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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС НА НАПОС-РБ  

за 2018 г.

Уважаеми колеги, 
Измина още една година от нашето участие в органите за местно само-

управление от мандат 2015-2019 г. Една година, изпълнена със събития и 
нови успехи за нашата Асоциация. Една година, през която Управителни-
ят и Контролният съвети продължиха своите усилия за отстояване инте-
ресите и подпомагане дейността на Председателите на Общински съвети 
и на самите Общински съвети като органи за местното самоуправление.

 
Основните задачи за нас през тази година бяха:

 Активно участие в законотворческия процес на 44-ото Народно съ-
брание по закони, касаещи местните власти;

 По-нататъшно повишаване капацитета на Общинските съвети в 
най-важните сфери на местното самоуправление;

 Провеждане на дискусии по теми, касаещи работата на органите на 
местно самоуправление;

 Провеждане на активна международна дейност за обмяна на поло-
жителен опит и повишаване авторитета на НАПОС-РБ.

 Популяризиране дейността на Общинските съвети;

Издигане ролята на Председателите на Общински съвети;

Организационно укрепване на НАПОС-РБ и др.

Естествено, като първостепенна задача пред УС на НАПОС-РБ беше 
активното участие в законотворческия процес в отстояване позициите на 
Общинските съвети и на техните Председатели.
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Уважаеми колеги,
 Още в началото на 2018 г. започнахме активна дейност по закони, 

касаещи местното самоуправление. В тази връзка е необходимо да отбе-
лежим:

  Успеха ни по разработката, защитата и приемането от 44-ото На-
родно събрание на ЗИД на ЗМСМА. По този законопроект активна 
работа започна веднага след срещата на членове на УС на НАПОС-
РБ с Председателя на Парламентарната комисия по регионална по-
литика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Весе-
линов. Ние сме благодарни на него, на г-н Емил Христов и на г-жа 
Дора Янкова, които внесоха ЗИД на ЗМСМА в Народното събрание. 
Ще отбележим и активната роля в приемането на ЗМСМА на първо 
и второ четене в Комисията на колегите от Управителния съвет Бе-
дрие Газиюмер, Дочко Дочев, Илиян Маринов, Христо Гичев, Ата-
нас Телчаров, Савина Петкова, както и на изпълнителния директор 
на Асоциацията инж. Делян Дамяновски.

Днес ЗИД на ЗМСМА вече е факт. С него беше доуреден въпро-
сът за трудово-правните отношения на Председателите на ОбС, като 
им се гарантира правото за запазване на длъжността, заемана пре-
ди избора им за Председател на ОбС и възможността да се върнат 
на нея след приключване на мандата им като Председател на ОбС. 
Прецизираха се и взаимоотношенията Председател на ОбС - Кмет на 
община - служители в звената по чл. 29а, с което се предостави пра-
во атестационните оценки на служителите в звената да се изготвят от 
Председателите на ОбС. 

Накрая трябва да откроим и ролята на главния експерт към парла-
ментарната комисия г-н Стефан Тодоров при оформяне на текстовете в 
Закона. 

  Успех бе и постигната промяна в Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ), с което се отложи прилагането на Закона за дейст-
ващите общински съветници. В обсъждането на тази промяна в 
парламентарната комисия активно участие взеха Атанас Телча-
ров, Бедрие Газиюмер, Илиян Маринов, Савина Петкова и изпъл-
нителният директор инж. Дамяновски. Съществена бе работата на 
члена на УС Венцислав Спирдонов и на Диян Дунов - юрисконсулт 
на ОбС Созопол в Националната междуведомствена комисия за 
изработване на Наредба за прилагане на ЗПКОНПИ.
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В помощ на членовете на НАПОС-РБ бе и разработването на Проект 
на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации 
и за установяване на конфликт на интереси в Общинските съвети, за кое-
то получихме адмирации от много Председатели на Общински съвети.

  УС активно работи по прецизиране на взаимоотношенията ОбС - 
Прокуратура. Всички знаем, че има проблеми с протести по норма-
тивни документи на ОбС.

