ПРОТОКОЛ
№ 10

От съвместно заседание на УС и КС на НАПОС - РБ
проведено на 11.09.2017 г. в гр. Димитровград
Присъствуват :
От УС

От КС
Отсъстващи:
От УС

От КС

Красимира Германова; Бедрие Газиюмер; Христо
Гичев; Дочко Дочев; Гергана Кръстева; Савина
Петкова; Даниела Драгийска; Мария Димитрова;
Костантин Луков; Лиляна Драганова; Яна Нинова.
Маргарита Стойчева; Александра Мутафчийска;
Ешереф Ешереф; Надежда Казакова.
Петър Цолов; Атанас Телчаров; Богомил Станков;
Венцислав Спирдонов; Владимир Колчагов; Даниел
Йорданов; Иво Иванов; Илиян Маринов; Радослав
Тасков; Хатидже Алиева; Христина Чолакова.
Николай Златанов

ДНЕВЕН РЕД:

РЕШЕНИЯ:

1. Обсъждане позиция на НАПОС

– РБ по ЗИД на Закона за местните
данъци и такси.
Докл.: Д. Дамяновски
Кр. Германова

1. Да се отстоява позицията за
няколко основи и смесен тип
основа в зависимост от типа на
общината.
2. Гратисния период да бъде 3
години.

2. Обсъждане позиция на НАПОС – 1. УС на НАПОС – РБ:
- Подкрепя
проекта
на
РБ по проекта на Закона за
ЗПКОНПИ
противодействие на корупцията и
- Подкрепя отпадането на
за
отнемане
на
незаконно
анонимни
сигнали
като
придобитото имущество.
мотив за започване на
Докл.: Д. Дамяновски

проверка;
- Не сме съгласни със записа
на чл.49, ал. 1, че лицата,
подали сигнал не носят
отговорност. Смятаме, че
при
недоказване
на
истинността на даден сигнал
лицето, което го е подало

трябва да носи гражданска
отговорност за причинени
имуществени и
неимуществени вреди.

3.Обсъждане самостоятелния панел
на НАПОС – РБ по време на
Годишната среща на местните
власти – 15-17.10.2017 г.
Докл.: Кр. Германова

4. Уточняване теми за дискусия за

среща на ръководството на НАПОС
– РБ с г-н Искрен Веселинов –
председател на ПК по РПБМС към
44-то Народно събрание
Докл.: Д. Дамяновски

1. Панела да премине в две
части:
- Среща с представител на
ВАП по взаимодействието
между Общинските съвети и
районните прокуратури;
- Среща с представител на
Министерство
на
здравеопазването относно
състоянието
и
перспективите
на
Общинските болници.
1. Уточнява темите на дискусия
за среща на ръководството
на НАПОС – РБ с г-н Искрен
Веселинов председател на
ПК по РПБМС към 44-то
Народно събрание както
следва:
ЗМСМА
- Относно
статута
на
председателите на ОбС;
- Относно
статута
на
служителите в звената по
чл. 29а от ЗМСМА;
ЗМДТ
- Относно
такса
битови
отпадъци;
ЗУТ
- Относно
разрешителния
статут за разпореждане със
сгради на бивши училища,
здравни
заведения
и
социални такива;
ЗСПЗЗ
- Относно земите по чл. 19
ЗДБ на РБ
- Представителните средства
на Общинските съвети.

5. Обсъждане позиция на УС и КС

на НАПОС – РБ относно избора на
председател на комисията по
местно
самоуправление
и
регионална политика към НСОРБ.
Докл.: Д. Дамяновски

Утвърждаване на финансови
разходи
и
информация
за
финансовото
положение
на
НАПОС – РБ.
6.

Докл.: Д. Дамяновски

7. Информации за:

1. Възлага на г-жа Красимира
Германова на съвместното
заседание на УС и КС на
НСОРБ да постави въпроса за
процедурата по избор на
председател на КМСРП към
НСОРБ

1. Утвърждава извършени
разходи за периода
01.06.2017г – 11.09.2017г. в
размер на 8049,18 лв.
съгласно справка.
2. Да се изпратят
напомнителни писма на
членовете на НАПОС – РБ, не
издължили членския си
внос.

- пътуващия семинар в Чехия.
9. Разни.

- Рекламни материали на НАПОС –
РБ за Новата 2018 година.

1. Да
се
отпечатат
голям
размер настолни календари
и химикалки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Кр. Германова/

