
 
 
 
 

НАЦИОНАЛНА 
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА 

КАСА НА 
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА 

НЕЗАВИСИМИТЕ 
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 



КАКВО Е НВСК НА КНСБ?  

НВСК на КНСБ е взаимоспомагателна каса надскачаща мащаба на 

фирмения, браншовия или регионалния размер.  

НВСК на КНСБ е реален инструмент, реално преимущество, достижимо 

САМО чрез членството в КНСБ, това е нагледен пример за една от 

ползите да бъдеш член на КНСБ. 

Основната дейност е предоставяне на парични взаимопомощи на 

членовете за удовлетворяване на битови и социални потребности. 

 Сдружението не формира и не разпределя печалба от дейността си, а 

се стреми да насърчава взаимопомощта и спестовността сред своите 

членове чрез собствени усилия и средства. 

 



СЪЗДАВАНЕ 
С решение на VII Конгрес на КНСБ през 2012 г. 

по искане на членове на КНСБ. 

Съдебна регистрация и стартиране на дейността през 

март 2014г. 

Ръководи се от Общо събрание и Управителен съвет. 

Работи се по Устав и Правила за взаимоспомагателна 

дейност. 

 



КАК ФУНКЦИОНИРА НВСК НА КНСБ? 
Ние работим на принципа на регулярните ВСК, но с по – различен мащаб. 

 Натрупването на месечния членски внос дава възможност на членове на 

Сдружението да се възползват от парична взаимопомощ. 

 Възможност за членство в КНСБ има всеки – без оглед на 

териториалното или браншовото им разпределение.  

 Не е необходимо да се изчаква ред, 

 или пък да натрупа необходимото количество от дялов капитал, за да се 

поиска взаимопомощ. 

 Документи се приемат по електронен път с цел по – бързата обработка. 

 Работим изцяло по банков път. 

 



ДЕТАЙЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ЧЛЕНСТВОТО В НВСК. 

е необходимо – ПЪРВО и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да сте член на 

КНСБ (потвърждава се с подпис на председател на СО на 

Заявлението или с карта за ел. синдикат).  

да имате желание и да намирате смисъл. 

да попълните Заявление за членство в НВСК на КНСБ по 

образец. 

да изпратите/ оставите Заявлението в  РС на КНСБ или ЦО 

на НВСК на КНСБ (може и по електронен път – e mail). 

валидирането на членството става след заплащане на 

еднократна встъпителна вноска в размер на 30 лева. 

 



КАКВИ ПОЛЗИ МИ НОСИ ЧЛЕНСТВОТО В 
НВСК НА КНСБ? 

Спестявате. 

Сам преценявате размера на месечния си членски внос. 

Да се възползвате при необходимост от взаимопомощ. 

При предсрочно погасяване нямате „наказателни лихви 

или такси“. 

Вие сте важни за нас, затова всеки един от Вас има 

право на глас в Общото Събрание на Сдружението. 

 



МАЛКО ЗА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС! 

Събира се всеки месец. 

Натрупва се в индивидуална партида. 

Дава възможност за взаимопомощ в трикратно по- 

голям размер от натрупания членски внос.  

Наследяем е! 

В случай на отказ от членство се възстановява по 

банков път.   

 



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 
ВЗАИМОПОМОЩИТЕ. 

 

Максималният размер до 3000 лева, а през 2016 г. 

таванът отпадна под условие. 

Максималния срок на погасяване е до 24 месеца. 

Еднократно отчисление при отпускане 

на взаимопомощ, което се разпределя: 

 за Гаранционния фонд на НВСК на КНСБ; 

  и за покриване на административните разходи по 

предоставената помощ. 

 

 



НВСК ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩТИ: 

Първа възможност "Спетстовност"; 

Втора възможност "Независимост"; 

Трета възможност "Доверие"; 

Четвърта възможност "Лоялност". 



ВИЕ ИСКАТЕ ВЗАИМОПОМОЩ ! ! ! ! 
ЕТО КАКВО Е НЕОБХОДИМО . . .  

• Да съм редовен член. 

• Да попълня и предоставя (може и по електронен път) 

документи. 

• Да предоставя поне 1 гарант *. 

• Да бъде спазено съотношението между личния ми членски 

внос и исканата/ отпуснатата сума – 1:3. 

• Всеки член има право да ползва взаимопомощ и да бъде 

гарант по 2 други взаимопомощи, в случай че анализът на 

доходите и натрупаният дялов капитал го позволява.  



КОИ СМЕ НИЕ В ЦИФРИ И ФАКТИ . . . .  

• Над 1700 члена.  

• Над 880 Договора за взаимопомощ. 

• Обща стойност над 1 230 000 лева, отпуснати взаимопомощи. 

• Ние подпомагаме нашите членове вече и за шести път!!! 

• Ние променяме услугите съгласно изискванията на членовете ни. 

• Ние подпомагаме, макар и скромно за сега, набирането на нови 

членове на КНСБ. 

 



ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА: 

www.nvsk.knsb-bg.org 

http://knsb-bg.org 

https://www.facebook.com/NVSKnaKNSB?fref=ts 

02 4010 677  

0884 117 820  

nvsk@knsb-bg.org 
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 Екипа на НВСК е на 

разположение за  

Вашите въпроси? 