На 18.02.2018 г. се проведе среща-разговор на Парламентарната ко-
мисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправле-
ние с представители на УС на НСОРБ и УС на НАПОС-РБ. От наша стра-
на бяхме представени от Красимира Германова, Костантин Луков, Савина 
Петкова, Христина Чолакова и изпълнителния директор инж. Дамяновски. 
По време на разговора се откроиха проблемите пред ОбС във връзка с 
протести на прокуратурата. Стигна се до заключението, че са необходими 
законодателни промени в ЗМСМА и в Закона за общинската собственост, 
с които да се решат проблемите в тази сфера. 

  Членовете на УС на НАПОС-РБ Бедрие Газиюмер, Илиян Маринов, 
Дочко Дочев, Савина Петкова, Яна Нинова и изпълнителният ди-
ректор инж. Дамяновски взеха участие през м. април 2018 г. в среща 
за обсъждане на проект за промени в ЗМСМА, регламентиращ из-
бора и правомощието на обществените посредници в българските 
общини, в която участие взеха Омбудсманът на Република Бълга-
рия Мая Манолова, представители на НСОРБ и на Сдружението на 
кметовете на кметства, депутати, кметове на общини и експерти. От 
представителите на НАПОС-РБ отношение по дискутираната тема 
взеха инж. Дамяновски, Илиян Маринов и Дочко Дочев, които се 
обединиха около следните тези:

Да се даде време и възможност на Председателите на ОбС да се 
запознаят със ЗИД на ЗМСМА, касаещ избора на обществени посредници.

Финансирането на институцията Обществен посредник да става от 
Държавния бюджет.

Да се уеднаквят критериите и мнозинствата за избор на Омбудсман 
на национално и Обществени посредници на общински нива.

Да не се въвежда задължение ОбС да избират Обществени посре-
дници, а да се предостави възможност това да става по преценка на мест-
ната общност.

Да се уреди въпросът в малките общини един Обществен посред-
ник да обслужва няколоко общини. 
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  Също така се опитахме да формираме позиция и по Проектозакона 
за гробищните паркове, но за съжаление свои виждания подадоха 
само Сливен и Търговище. 

  УС и КС на НАПОС-РБ обсъждаха и възможността за промяна в 
Изборния кодекс, касаеща големината на проектолистата за общин-
ски съветници във връзка с аномалии в някои общини като Долна 
Баня и Чупрене, където Общинските съвети, по различни причини, 
са в намален състав поради изчерпване на листата, но тъй като се 
оказа, че това са изолирани случаи, ние не инициирахме законода-
телни промени. 

  В максимална степен се постарахме да бъдем полезни на нашите 
членове по отношение на спазване регламента за защита на лични-
те данни. Членовете на УС на НАПОС-РБ Савина Петкова и изпъл-
нителният директор инж. Дамяновски проведоха среща с ръковод-
ството на Комисията за защита на личните данни. На заседание на 
УС на НАПОС-РБ бе проведена дискусия по регламента с лектор 
д-р Николай Николов. Взе се решение след приемане на Закона за 
личните данни да се проведе семинар за Преседателите на ОбС и 
служителите от звената по чл. 29а от ЗМСМА. 

  В помощ на членовете на НАПОС-РБ беше и редовната информа-
ция към тях за публикувани закони, които имат отношение и ангажи-
менти към Общинските съвети.

Уважаеми колеги,
УС на НАПОС-РБ ще продължи последователно да работи за проме-

ни в Закони, касаещи по-големи правомощия и по-добра позиция на орга-
ните за местно самоуправление.

Воден от разбирането за непрекъснато повишаване на администра-
тивния капацитет на общинските съветници, УС на НАПОС-РБ продъл-
жи традицията за провеждане на семинари на национални и регионални 
нива.

