 

регистър на запорите; 

- В МП беше изпратено предложение за промени в отделни текстове на ТЗ, касаещи статута 

на синдика в производството по несъстоятелност.; 

- До членовете на НСС беше разпространена получена от МП електронна анкета в рамките 

на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“; 

- МП – участие в междуведомствена работна група; 

- Участие в работна среща-семинар на тема „Обективни възможности за обмяна на 

информация между Национална агенция за приходите и Министерство на туризма с оглед 

задлъжнялостта и събиране на вземанията от концесионерите и наемателите на морските 

плажове по сключените договори“; 

- Изготвено становище до Конституционния съд по конституционно дело № 11/2018 г., 

образувано по искане на Общото събрание на съдиите от Търговска колегия на Върховния 

касационен съд за обявяване на противоконституционност на пар. 8 от ПЗР на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност в тази негова част, с което 

се придава обратно действие на чл. 59, ал. 5 и ал. 6 ЗБН; 



- Изготвен Проект за участие по процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол 

върху реформата в съдебната система”; 

- Бяха приети петима нови членове, бяха отписани – двама. 

 

2. Изразходвани средства във връзка с нестопанска дейност  – общо 15 015.78 лв. в т.ч.:  

 Разходи за материали: 56.60 лв. 

 Разходи за външни услуги в размера на: 5 491.75 лв., които включват: 

 разходи за наем на помещение в размер на: 3 595.68 лв.; 

 административни разходи в размер на: 988.27 лв.; 

 разходи за консумативи във връзка с наема: 907.80 лв. 

 Разходи за възнаграждения по трудови и граждански договори: 7 931.33 лв. 

 Разходи за осигуровки: 1 018.17 лв. 

 Разходи за командировки: 218.93 лв. 

 Финансови разходи (за банкови такси и преводи): 299.00 лв. 

 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ 

ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2018 г. – приходите от 

нестопанска дейност на сдружението са формирани, както следва:  

 Приходи от членски внос и встъпителни вноски: 14 440.00 лв. 

 Приходи от лекции и семинари дейност: 500.00 лв. 

 Приходи от дарения: 0.00 лв. 

 Приходи от финансирания: 0.00 лв. 

 

Общо приходи от нестопанска дейност: 14 940.00 лв. 

През 2018 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 2018 г. сдружението не е извършвало приходи и разходи от/за дарения под каквато и 

да е било форма. 

 

V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2018 г.  

Финансов резултат за периода: 01.01.2018 - 31.12.2018 г., формиран от нестопанска дейност 

на сдружението е счетоводна загуба в размер на 75.78 лв. 

 

 

 

 

 



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: ........................................................................ 

 


