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Правила за взаимоспомагателната дейност на НВСК на КНСБ - 2018 

 

Чл.1. Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ осъществява дейността си за 

взаимно подпомагане като предоставя на редовните си членове взаимопомощи при 

облекчени условия и при минимални отчисления за покриване размера на 

административно-стопанските и гаранционни разходи по обслужването им. 

Чл.2. Отпуснатите средства за взаимопомощи са до общия размер на натрупания 

членски внос на членовете на НВСК. 

Чл.3. (1) Предоставените взаимопомощи са временни и подлежат на възстановяване в 

договорения размер и срок. 

 (2) За всяка отпусната взаимопомощ се сключва отделен договор между НВСК, 

искателя и неговите гаранти. 

Чл.4.(1) При отпускане на взаимопомощите се спазва съотношението 1 към 3 между 

натрупания личен членски внос на искателите и размера на взаимопомощта. 

(2) Нова взаимопомощ може да се отпусне след връщане на предходната. 

Чл.5.(1) Максималният размер на индивидуалната взаимопомощ, при ефективно 

внесен дялов капитал до 1000 лв., е в размер на 3000(три хиляди) лева, при спазване 

изискванията на чл.4, ал.1. 

 (2) В случаите, когато искателите на взаимопомощ са с натрупан дялов капитал 

повече от 1000 лева и редовно са внасяли месечен членски внос за предишните 12 

месеца, не се прилага чл.5(1), а само чл.4(1). 

 (3) За нови членове неизпълняващи изискванията на чл.4, ал.1 максималният 

размер на отпусканите взаимопомощи е  1500 лв., като остатъка от изискуемия дялов 

капитал може да се отпуска заемообразно от НВСК на КНСБ.   

 (4) За членове, които редовно са внасяли месечен членски внос над 12 месеца 

и неизпълняващи  изискванията на чл.4 , ал.1 максималният размер на отпусканите 

взаимопомощи е 3000 лв., като остатъка от изискуемия дялов капитал може да се 

отпуска заемообразно от НВСК на КНСБ.  

 (5) За членове кандидатстващи за взаимопомощ до размера на дяловия им 

капитал максималният размер на взаимопомощта е до размера на дяловия капитал 

при 3 % отчисление и без гарант.  

Чл.6.(1) НВСК отпуска взаимопомощи със срок на възстановяване до 24 месеца.  

(2) Взаимопомощите се отпускат по молба на искателите, по решение на 

Оперативния директор и се утвърждават от Управителния съвет на НВСК. 

 (3) Взаимопомощи по чл.4(1) се отпускат с решение на Управителния съвет. 

(4) Молбите се регистрират по реда на тяхното постъпване в регистър. 
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  (5) Срокът за разглеждане на подадените искания за отпускане на взаимопомощ 

започва да тече от датата на представяне на всички изискуеми документи по чл.10. 

Чл.7.(1) За взаимопомощи със срок на погасяване до 12 месеца включително се 

удържа отчисление  в размер на  4 % върху размера на отпуснатата сума.  

(2) За взаимопомощи със срок за възстановяване повече от 12 месеца се 

удържа отчисление от 4 % за първите 12 месеца плюс 0.08 % за всеки следващ месец 

до края на договорения срок за възстановяване.    

(3) Отчисленията по представените взаимопомощи се удържат еднократно в 

момента на предоставяне на взаимопомощта. 

(4) Вноската в Гаранционния фонд представлява 1/5 от стойността на 

отчисленията, удържани при отпускане на взаимопомощи. 

 (5) Остатъкът от удържаните отчисления по предоставените взаимопомощи 

става част от собствените средства на сдружението. 

Чл.8.(1) Взаимопомощи от НВСК се отпускат при наличие на гаранти, освен в случаите 

на чл.5, ал.5. 

(2) Броят на гарантите се определя съобразно размера на взаимопомощта, 

стойността на наличния им личен членски внос и нетния им доход. 

Чл.9.(1) Гарант за връщане на взаимопомощта може да бъде само редовен член на 

НВСК. 

(2) Всеки един от гарантите се задължава по отделно до целия размер на 

взаимопомощта и е солидарно отговорен за изпълнението на договора по чл.3, ал.2. 