На 16.03.2018 г. се проведе първият за годината семинар, организи-
ран от НАПОС, на тема: „Конфликт на интереси по отношение на Общин-
ските съветници в светлината на Закона за противодействие на корупци-
ята и отнемане на незаконно придобито имущество“. В обучението взеха 
участие 134 представители на местните власти от цялата страна. Лектор 
на семинара бе Николай Николов, доктор по административно право и 
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процес, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от 
престъпна дейност през първия й мандат 2015-2019 г. и на Комисията за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2011 г. и бивш 
и. д. Председател на тази комисия от 2013 г. По време на семинара д-р 
Николов изнесе 4 доклада по темата, които предизвикаха оживени дис-
кусии. Всеобщо е мнението на участниците за полезността от семинара. 
Специално за семинара бе отпечатена тематична брошура в помощ на 
Общинските съвети.

По време на XIII Годишна среща на местните власти в България НА-
ПОС-РБ имаше собствен дискусионен форум на тема: „Актуални аспекти 
в работата на Общинските съвети“. Във форума, който включваше два 
панела, взеха участие над 200 председатели, общински съветници и кме-
тове на общини от цялата страна. 

Първият панел беше фокусиран върху открити въпроси по „Подго-
товка, обсъждане, приемане и изпълнение на нормативни актове на 
Общински съвети“. Лектор бе Стефан Тодоров - главен експертен съ-
трудник в Комисията по регионална политика, благоустройство и мест-
но самоуправление в 44-ото Народно събрание. Проведе се оживена 
дискусия, като участниците във форума не скриха полезността от дис-
кутираната тема.

Във втория панел бяха обсъдени ангажиментите на общинските съ-
ветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. Лектор по тази тема бе Кирил Габе-
ров - Директор на Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и 
началник на Отдел „Правен“ в Комисията за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Проведената 
дискусия показа редица неясни въпроси по прилагане на Закона, като се 
възложи на УС на НАПОС-РБ да проведе среща с представители на Прав-
ната комисия към 44-ото Народно събрание.

Д-р Александър Горчев, кмет на Община Велики Преслав и член на 
УС на НСОРБ, представи пред участниците във форума актуалните пре-
дизвикателства пред местните власти през последната година от мандат 
2015-2019 г. Сред тях са изпълнението на мандатната програма до 2019 г. 
и на Общинския план за развитеие до 2020 г., както и финализирането на 
други стратегии и програми на местно ниво и по-специално - на оценката 
и отчитането на етапните цели по Европейските проекти.

Със съдействието на членове на УС и КС на НАПОС-РБ през годината 
бяха проведени и пет регионални семинара.

Във връзка с приемането на Закона за противодействие на корупци-
ята и отнемане на незаконно придобитото имущество и вменените в него 
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нови правомощия на Постоянните комисии за предотвратяване и уста-
новяване на конфликт на интереси към Общинските съвети, както и по-
ради възникналите множество въпроси по отношение на прилагането на 
този Законопроект, по инициатива на члена на УС на НАПОС-РБ Гергана 
Кръстева - Председател на ОбС Димитровград, се проведе обучителен 
семинар.

Във форума взеха участие Председатели на Общински съвети и Пред-
седатели на ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на инте-
реси към Общинските съвети от 17 общини. Гост лектор по темата беше 
д-р Николай Николов - бивш Председател на Комисията за предотвратя-
ване и установяване на конфликт на интереси.

От 13 до 15 април 2018 г. в гр. Смолян се проведе семинар, органи-
зиран от ОбС Асеновград, на тема: „Конфликтът на интереси и режим 
на подаване на декларации по Закона за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобитото имущество“. В обучението взеха 
участие общински съветници и представители на Общинска администра-
ция Асеновград. 

Докторът по административни право и процес Николай Николов на-
прави обща характеристика на ЗПКОНПИ и даде разяснения относно су-
бективния обхват на Закона - двете категории лица, заемащи публична 
длъжност, функциите на органите по избор и назначаване и Постоянните 
комисии към Общинския съвет, как се извършва проверка за конфликт на 
интереси, несъвместимост и т.н.

