
       ДО 
         
       ………………………………………………. 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за удръжки от трудово възнаграждение за членски внос в НВСК на КНСБ  

 
 
 
От………………………………………………………………………..., ЕГН ………………….......... 
                                       (трите имена) 
 

Месторабота………………………………………………………………………………………............ 

 

Длъжност………………………………………………………………………………………….............. 
 

 
 
С настоящото заявление, като член на НАЦИОНАЛНАТА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА 

КАСА на КНСБ заявявам желанието си еднократната встъпителна вноска от 30,00 лева и 
индивидуалният месечен членски внос в размер на ……………….лева,  да бъдат 
удържани от месечното ми трудово възнаграждение и превеждани по следната сметка на 
НВСК на КНСБ:  
 

БАНКА: „БАНКА ДСК” ЕАД 

IBAN: BG48STSA93000021661460 

BIC/SWIFT: STSABGSF 

  
Настоящото заявление за удръжки има сила до замяната му с ново съгласие, при 

промяна на размера на членския внос или до получаването на изричен писмен отказ от 
моя страна за прекратяване на удържането на членския внос от трудовото ми 
възнаграждение. 
 

 

 

Дата:………………………….    Подпис:…………………………….. 



ДО 
КНСБ 
Направление „ОРКК” 

 
 
 

 
Заявление 

за издаване на членска карта на КНСБ 
 

 
От …………………………………………………………………………EГН.......………………… 

 
Град …………………………………………………………………………………………………… 

 
Месторабота  …….………………………………………………………………………………….. 

(предприятие / учреждение) 
 

Е-mail………………………………………., тел. за контакт……………………………………… 
 
 
 
Уважаеми колеги,  
 
Декларирам, че съм член на КНСБ и членувам в синдикалната организация на  

 
КНСБ към …………………………..………………………………………………………………… 

(федерация, синдикат, съюз на КНСБ) 
 
 
Председател на СО е ……………………………………………………………………… 
                                                                                      (имена на председателя на СО) 
 
 
С настоящото изразявам желание да ми бъде издадена синдикална членска 

карта на КНСБ.   
 
Давам съгласие разходите по издаването на картата да са за моя сметка.  
 
Желая да получа членската си  карта на адрес ……………………..………………... 
 

…………………………………………………………………………………….…………............... 
 
 
 
 
 
Дата:        Подпис: ……………………….. 



НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В  БЪЛГАРИЯ 
София, 1040 , пл.Македония 1, ет.5, ст.12, Тел. 02 4010 677,Факс: 02 988 59 69, e-mail:  nvsk@knsb-bg.org 

 

 
ДО 
УПРАВИТЕЛЯ НА  
НАЦИОНАЛНА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА 
КАСА  НА  КНСБ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за членство в НВСК на КНСБ 

 
                                                                        
Подписаният/та ……………………………………………         ., ЕГН ……………………………… 
 
л.к. № ..........................................., изд. на ............................... от ..............................................,  
 
Постоянен адрес:……………………………………………………………………………………......, 
 
Адрес за кореспонденция.............................................................................................................  
 
e-mail:…………………………………………., тел. за връзка………………………………………... 
 
Месторабота:  
 

град ………………………………………, предприятие……………………………………….............  
 
адрес на предприятието ……………………………………………………...................................... 
 
длъжност………………………………………………….................................................................... 
 

С настоящото заявявам желание да бъда приет  за член на НВСК.  
 

  Декларирам, че съм запознат с Устава на Националната взаимоспомагателната 
каса на КНСБ и ще спазвам своите права и задължения. 

 

Съгласен съм да заплатя еднократна встъпителна вноска в размер на 30 лв. 
(тридесет лева), както и  да заплащам по ………………… лева месечен членски внос по 
разплащателна сметка на НВСК на КНСБ с IBAN BG48STSA93000021661460 при „Банка 
ДСК” ЕАД. 

 
 

Декларирам, че съм член на КНСБ и членувам в ………………………………................ 
        (федерация, синдикат, съюз) 

 
 

Дата: …………………      Подпис:……………… 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Кандидатът е приет за член на НВСК на КНСБ, считано от …………………… 
 
 
Управител на НВСК на КНСБ: ............................... 



Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ е регистрирана на 10 март 2014г. 
по  ф.д. No  145/2014  на  СГС  по  Закона  за  юридически  лица  с  нестопанска  цел,  като 
нейната дейност се регламентира с приети от Учредителното събрание Устав и Правила 
за взаимоспомагателна дейност. 
   

НВСК представлява доброволно сдружение на физически лица – членове на КНСБ, с 
цел  взаимното  им  подпомагане.  Основната  й  дейност  е  предоставяне  на 
взаимопомощи  на  членовете  й  за  удовлетворяване  на  краткосрочни  и  дългосрочни 
битови и други социални потребности.  
   

Членството  в  НВСК  е  доброволно.  Право  да  членуват  в  НВСК  имат  единствено 
синдикални  членове    на  КНСБ  с  редовно  платен  членски  внос  към  съответната 
синдикална  структура.  Членството  в  КНСБ  се  удостоверява  с  членска  карта,  която  се 
издава  след  попълване  на  заявление  (по  образец).  Членската  карта  ще  послужи  за 
достъп  и  до  други  синдикални  форми  на  защита  като  безплатни  консултации, 
синдикални фондове на КНСБ, регистрация в електронния синдикат на КНСБ и т.н. 

 

Кандидатстването за членство в НВСК става чрез писмено заявление (по образец) и 
копие от платежен документ за преведени по сметка на НВСК еднократна встъпителна 
вноска от 30 лв. и месечен членски внос в размер на не по‐малко от 10 лв. Месечният 
членски внос се натрупва по индивидуална партида на съответното лице, като от него 
зависи  размерът  на  евентуалната  взаимопомощ,  която  лицето  може  да  ползва,    в 
съотношение  1:3  (напр.  при  кандидатстване  за  помощ  в  размер  на  1.500  лв.  в 
кандидатът  трябва  да  разполага  с  натрупан  месечен  членски  внос  от  500  лв.). 
Членовете имат право да изтеглят индивидуалният си членски внос при напускане.  

 

Максималният  размер  на  взаимопомощта,  както  и  срокът  за  възстановяване,  се 
определят  за  всяка  година  с  решение  на  Общото  събрание    на  НВСК.  През  2014  г. 
членовете на НВСК могат да ползват взаимопомощ с максимален размер от 1.500 лв. и 
срок  на  възстановяване  от  12  месеца.  При  отпускане  на  взаимопомощта  се  прави 
еднократно  отчисление  от 5%  върху  размера  на  взаимопомощта,  като  за  периода  на 
взаимопомощта получателят ползва и застраховка „Живот”. 
   

Кореспонденцията и контактите с НВСК могат да се правят на: 
• Адрес: гр. София, пл. Македония № 1, ет.5, ст.12; 
• Тел.:   02/ 40 10 677 

02/40 10 594 
• Факс:   02/988 59 69 
• Е‐mail: nvsk@knsb‐bg.org 

 
 
 
Управител 
Анна Събева 
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