ПРОТОКОЛ
№2
От съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ
проведено на 12.04.2016 г. в гр. Банско
Присъствуват :
От УС:

От КС:

Отсъствуват :
От УС:

ДНЕВЕН РЕД:

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

РЕШЕНИЯ:

1. Обсъждане инициативи за 1. До членовете на НАПОС – РБ да се пусне
промени в ЗМСМА и Закона за анкета относно:
държавния служител.
- взаимоотношенията председател на ОбС –
Докл.: Д. Дамяновски кмет;
Изп. директор
- има ли проблеми относно назначаване на
служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА;
- имат ли предложения за изменение в
ЗМСМА относно:
1. включване на текстове за търсене на
отговорност от кмета на общината при
неизпълнение решение на ОбС.
2. промяна в процедурата за
назначаване на служителите в звената по
чл.29а от ЗМСМА.
2. Да се активира законодателна инициатива за
промяна в Зкона за държавния служител с
приблизителен текст:
„При избор на държавен служител за
председател на ОбС на пълен работен ден

държавния служител има право да вземе
неплатен служебен отпуск за времето, през
което е председател, като му се запазва
работното място.”

2. Обсъждане програма за 1. През първата седмица на м. VI. 2016 г. да се
инициативи на НАПОС – РБ.
проведе обучение на служители в звената по
Докл.: Д. Дамяновски чл.29а на тема:
Изп. директор
„Ролята и мястото на звеното по чл. 29а в
осигуряване дейността на Общинския съвет”.
2. През м. IV.2017г. да се организира пътуващ
семинар за запознаване с опита в местното
самоуправление в страни от ЕС и за
запознаване с дейността на Европейските
институции/Конгрес на регионалните и местни
власти, Европейски парламент и Комитет на
регионите/
3. Обсъждане позиция по
проекта
на
Закон
за
предотвратяване на корупцията
сред лицата, заемащи висши
публични длъжности.
Докл.: Д. Дамяновски
Изп. директор

1.
Да
се
осъвремени
първоначалното
становище на НАПОС – РБ по проекта на Закон
за предотвратяване
на корупцията сред
лицата, заемащи висши публични длъжности.
2. Същото да бъде изпратено до:
постоянните
комисии
в
Народното
събрание;
- Парламентарните групи в Народното
събрание;
- УС на НСОРБ
- до членовете на НАПОС – РБ с призив за
приемане позиции на Общинските съвети.

4.Информация за заседание на Да се изготви становище на УС на НАПОС – РБ с
УС на НСОРБ.
което категорично да се възрази на правото на
Докл.: Кр. Германова Министерството на младежта и спорта да се
разпорежда със спортни имоти общинска
собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Красимира Германова/