По инициатива на Председателя на ОбС Сливен Димитър Митев, на 
14.04.2018 г. ОбС Сливен и Община Сливен проведоха семинар на тема: 
„Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и от-
немане на незаконно придобитото имущество. Лица, заемащи публична 
длъжност. Проверка за конфликт на интереси. Несъвместимост“. В семи-
нара взеха участие общински съветници, ръководството на Общинска ад-
министрация Сливен, кметове на населени места, управители на тъговски 
дружества с общинско участие и директори на общински предприятия. 
Лектор на семинара бе един от изявените специалисти у нас в областта 
на установяване и предотвратяване на конфликт на интереси - д-р Нико-
лай Николов.

За четвърта поредна година по инициатива на д-р Мария Димитрова - 
председател на ОбС Силистра и член на УС на НАПОС-РБ, на 02.11.2018 
г. се проведе съвместен семинар с участието на председатели на Общин-
ски съвети, общински съветници, кметове и експерти в общинските адми-
нистрации от 6 общини в Североизточна България - Силистра, Дулово, 
Кайнарджа, Провадия, Ситово и Тервел.
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Темата на семинара бе „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълне-
ние на административни актове на Общинските съвети. Водещ на семина-
ра бе главният експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление в 44-ото Народно събрание 
Стефан Тодоров. Участниците в семинара получиха предварителна пре-
зентация по разглежданата тема подготвена от лектора.

Презентацията беше разделена в два панела.
„Процес на изготвяне и приемане на административни актове на 
Общинските съвети“;

„Административен и съдебен контрол. Компетенции на Кметовете и 
Общинските съвети. Компетенция на Областните управители. Ком-
петенция на други органи.“

През месец ноември 2018 г. Общинските съвети от Котел и Твърди-
ца проведоха съвместна работна среща, на която бяха обсъдени актуал-
ни въпроси в работата на Общинските съвети и бяха дискутирани теми, 
свързани с местното самоуправление.

Проведе се и семинар, свързан с прилагането на Закона за противо-
действие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имуще-
ство. Гост лектор бе д-р Николай Николов. 

УС на НАПОС-РБ ще продължава да провежда национални и регио-
нални семинари за повишаване на админстративния капацитет на общин-
ските съветници и служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА.

И през 2018 г. спазихме традицията за обмяна на положителен опит в 
местното самоуправление със страни от Европейския съюз.

По решение на Управителния съвет на Националната асоциация на 
председателите на общински съвети в Република България, от 14 до 18 
ноември 2018 г. представителна делегация на НАПОС-РБ, водена от Кра-
симира Германова, председател на Управителния съвет, и инж. 

Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията, посети 
Република Франция с цел запознаване и обмяна на опит в областта на 
местното самоуправление. Делегацията включваше 40 председатели на 
Общински съвети, общински съветници и кметове на общини в Република 
България. 

По време на семинара делегацията на НАПОС-РБ посети централа-
та на Асоциацията на Кметовете на Франция - Association des Maires de 
France (AMF), в столицата Париж, където беше приета от вицепрезиден-
та на Асоциацията на Кметовете на Франция и председател на Комисия 
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„Европа” към Асоциацията Кристоф Руион - кмет на Община Кулен и от 
Полин Тивеле - завеждаща международните връзки на AMF.

По време на срещата представителите на българските местни власти 
се запознаха с организацията на местното самоуправление в Република 
Франция - законодателно устройство и закони, уреждащи местното са-
моуправление; структурата и начина на действие на Общинските съвети; 
положителни страни и трудности във функционирането на местното само-
управление.

Обсъдени бяха също взаимодействието Общински съвет - Кмет на 
общината (практика и проблеми); нивата на местното самоуправление в 
Република Франция - област, община, село; какви органи на местното са-
моуправление се избират - областни съвети, общински съвети, кметове, 
както и статутът на общинските съветници.

Особен интерес предизвика дискусията относно стуктурата на Об-
щинските съвети:

Избор на 6 години;

Общинският съвет избира кмета, който ръководи и ОбС;

Равнопоставеност между жените и мъжете в ОбС;

Значително по-голям брой общински съветници и администрация.

Пример: Община Кулен, която е с население около 9000 жители, има 
29 съветници и 8 заместник-кметове.

