
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Ръководството на синдикат ВОН в Шуменския университет инициира 

издаването на членски карти на КНСБ за всички членове на нашия 

синдикат, тъй като с тях могат да ползват отстъпки в близо 2000 обекта в 

цялата страна.  
 

Последната придобивка е партньорската програма между VIVACOM и КНСБ, създадена 

специално за най-голямата обществена организация. Чрез нея всеки член на синдикална организация 

може да получи персонална карта VIVACLUB – КНСБ с най-високото VIP ниво. Пластиката дава 

отстъпки в магазините на мобилния оператор и в обекти на неговите партньори в България. 

Преференциалните цени са договорени в магазини за техника, части за автомобили и 

аксесоари, здравни заведения, хотели, компании за финансови и застрахователни услуги, магазини за 

играчки и дрехи за деца, заведения за хранене и дори пиано барове. С картата членовете на КНСБ 

могат да ползват до 30 на сто отстъпка за очила, спортните стоки ще струват с 40 на сто по-евтино, 

хотелите се предлагат на цени от 10 до 30 на сто по-изгодно. Отстъпката за гориво в „Петрол“ е 5 

стотинки на литър, а в „Топливо“ с до 5 на сто по-евтино. Гумите за членове на КНСБ ще бъдат с до 

20 на сто по-изгодни, а те могат да се сдобият и с нов автомобил с отстъпка. 

За да получи това всеки член на организацията трябва да направи следните стъпки. 

1. Да посети магазин на VIVACOM 

2. Да се идентифицира пред представител на VIVACOM с членската си карта на КНСБ 

3. Да попълни заявление-декларация и да поръча своята карта. 
 

Вижте всички отстъпки на www.vivacom.bg/vivaclub  . 

Отделно от партньорската програма с VIVACOM, членовете на КНСБ ползват отстъпки в още 

над 200 обекта в цялата страна. Това са преференции, договорени в регионалните съвети, които 

важат най-често за техните населени места, но понякога са валидни и за цялата страна. Намаленията 

варират от 5 до 50 на сто, а единственото условие е синдикалистите да имат карта на КНСБ, за да 

могат да бъдат идентифицирани като част от организацията. 

 Преференциалните цени са договорени с:  културни учреждения, спортни обекти и събития, 

СПА центрове, аптеки, здравни грижи (очни прегледи, зъботехника); търговски обекти; хотели; 

застраховане; ремонтни услуги; туристически услуги; строителство; шофьорски курсове и др. 
 

Основната цел на придобивките е да даде практическо измерение на смисъла от синдиката – 

да подобрява материалното положение на своите членове. Тези придобивки ще се разширят в 

бъдещи с още споразумения с търговски вериги, аптечни мрежи, вериги бензиностанции и др. 
 

За да се издадат членски карти от КНСБ е необходимо да изпратим списъци с 

данни за нашите членове. Поради това желаещите да получат членски карти следва да 

предоставят на локалните координатори на ВОН исканата информация и да попълнят 

съответните декларации. Те са съответно: доц. К.Тодорова за ФМИ и ТФ; Добринка 

Начева за ФХН, Красимира Димитрова за ФПН, Наталия Найденова – за 

администрация в К1+К3; Мая Костадинова (библиотека) – за членовете на ВОН от К3. 

 

Срок за попълване на списъците 21 октомври 2019 г! 
 

http://www.vivacom.bg/vivaclub

