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ПРАВИЛА   

за социално подпомагане на Синдиката на работещите  

в СА „Д.А. Ценов”, Свищов към НБС „ВОН” – КНСБ 

 
1. Паричен фонд „Социално подпомагане” е създаден за осъществяване 

на социално подпомагане на членовете на Синдиката на работещите в СА 

към НБС „ВОН“-КНСБ. 

2. Фондът „Социално подпомагане” се формира чрез ежемесечно 

отчисляване на 30% от събрания членски внос, както и от дарения, помощи, 

приходи от разрешена законова дейност. 

3. Социалното подпомагане се осъществява с оглед финансовия ресурс 

на фонда „Социално подпомагане”, чрез отпускане на целеви еднократни 

и/или извънредни помощи, свързани с непредвидени обстоятелства. 

4. Член на Синдиката организация придобива право на социално 

подпомагане след не по-малко от 2 години членство в Синдиката. 

5. Желаещите да се възползват от социално подпомагане подават 

Заявление по образец до Комисията по социално подпомагане в офиса на 

Синдиката, заедно с изискващия се комплект от документи за доказване на 

съответното право.  

6. Молби се приемат през цялата година и се разглеждат на тримесечие. 

Срокът за подаване на молбите е до 6 месеца от настъпване на събитието, 

което е повод за кандидатстването за социално подпомагане. 

7. Всеки синдикален член може да получи целева социална помощ в 

размер до 100 лв. веднъж годишно в някой от следните случаи: 

7.1.  при безработен съпруг/съпруга за период по-голям от 6 месеца – 

представя се документ от Бюрото по труда; 

7.2. при три и повече деца в семейството до 18 години – представят се 

копия на актовете за раждане на децата; 

7.3. при отглеждане на дете до 18 години от един родител поради 

смърт на другия родител (помощта се отпуска за всяко непълнолетно дете) – 

представят се копие от акт за раждане на детето и копие от акт за смърт на 

починалия родител;  

7.4. при извършени специфични изследвания, непокривани от НЗОК 

или други източници – прилага се фактура-оригинал, касова бележка, 

амбулаторен лист или епикриза и декларация, че изследванията не са 

заплатени от НЗОК или друг източник. 

8. Социално подпомагане при заболявания, водещи до временна 

неработоспособност, се извършва при лечение на заболяването, продължило 

най-малко 14 дни в болничен стационар и отпуск по болест най-малко 2 
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месеца. Представят се: копия на епикриза, болничен лист и рецепта; фактура-

оригинал с касова бележка и поименен списък на лекарствата по рецептата; 

декларация, че лекарствата не са заплатени от НЗОК или друг източник. 

Сумата на помощта е в размер до 100 лв. и може да се получи веднъж 

годишно. 

9. Не се изплащат помощи за покриване на фактури за профилактично 

лечение (хомеопатични средства, ваксини, витамини, хранителни добавки и 

др.)  и лечение, покривано от НЗОК. 

10. Социалните помощи по т. 7 и т. 8 се определят на тримесечие от 

Комисията по социално подпомагане в зависимост от наличните ресурси и 

броя на постъпилите молби.  

11. Еднократна социална помощ в размер на 100 лв. се отпуска: 

11.1. при смърт на синдикален член или на член от семейството му 

(съпруг, съпруга или дете) – представя се копие от акта за смърт и копие от 

удостоверение за наследници; 

11.2. при раждане на дете на синдикален член (ако и двамата 

родители са членове на Синдиката, социалната помощ получава само 

единият от тях) – представя се копие от акта за раждане на детето; 

11.3. при пенсиониране на член на Синдиката с над 10 години трудов 

стаж в Академията – представя се копие от заповедта за прекратяване на 

трудовото правоотношение. 

12. В рамките на едно и също тримесечие се ползва само едно право на 

социално подпомагане. 

13. Заявление, неокомплектовано с документите, изискващи се в 

съответното правило и доказващи основанието за исканата помощ, няма да 

бъде разглеждано. 

14. При особено тежки и продължителни случаи на заболяване и 

лечение, довели до трайна неработоспособност на член на Синдиката, и 

липса на финансови възможности за удовлетворяване на искането за 

социално подпомагане от страна на Синдикалния комитет, Комисията по 

социално подпомагане чрез Синдикалния комитет отправя предложение до 

Ректора за поемане на част от заплатената от синдикалния член сума за 

лечение. 

  

Правилата са приети от Синдикалния комитет 

 на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов” -  Свищов 

към НБС „ВОН” – КНСБ с Протокол № 3 от 16.07.2020 г. 