Полезен дебат се състоя и относно начина на определяне на такса 
битови отпадъци и др. Любопитен е фактът, че над местните власти във 
Франция стои префектът на района, който е на пряко подчинение към 
Минстерството на вътрешните работи.

Срещата допринесе за ползотворна дискусия за по-добро местно само-
управление и запознаване с опита на една стара демокрация в Европа.

През м. юни 2018 г. представители на местните власти от Елин Пелин, 
Мездра и Чирпан взеха участие в Общобългарския събор в гр. Челе ди 
Булгария, Италия.

През изминалата година продължи положителната практика за по-
пуляризиране дейността на Общинските съвети от различни региони на 
страната и споделяне на опит на страниците на печатния орган на наша-
та Асоциация - Информационен бюлетин „Председател“, който своевре-
менно стигаше до членовете ни и даваше информация за дейността на 
НАПОС-РБ и на нейните членове. През 2018 г. излязоха нови 5 броя на 
бюлетина, в които представихме общо 11 Общински съвета - Сливен, Ка-
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занлък, Садово, Русе, Белене, Провадия, Перник, Сатовча, Варна, Помо-
рие и Руен. Тази практика ще запазим и през 2019 г. 

Уеб страницата на Асоциацията се поддържаше чрез подаваната под-
робна информация за новините, касаещи дейността на НАПОС-РБ.

Уважаеми колеги, 
През изминалата година ние имахме активен контакт с депутатите, 

бивши членове на УС на НАПОС-РБ, Емил Христов, д-р Илиян Тимчев и 
Хайри Садъков, както и с председателя на Парламентарната комисия по 
регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен 
Веселинов. В отлични отношения сме и с г-н Стефан Тодоров - главен 
експертен сътрудник към Постоянната комисия. Благодарни сме на за-
местник-председателя на Народното събрание Емил Христов за това, че 
заедно с народните представители Искрен Веселинов и Дора Янкова вне-
соха ЗИД на ЗМСМА, с чието приемане, както посочихме по-горе, трайно 
се уреди трудово-правния статут на Председателите на общински съвети 
и взаимоотношенията Общински съвет - Кмет на община - служители от 
звената по чл.29а от ЗМСМА.

 
 Уважаеми колеги,
И през 2018 г. упорито работехме за институционалното укрепване 

на НАПОС-РБ в една динамична обстановка, тъй като на не малко места 
имаше смяна на Председатели на Общински съвети поради създаване на 
нови мнозинства в тях.

През 2018 г. в НАПОС-РБ членуваха 205 Председатели на Общински 
съвети. Областите Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Разград 
и Сливен са със 100% обхват. Най-малко членове имаме в областите Тър-
говище (40%), Кюстендил (45%) и Перник (50%).

През изминалата година УС на НАПОС-РБ прие за членове на НА-
ПОС-РБ новоизбрани Председатели на Общински съвети и от общини, 
които не са били членове до този момент: Две могили, Костенец, Раков-
ски, Никопол, Троян, Асеновград, Антоново, Ботевград, Берковица, Вълчи 
дол, Дряново, Стамболийски, Ружинци и Дупница.

За съжаление, поради неплащане на членския внос за 2018 г., по си-
лата на нашия Устав, от 01.01.2019 г. отпаднаха като членове на Асоциа-
цията Председателите на Общински съвети: ........................................
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Колеги, 
Както Ви е известно, в миналото нямаше добър синхрон между наша-

та Асоциация и НСОРБ по различни причини. Държим да подчертаем, че 
с избора на Силвия Георгиева за изпълнителен директор на Национално-
то сдружение на общините НАПОС-РБ и НСОРБ работят в пълен синхрон 
и разбирателство. Отлични взаимоотношения поддържаме и с НАСО-РБ.

Колеги,
През 2018 г. УС на НАПОС-РБ е провел 6 заседания, като спазваме 

традицията те да са в различни общини, с цел популяризиране на Асоци-
ацията и повишаване авторитета на председателите.

