
ПРОТОКОЛ 

№7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАПОС-РБ ,

ПРОВЕДЕНО НА 16.07.2009 ГОДИНА 

 В ГРАД СМОЛЯН

 

Присъствуват: 

            От УС: Борислав Гуцанов, Даниела Русева, Иван Апостолов, 

                       Делян Дамяновски, Васил Самарски, Владимир Танкишев, 

                       Евгени Василев, Илия Перчинков, Иванка Младенова, 

                       Ибрахим Яхов, Любомир Николов, Маджид  Мандаджъ,  

                       Николай Леков, Николай Даскалов, Сунай  Хасан, Светлин 

                       Николов, Тодор Радулов,  Тошко Стоев.
 

           От КС: Пепа Герашка, Айдън Серкан, Георги Йорданов, Йорданка 

                      Колева 

От бившия УС: Александър Михайлов, Николай Тачев, Ксения Йотова, 

                       Христо Русев,   доц.Иван Андреев, Фаредин Шен
 

Отсъствуват:        

           От УС: Катя Петрова, Недялко Тенев, Славка Петрова, Христо 

                      Христов
 

           От КС:  Бедрие Газиюмер, Христо Петров
 

 

              ДНЕВЕН      РЕД:  

     1.Прием на нови членове на 
НАПОС.

                   

   Докл.:инж.Д.Дамяновски

                    РЕШЕНИЯ: 

     1.Приема за членове на НАПОС:

   -  Станка Атанасова Велева – председател 
на ОбС – Ветрино

   -  Пенка Тодорова Цомпова – председател 
на ОбС – Пирдоп.



      

2.Вземане решение за свикване на 
Общо събрание на НАПОС 
/съгласно чл.16 от Устава на 
НАПОС/ .

                         

     Докл.:инж.Д.Дамяновски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Обсъждане и приемане план за 
отбеля-зване на 5 – годишния 
юбилей на НАПОС.

     Докл.:инж.Д.Дамяновски

1.На основание чл.16 , ал.2 от Устава на 
НАПОС – РБ Управителният съвет на 
Националната асоциация на председателите 
на Общински съвети в Република България 
свиква Общо събрание на 6.11.2009 г. от 9.30 
часа в заседателната зала на хотел “Санкт 
Петербург”   гр.Пловдив при следния дневен 
ред:

  1.Отчет за работата на УС на НАПОС за 2008 
година.

2. Отчет за работата на КС на НАПОС за 2008 
година.

        3.Приемане на годишния финансов отчет 
на НАПОС за 2008 година.

        4.Приемане на бюджета на НАПОС за 2010 
година.

        5.Приемне стратегически и работен план 
на НАПОС за 2010 година.

        6.Промени в състава на УС  и  КС на 
НАПОС.

         При липса на кворум събранието ще се 
проведе от 10.30 часа в същия ден, на същото 
място и при същия дневен ред.

    

        2.Управителният съвет упълномощава 
Председателя на НАПОС – РБ Борислав 
Гуцанов Гуцанов да извърши необходимите 
действия по публикуване поканата в 
“Държавен вестик”.

 

      1.Да се проведе честване на 5 – годишния 
юбилей на НАПОС на 5.11.2009 г. в хотел 
“Санкт Петербург” –гр.Пловдив с научно – 
практическа конференция на тема 
“Общинския съвет – стълб на местното 
самоуправление”.



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  4.Приемане позиция с искане за 
промяна в Закона за държавния 
протокол.

     Докл.:инж.Д.Дамяновски

 

  5.Информация за финансовото 
състояние на НАПОС.

      Докл.:инж.Д.Дамяновски

 

 

  6.Разни:

 

 

 

        2.За участие в конференцията да се 
поканят:

       - всички председатели на ОбС;

       - съучредителите на НАПОС;

       - представители на Президент-ството, 
Народното събрание и Министерския съвет;

       - УС на НСОБР и ФРМС.

       3.Да се покани Министъра на финансите 
или негов заместник да изнесе информация по 
проектобюджет 2010 г .

      4.На следващото заседание 
 инж.Д.Дамяновски да докладва за цените на 
възпоменателни плакети, значки и др. 
рекламни материали.

 

     1.Да се следи излизането на Правилника 
за прилагане на закона и УС на НАПОС да 
приеме позиция по него.

 

 

      1.Да се изпратят писма на членовете на 
НАПОС, не превели членски внос.

 

 

 

       1.Да се изпрати поздравителен адрес към 
председатели на ОбС и общински съветници 
избрани за народни представители.

       2.Да се изпрати поздравителен адрес до 
новата Постоянна комисия по местно 
самоуправление към НС и да се поиска през 
м.септември среща на ръководството на УС   



 

 

 

 

      

 

      

 

      

/председател, зам.-председатели, 
изп.директор и председател на КС/   с 
комисията.

      3.Да започне подготовката на пътуващ 
семинар в Брюксел и Страсбург за м.април 
2010 година.

      4.В сайта на НАПОС да се открие форум.

       5.Следващото заседание на УС на НАПОС 
да се проведе в гр.Созопол на 09.09.2009 
година.

 

 

 

 

 

 Председател: 

                   /Б. Гуцанов/ 

 