(3) Гарантът трябва да представи Служебна бележка относно ангажимента на 

работодателя да удържа от трудовото му възнаграждение суми при поискване на 

НВСК. 

(4) Гарантът трябва да работи на безсрочен трудов договор,на срочен трудов 

договор не по-кратък от срока на предоставената взаимопомощ, договор за 

управление или да упражнява свободна професия. 

(5) Гарантът декларира, че има остатъчен доход след удръжки по други 

кредити, присъщи разходи за издръжка на семейство и др. не по-малко от 150 лева 

месечно. 

(6) За гаранти не се допускат лица, които са гаранти по нередовни договори за 

възмездна взаимопомощ с текущо забавяне над 60 дни. 

 (7) Едно физическо лице може да бъде гарант на повече от два действащи 

договора за взаимопомощ от НВСК в случаите когато общата сума на неговата 

отговорност е в размера на дяловия му капитал.  

(8) Не се допуска искател да бъде гарант на лице-гарант по негова 

взаимопомощ. Изключения се допускат с решение на УС на НВСК.   
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Чл.10.(1) Кандидатстването за предоставянето на взаимопомощ от НВСК става с 

подаването на: 

1. Искане за получаване на взаимопомощ. 

2. Документи за доходите на искателя и гарантите, попълнени и заверени от 

работодателя (служебна бележка), копие от трудовия договор, последен анекс или 

други документи, удостоверяващи размер и източник на доходи. 

3. Служебна бележка относно ангажимента на работодателя да удържа от 

трудовото възнаграждение вноската за възстановяване на помощта. 

4. Декларация от кандидата, че има остатъчен доход след удръжки по други 

кредити, присъщи разходи за издръжка на семейство и др. и има остатъчен месечен 

доход не по-малко от 150 лева месечно за член от семейството. 

5. Копие от членска карта на КНСБ по образец. 

6. Копие от лична карта; 

7. Други документи, които могат бъдат изискани допълнително от УС на НВСК, 

необходими за взимането на решение при разглеждане на постъпила молба за 

взаимопомощ; 

 (2) При кандидатстване за предоставянето на взаимопомощ, по чл.5, ал.5 

отпадат изискванията на чл. 10, ал.(1), т.2,3,4. 

(3) Документите по ал.1 и ал.2 се предоставят на адреса на управление на 

НВСК, в регионалните представителства на НВСК или Регионалните Съвети на 

КНСБ.Приемат се документи изпратени по пощата или електронен път. 

Чл.11.(1)Техническият съвет, създаден с решение на Управителния съвет, разглежда 

молбите за взаимопомощи ежедневно по реда на тяхното постъпване. 

(2) Техническият съвет разглежда и подготвя предложения към Оперативния 

директор на сдружението за отпускане на взаимопомощта не по-късно от 7 (седем) 

дневен срок от постъпването на молбата и при наличие на всички документи съгласно 

чл.10.ал.1. или ал.2. 

(3) Оперативният директор се произнася по разрешаване или отказване на 

взаимопомощта не по- късно от 3 (три) дневен срок от предложението на Техническия 

съвет. 

(4) Сроковете по ал.2 и 3 се удължават в случаите на необходимост от 

представяне на допълнителни документи или гаранти до окончателното им 

окомплектоване от страна на искателя. 

(5) Техническият съвет може да подготвя предложения за отпускане на 

взаимопомощ и по копия от документи. 

(6) Усвояването на взаимопомощта става след представяне на оригиналните 

екземпляри от документите, което се удостоверява с подпис на съответния служител 
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на НВСК, подпис на представител на КНСБ или член на ръководството на Синдикална 

организация на КНСБ. 

Чл.12.(1) УС на НВСК разглежда и потвърждава решенията на Оперативния директор 

за отпускане или отказване на взаимопомощите най-малко един път месечно; 

(2) Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

 (3) Решенията на УС за отпускане на взаимопомощи над 3000 лв. се вземат с 

мнозинство от 2/3 от присъстващите.   

(4) Управителният съвет може да изисква всякаква информация и документи 

свързани с отпуснатите взаимопомощи. 