През изминалата година бяхме гости на общините Ловеч, Пловдив, 
Долна Баня, Созопол, Чупрене и в курортен комплекс „Албена“. Всички 
заседания бяха съвместно с Контролния съвет.

Членовете на УС и изпълнителният директор на Асоциацията дадоха 
над 100 консултации по прилагане на ЗМСМА и други закони, касаещи 
местните власти.

Уважаеми колеги,
Посрещаме 2019 г. с нашия 15-годишен юбилей. През изминалите го-

дини ние превърнахме НАПОС-РБ в авторитетна неправителствена ор-
ганизация в областта на местното самоуправление. Издигнахме ролята 
на Общинските съвети и на Председателите на Общинските съвети, ста-
нахме уважаван партньор на другите сдружения, работещи в областта на 
местното самоуправление, установихме добро партньорство с Постоян-
ната комисия по регионална политика, благоустройство и местно само-
управление към Народното събрание, както и с Конгреса на местните и 
регионални власти към Съвета на Европа.

Уважаеми колеги,
Постигнатото е значимо и трябва да продължим напред.
Да си пожелаем нови успехи!
Благодаря за вниманието! 

      Красимира Германова, 
      председател на УС на НАПОС-РБ

��

ОТЧЕТ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС НА НАПОС-РБ 

за 2018 г.

Уважаеми дами и господа,
Местната власт започна последната година от мандат 2015-2019 г. За 

да приключи положително нашето участие в органите на местно самоу-
правление е необходимо да анализираме постигнатото през 2018 г. и да 
очертаем приоритетите за 2019 г.

Съвместната работа на Контролния съвет с Управителния съвет на 
НАПОС-РБ, дава възможност за познаване и оценка на цялостната дей-
ност на Асоциацията.

Основни направления в работата на Контролния съвет през 2018 г. 
са:

Контрол върху изпълнението на взетите решения от Управителния 
съвет, свързани с утвърждаване ролята на Общинските съвети като 
основен орган на местно самоуправление;

Участие в законотворческия процес, отнасящ се до местната 
власт;

Организационно укрепване на асоциацията;

Провеждане на активна международна дейност, с цел запознаване 
с опита в местната власт в страни членки на ЕС;

Изпълнение на бюджета за 2018 г.

Най-важни постижения през 2018 г.

Продължи работата за повишаване знанията и уменията на председа-
телите на Общински съвети; общинските съветници и звената по чл.29а 
от ЗМСМА.

Проведени бяха регионални семинари и обучения в различни региони 
и общини;
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В североизточна България с участие на представители от шест об-
щини на тема: „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълнение на адми-
нистративни актове от Общинските съвети”. Лектор г-н Стефан Тодоров 
- главен експерт от Комисията по Регионална политика, благоустройство 
и местно самоуправление към 44 Народно събрание. Семинара се орга-
низира от г-жа Мария Димитрова - член на Управителния съвет и предсе-
дател на ОбС -Силистра.

Регионални обучения по Закона за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобитото имущество, бяха организирани от 
председателите на Общински съвети в гр .Димитровград, гр.Левски, Сли-
вен, Асеновград, Котел и Твърдица с лектор г-н Николай Николов - екс-
перт в тази област.

През 2018 г. в рамките на Годишната среща на Местните власти в 
к.к.”Албена”, НАПОС-РБ участва със самостоятелен панел. Много голям 
бе интереса към дискусионния форум „Актуални аспекти в работата на 
Общинските съвети”. Над 200 делегати участваха във форума, организи-
ран от Управителния съвет.

Дами и господа,
Утвърждаване ролята и авторитета на Общинските съвети и последо-

вателен процес, който включва не само обучителни мероприятия, а е тяс-
но свързан със системна и резултатна работа в законодателния процес.

Управителния съвет съвместно с ръководството на НСОРБ участва в 
редица среши с Народни представители, с цел -целесъобразни промени 
във вече приети или внесени за обсъждане в Народното събрание закони.

Оценяваме като навременна реакцията за промяна в ЗПКОНПИ в 
частта - „декларации на общинските съветници”.

