
 

ДО  
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИК  
НА НСФЕБ-КНСБ 
 
 

Уважаеми колеги, 
С решенията на ИК от проведеното онлайн заседание на 4 януари 2021 год. за 

продължаване на Националната благотворителна кампания „НЕ СИ САМ” и 
подкрепяне на синдикалните членове с диагноза COVID-19, информирахме 
председателите на синдикалните организации. 

Определихме и сумата от 20 000,00 /двадесет хиляди/лв. да бъде заложена в 
бюджета на Федерацията за 2021 год.”;    

Актуализирахме и изпратихме  необходимите за попълване документи  на 
синдикалните организации. 

По време на хода на кампанията от началото на 2021 год. до 23 март 2021 год. в 
Централата на НСФЕБ    постъпиха предложения за изплащане безвъзмездна  помощ 
на заболели или преболедували от COVID –19  на 130 синдикални члена, като всички 
предложения са попълнени коректно и заедно със заявленията и документите за 
доказан положителен тест са изпратени своевременно в Централата. 

По сметките на СО направили предложения са преведени 19 500,00 лв.. 

За цитираният период са постъпили предложения от СО и преведени помощи, 
както следва: 

От ЕСО ЕАД   - 19 члена -  преведени 2 850 лв. 

МЕР ВАРНА    - 5  

МЕР ПЛОВДИВ               – 10 

МЕПР ПАЗАРДЖИК          -  3 

МЕР ШУМЕН                   – 1  

ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ - 1 член        – преведени 150,00 лв. 

ЕНЕРГО ПРО -           12 члена          –  преведени 1 800,00 лв. 

РОЦ ШУМЕН  - 4  

ВАРНА   -  8 

ЕВН     - 24 члена – преведени 3 600,00 лв. 

КЕЦ БУРГАС  - 11 

КЕЦ КАРНОБАТ  - 11 

КЕЦ КЪРДЖАЛИ -   2 



ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ - 32 члена – преведени 4 800,00 лв.  

ЧЕЗ СТОЛИЧНО   - 4  

ЕР СВОГЕ    - 1 

ЕР САНДАНСКИ  - 4 

ЕР ТЕТЕВЕН   - 6  

ЕР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ  - 1 

ЕР ВРАЦА    - 4 

ЕР КОСТЕНЕЦ   - 4  

ЕР БОТЕВГРАД   - 7 

ЕР ДУПНИЦА   - 1 

ТЕЦ БОБОВ ДОЛ - 19 члена – преведени 2 850,00 лв. 

Т- Я СОФИЯ   - 20 члена – преведени 3 000,00 лв. 

ТР СОФИЯ                            - 17 
Т-Я СОФИЯ ЦУ                      - 3   
Т- Я ПЕРНИК   - 3 члена – преведени   450,00 лв. 

  За 2020 год. е изплатена безвъзмездна помощ на 121 члена, а за периода      

4 10 2020 год.- 23 март 2021 год. са изплатени  помощи   на 251 члена. 

Ръководствата на синдикалните организации и Централата са оформили 
получаването на сумите  с необходимите разходни документи. 

Предлагаме да обсъдим и вземем следните 

 Решения: 

1. ИК на НСФЕБ приема  информацията с данните за хода на 
благотворителната кампания   „НЕ СИ САМ“ за периода          
1 януари – 23 март 2021 год.; 

2. Национална благотворителна кампания „НЕ СИ САМ”, да продължи, като 
Централата на НСФЕБ  и  СО  подкрепят синдикалните членове с диагноза 
COVID-19; 

3. Председателите на СО да продължат разпространението на информацията 
за  Благотворителната кампания на НСФЕБ „НЕ СИ САМ“, с цел 
установяване на наличието на нуждаещи се от помощ заболели от COVID 
– 19; 

4. Централата на Федерацията да продължи подпомагането на  
заболелите  членове с парична помощ на стойност от по 150 / сто и 
петдесет/ лв.;  



5. Сумата заложена в бюджета на Федерацията за 2021 год.”  да се 
увеличи на 40 000,00 /четиридесет хиляди/лв. ; 

6. Преводите за паричната помощ да се правят от Централата два пъти 
месечно / на 15-то и 30-то/ число на всеки месец; 

7. Документите за подаване от СО и оформяне на разходите да се запазват в 
същия формат; 

8. Настоящата информация да се доведе до знанието на председателите на 
СО към НСФЕБ; 

9. Документацията свързана с предоставянето на безвъзмездните помощи 
подлежи на контрол  от  Ревизионните комисии в СО и ЦКК на НСФЕБ. 
 
Молим в най-къс срок за Вашето мнение и предложения. 
 
Пазете се и бъдете здрави! 
 
Спорна работа! 

  
 

 

С уважение,  
    

                                     ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ  
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ 
      
      ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА 
               СПЕЦИАЛИСТ  

 
 

 
 
  