Чл.13.(1)При наличие на необходимите условия за отпускане на взаимопомощ: 

1. Кандидатът получава писмено потвърждение (вкл. по е-mail), че искането му 

е одобрено-директно, чрез Регионалните представителства на НВСК или чрез 

Регионалните Съвети на КНСБ.  

2. Кандидатът получава договор в два екземпляра, който включва всички 

условия по ползване и връщане на помощта. 

3.При желание на всеки от гарантите се предоставя ксерокопие от подписания 

договор, като на копието се записва „вярно с оригинала” от съответното длъжностно 

лице. 

4. Договорът се подписва пред упълномощен представител на НВСК, 

представител на КНСБ или член на ръководството на Синдикална организация на 

КНСБ и се изпраща за полагане на подпис от Оперативния директор на НВСК. 

(2) След подписване на договора данните се въвеждат в електронен регистър с 

цел следене и контрол на неговото изпълнение. 

(3) Текстовият вариант на договора в оригинал се съхранява в индивидуалното 

досие на получателят и в архив съгласно нормативно изискуемите срокове и условия. 

Чл.14.Усвояването на одобрената помощ е еднократно по сметка на получателя в срок 

до 3 дни след подписване на договора от Оперативния директор на НВСК. 

Чл.15.(1) Възстановяването на взаимопомощта става всеки месец на равни вноски, 

изплащани от получателя по сметката на НВСК в обслужващата банка на НВСК. 

(2) Ползвателят на взаимопомощта може да избере предпочитана дата (датата 

на изплащане на трудовото възнаграждение) от месеца за изплащане на вноските, 

отразена в договора. 

(3) В случаите на временно финансово затруднение на получателя на 

взаимопомощта до 30 дни се допуска отлагане на дължимата месечната вноска по 

отпуснатата взаимопомощ. Дължимата месечна вноска се изплаща заедно със 

следващата вноска. 
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 (4) В случай на невъзстановена взаимопомощ или неизпълнение на План за 

връщане на отпусната взаимопомощ, член на НВСК може да кандидатства за нова 

взаимопомощ единствено след изпълнение на следните  условия: 

1. Пълно издължаване на старата взаимопомощ. 

2. Шест месеца, при редовно платен членски внос. 

3. С двама или повече гаранти, като сбора на дяловия капитал на гарантите е 

не по-малък от размера на исканата взаимопомощ. 

 (5) При пълно погасяване на отпуснатата взаимопомощ НВСК информира 

искателят и гарантите по подходящ начин.  

Чл.16.(1) Предоставената взаимопомощ може да бъде възстановена предсрочно по 

всяко време чрез натрупан дялов капитал или лични средства, което не води до 

връщане на удържаното отчисление, събрано при предоставяне на взаимопомощта. 

(2) За погасяване се счита и рефинансирането на взаимопомощ. съгласно 

настоящите правила и за която се подписва нов договор. 

(3) Не се допуска рефинансиране на договори за взаимопомощ, в случаите когато: 

1. Планът за връщане по актуалния договор за взаимопомощ е нарушен с два или 
повече месеца.  

2. Искателят е гарант по договор за взаимопомощ, чийто план е нарушен. 

Чл.17.(1) При прекратяване на членството в КНСБ, автоматично се прекратява и 

членството в НВСК. 

(2) В случай, на прекратяване на членството в НВСК когато лицето ползва 

взаимопомощ, то тя следва да бъде възстановена на НВСК незабавно, което не води 

до връщане на удържаното отчисление, събрано при предоставяне на взаимопомощта. 

Чл.18.(1) Когато получателят на взаимопомощта има забава над 60 дни при 

внасяне на определените вноски, по решение на УС вноските се събират от гарантите. 

(2) Писмата за възстановяване на отпуснатата взаимопомощ се изпращат и до 

гарантите. 

(3) В случай, че издължаването не може да стане съгласно договорените 

условия Управителният съвет предприема действия за събиране на вземанията по 

съдебен ред. 

Преходни и заключителни разпоредби 

Параграф 1. Неразделна част от настоящите правила са: 

Приложение 1: Инструкция за защита на личните данни на членовете на НВСК. 

Приложение 2 : Вътрешни процедури за членство в НВСК на КНСБ. 

Приложение 3:Вътрешни процедури за рефинансиране на взаимопомощ в НВСК. 