Управителния съвет има свое становище по проекта за промяна на 
ЗМСМА, относно избора на обществен посредник в общините.

Членове на Управителния съвет участваха в заседание на парламен-
тарната комисия, която дискутира промени в ЗМСМА, с който се до уреж-
да трудово правния статут на Председателите на Общински съвети и слу-
жителите в звената по чл.29а от ЗМСМА.

Проведена бе и среща с Председателя на Комисията за защита на 
личните данни и има готовност за организиране на обучение по този за-
кон.

По решение на Управителния съвет бе възложено изработване на 
проект на вътрешни правила по Наредбата за организацията и реда за 
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извършване на проверка на декларации и установяване на конфликт на 
интереси. Правилата бяха изпратени на всички членове на НАПОС-РБ.

През третата година от мандата продължи дейността както по органи-
зационното укрепване, така и по пропагандиране работата на Асоциация-
та и на нейните членове.

Общ брой на членовете към 31.12.2018 г. са 205.
Новоприети членове са: Троян, Никопол, Две могили, Раковски, Кос-

тенец, Вълчи дол, Руженци, Дупница, Дряново, Ботевград, Берковица и 
Стамболийски,

През 2018 г. печатния орган на Асоциацията „Информационен бюле-
тин Председател” навърши пет години от своето създаване.

Оценяваме положително ролята на Информационния бюлетин за по-
пуляризиране дейността на Асоциацията, постиженията в областта на 
местното самоуправление и добрите практики на Общинските съвети от 
цялата страна. През 2018г. на страниците на бюлетина бяха представени 
11 Общински съвети.

Уважаеми дами и господа,
Изтеклата година бе ползотворна за международните контакти на 

Асоциацията. Организирано бе посещение в Република Франция с цел 
запознаване с местното самоуправление и обмяна на опит. Делегацията 
включваше 40 представители на Общински съвети, съветници и кметове 
от цялата страна.

През 2018ГОД. продължи добрата практика в заседанията на Управи-
телния съвет да участват всички членове на Контролния съвет. По този 
начин Контролния съвет е съпричастен към цялостната дейност на Асо-
циацията, познава взетите решения и следи за тяхното изпълнение.

Основни изводи:

НАПОС-РБ се утвърждава като една от основните неправителствени 
организации на местната власт, която заедно с НСОРБ е защитник на ин-
тересите на общинските съветници, звената по чл.29а от ЗМСМА и пред-
седателите на Общински съвети.

НАПОС-РБ, в частност Управителния съвет, води добър ползотворен 
диалог с народните представители и централната изпълнителна власт.

Управителния съвет развива активна международна дейност с цел из-
дигане авторитета на местната власт в Република България.
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Контролният съвет счита, че направеното през последните години е 
положително и Асоциацията достойно може да посрещне 15годишния си 
юбилей.

Финансово състояние
Анализирайки счетоводните документи Контролния съвет прави след-

ните изводи:
- Асоциацията има стабилно финансово състояние.
- Основните приходи, в размер на 192 704,69лв. са от членски внос.
Към 30.12.2018г. членския внос не са платили четири общини -Стру-

мяни, Априлци, Ново село и Божурица.
През 2018г. са постъпили 630лв. членски внос за 2019год.
Основните разходи, в размер на 88 254,51лв., са за възнаграждения и 

осигуровки и дейността на НАПОС-РБ.
Няма неразплатени разходи.
Асоциацията приключва бюджетната 2018г. с преходен остатък от 104 

450,18лв.
Счетоводната документация е съобразена с изискванията на Закона 

за счетоводството и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Отчетът за изпълнение на бюджета на НАПОС-РБ за 2018г. е в При-

ложение №1.

Дами и господа,

НАПОС-РБ ще продължи своята дейност и през следващите манда-
ти на местната власт, защото Общинските съвети в Република България 
имат нужда от добро законодателство, от по-висока степен на експертност 
и компетентност, от ползване на добрия български и чужд опит в местното 
самоуправление.

