
ПРОТОКОЛ 

№ 5 
От заседание на УС на НАПОС – РБ 

проведено на 21.11.2016 г. в гр. Велико Търново 

 
Присъствуват : 

От УС: 
 

 
 

 
 

 
 

Други присъстващи: 
 

 
 

 

Отсъстващи от УС на 
НАПОС - РБ : 

 
 

Атанас Телчаров; Бедрие Газиюмер; Емил Христов; 

Богомил Станков; Венцислав Спиридонов; 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. 
  

Александра Мутафчийска – член на КС на НАПОС – 
РБ  

Николай Димитров - член на КС на НАПОС – РБ  
 

 

Владимир Колчагов; Красимира Германова; Иво 
Иванов. 

   Поради отсъствието на г-жа Красимира Германова – председател на 
УС на НАПОС – РБ по уважителни причини заседанието се ръководи от 

г-н Емил Христов – зам. председател на УС на НАПОС – РБ . 
    В началото на заседанието приветствие към участниците отправи г-н 

Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново и Председател на УС 
на НСОРБ. 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация относно: 

- хода на процедурата за промяна в 

ЗМСМА, касаеща трудови 

правоотношения на председателите 

на Общински съвети. 

                                                

Докл. Д. Дамяновски 

 

- Относно промяна свързана с 

изменения на срока за влизането в 

сила на измененията от Закона за 

местните данъци и такси, касаещи 

таксата за битови отпадъци 

(Решение   854/11.10.2016г. на 

Министерски съвет) 

Докл. Е. Христов 

 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Да се направят 
необходимите действия от 

членовете на УС на НАПОС 

– РБ Законопроекта за 
промени в ЗМСМА да бъде 

приет до края на мандата 
на 43-то Народно 

Събрание. 
 

1. Да се предложи срока за 
разработването на 

методиката да бъде 
01.06.2018 г. , а срока на 

влизането в сила на 
измененията на чл. 66 и 

67 от ЗМДТ да бъде 
01.01.2020 г. 

 



 

 

2. Информация за резултатите от анкетата 

за промени в   ЗМСМА,  касаещи 

правомощия на местните власти по 

обществения ред и сигурността.  

                                                          

Докл.Д.Дамяновски 

 

3.Информация за проведения семинар по 

време на годишната среща на местните 

власти. 

                                                                                              

Докл. Д. Дамяновски 

 

4.Информация за проведения семинар на 

15-16 ноември 2016 г. на тема: „Общинска 

собственост и разпоредителни сделки с 

нея. Правомощия на Общинския съвет по 

устройство на територията.“ 

                                                          

Докл. Д. Дамяновски 

 

5.Насрочване Общо събрание на НАПОС 

– РБ. 

                                                      

Докл. Д. Дамяновски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. На основание чл. 26 от 

ЗЮЛНЦ и чл. 16 ал. 1 от Устава 
на НАПОС – РБ Управителният 

съвет на Националната 
асоциация на Председателите 

на Общински съвети в 
Република България свиква 

Общо събрание на 09.02.2017 

година от 15.00 часа в 
заседателната зала на парк – 

хотел „Санкт Петербург“ гр. 
Пловдив при следния дневен 

ред: 
1. Отчет за работата на УС 

на    НАПОС – РБ за 2016 г. 

2. Отчет за работата на КС 

на НАПОС – РБ за 2016 г. 

3. Приемане на годишния 

финансов отчет на 

НАПОС – РБ за 2016 г. 

4. Приемане бюджета на 

НАПОС – РБ за 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Обсъждане проект на Правилник за 

устройството и дейността на НАПОС – 

РБ. 

                                                          

Докл. Д. Дамяновски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Обсъждане на необходимостта от 

провеждането на семинар относно 

промените в Закона за нормативните 

актове и по АПК. 

                                                          

Докл. Д. Дамяновски 

 

8.Информация за проведените семинари 

на Общински съвети от: 

5. Приемане Правилник за 

устройството и 

дейността на НАПОС – 

РБ. 

6. Промени в Устава на 

НАПОС – РБ. 

7. Разни 

   При липса на кворум на 

основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и 

чл. 17, ал. 2 от Устава на 
НАПОС – РБ Общото събрание 

ще се проведе от 16.00 часа 
на същия ден, на същото 

място и при същия дневен 
ред. 

2. УС на НАПОС – РБ 
упълномощава изп. директор 

на НАПОС – РБ  Делян 
Дамяновски да извърши 

необходимите действия по 
публикуването на покана в 

Държавен вестник. 
 

1.Прави следните промени в 

проекта на Правилник за 
устройството и дейността на 

НАПОС – РБ: 
  а/ чл. 7, ал. 1 и ал. 2 да 

отпаднат 
  б/ в чл. 17 думите „три 

месеца“да се заменят с „пет 
месеца“ 

2.Проекта на Правилник за 
устройството и дейността на 

НАПОС – РБ да се предложи за 
приемане от Общото събрание 

на НАПОС – РБ . 
 

 

1.През м. май 2017 г. да се 
организира семинар по 

промените в Закона за 
нормативните актове и по 

АПК. 
 

 
 

 
 



- Хасковска област – докл. 

Гергана Кръстева 

- Силистренска област – докл. 

Мария Димитрова 

 

9.Информация относно пътуващите 

семинари: 

- Израел 

- Европа 

                                               

Докл. Д. Дамяновски 

 

10.Утвърждаване на финансови разходи. 

                                                          

Докл. Д. Дамяновски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Разни 

       - по законността на актовете на ОбС 

Докл. С. Петкова 

        -по поканата за участие в 

Общонационален български събор по 

случй 105 години от откриването на гроба 

на Кан Кубрат в с. Малая Перешчепина 

/Украйна/. 

                                  Докл. Д. Дамяновски                        

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.Утвърждава финансови 
разходи на НАПОС – РБ за 

периода 12.09.2016г. – 
11.11.2016г. в размер на 

13 726,60 лв. съгласно справка. 

 
2.Да се изпратят напомнителни 

писма на председателите на 
ОбС: 

- Борино 
- Девин 

- Свиленград 
- Стамболово 

- Тунджа  
- Чипровци 

- Златица 
за изплащане на членския 

внос. 
 

 

 
 

 
1.Да се  подготви програма, 

която да се обсъди на 
следващото заседание на УС на 

НАПОС – РБ. 
 

 
 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: 

              /Емил Христов/ 

 



  
  
    