От името на Контролния съвет изказвам благодарност на Управител-
ния съвет, на неговия председател г-жа Германова, на изпълнителния ди-
ректор г~н Дамяновски, на всички колеги за положените усилия, с цел 
реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на граж-
данското общество.
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Предлагам Общото събрание да приеме следните 

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Отчета за дейността на КС на НАПОС-РБ за 2018 г.

2. Приема Отчета за изпълнение на бюджета на НАПОС-РБ  за 2018 г.

   Маргарита Стойчева
   ПРЕДСЕДАТЕЛ на КС на НАПОС

Контролен съвет в състав:

Александра Мутафчийска
Ешереф Ешереф
Надежда Казакова
Николай Димитров
Маргарита Стойчева
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		 	 	 	 	 	 							Приложение №1

ОТЧЕТ   
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА НАПОС-РБ  

за 2018 г.

№ Показатели Бюджет /лв./

А ПРИХОДИ
1. Постъпления от членски внос, в т. ч. от минали години 122 743.00
2. Такси за обучение и участие
3. Приходи за бъдещи периоди (чл. внос за 2019 г., получен 2018 г.) 630.00
4. Други приходи 11.21
5. Преходен остатък от 2017 г. 69 320.48

ВСИЧКО ПРИХОДИ 192 704.69

Б РАЗХОДИ
І. Възнаграждения и осигуровки 53 508.40
1. Заплати 30 449.52
2. ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДФЛ 16 904.60
3. Други възнаграждения (хонорари) 5 998.28
4. ДДФЛ наем 156.00

ІІ. Административни разходи 13 883.52
5. Текущ ремонт
6. Наем, горива, ел. енергия, интернет, телефон 3 053.67
7. Външни услуги 6 422.20
8. Данъци, такси, застраховки 274.00
9. Командировки 342.27
10. Канцеларски материали и консумативи и писма 2 635.62
11. Други разходи 1 155.76

ІІІ. Разходи за дейността 20 862.59
12. Заседания на органите - ОС, УС, КС и комисии 5 004.21
13. Информационни издания
13а. Бюлетин 4 239.00
13б. Рекламни материали 11 619.38

14. Мероприятия на НАПОС - Национални срещи, конференции,  
кръгли маси, семинари, обучения

15. Международна дейност
17. Други разходи - дарение
ІV. Дълготрайни материални активи

V. Резервен фонд
ВСИЧКО РАЗХОДИ 88 254.51

VІ. Преходен остатък за 2019 г. 104 450.18

��

Приложение № 2

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ  
НА НАПОС-РБ  

за 2019 г.

№ Показатели Бюджет /лв./     

А ПРИХОДИ
1. Постъпления от членски внос в т.ч. от минали години 123240,00
2. Такси за обучение и участие
3. Приходи за бъдещи периоди
4. Други приходи
5. Преходен остатък от 2018 г. 104450,18

ВСИЧКО ПРИХОДИ 227690,18

Б РАЗХОДИ
І. Възнаграждения и осигуровки 59050,00
1. Заплати 35400,00
2. ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДФЛ 18650,00
3. Други възнаграждения (граждански договори) 5000,00
4. Фонд “СБКО”

ІІ. Административни разходи 20600,00
5. Наем 2100,00
6. Интернет, телефон,сайт,е-банкиране,ел.енергия 3500,00
7. Външни услуги 8000,00
8. Пощенски разходи 2500,00
9. Куриерски услуги 2500,00
10. Канцеларски материали и консумативи 2 000,00
11. Други разходи

ІІІ. Разходи за дейността 67000,00
12. Заседания на органите – ОС, УС, КС и комисии 10 000,00
13. Информационни издания 6000,00

14. Мероприятия на НАПОС – Национални срещи, 
конференции, кръгли маси, семинари, обучения 30 000,00

15. Международна дейност
16. Експертни и други консултантски услуги 6000,00
17. Дарения 5000,00
18. Други разходи 10000,00
ІV. Дълготрайни материални активи

V. Резервен фонд
ВСИЧКО РАЗХОДИ      146650,00

VІ. Преходен остатък за 2020 година 81040,18
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