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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
НА НАПОС-РБ ПРЕЗ 2021 г.

  
Уважаеми колеги, 
Изминаха почти 18 години от момента, когато в гр. Пловдив 51 ен-

тусиазирани действащи Председатели на Общински съвети в Република 
България учредиха НАДПОС-РБ (по-късно НАПОС-РБ). 

Учредителното събрание определи четири основни цели пред Асоци-
ацията: 

Сътрудничество и посредничество между Общинските съвети и раз-
работване на Обща стратегия и реализиране на Програми за укреп-
ване на местното самоуправление и гражданското общество, както и 
за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление; 

Повишаване знанията и уменията на Председателите на Общински 
съвети и на общинските съветници, с оглед по-силно и насочено 
към гражданите местно самоуправление; 

Изучаване и разпространяване български и чуждестранен опит в 
областта на местното самоуправление; 

Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за роля-
та и важността на местното самоуправление, както и участието на 
гражданите в него. 

За изминалите години НАПОС-РБ се утвърди като авторитетна непра-
вителствена организация в областта на местното самоуправление, про-
веждаща множество научно-теоретични конференции, тематични диску-
сии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на 
местните власти и Общинските съвети. 

През този период наши партньори бяха и са НСОРБ, Американската 
агенция за международно развитие, Инициатива Местно самоуправление 
към ААМР, Постоянната комисия по регионална политика, благоустрой-
ство и местно самоуправление към Народното събрание, Фондация Ре-
форма в местното самоуправление, Стопанска академия „Димитър А. Це-
нов“ - Свищов, Сдружение „БОЛКАН АСИСТ“, редица министерства. 
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НАПОС-РБ е официален партньор на Конгреса на местните и регио-
нални власти към Съвета на Европа в Страсбург. 

Има подписани споразумения за сътрудничество с Националните асо-
циации на секретарите на Общини и Общинските омбудсмани, с Асоциа-
цията на Словенските общини (Словения) и със Сдружение на Общините 
„Мармара“ (Турция). 

Уважаеми колеги, 
През 2021 година основните задачи за нас бяха: 

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

Повишаване капацитета на Общинските съвети и на техните пред-
седатели в най-важните сфери на местното самоуправление; 

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

Популяризиране на дейността на Общинските съвети; 

Издигане ролята на Председателите на Общински съвети; 

Организационно укрепване на НАПОС-РБ и др.

Епидемиологичната обстановка в страната затрудни дейността на 
Управителния съвет и на административния екип на НАПОС-РБ, но ние 
се стремяхме да бъдем на висота и в максимална степен да подпомогнем 
дейността на Общинските съвети и техните Председатели. 

Естествено, като първостепенна задача пред УС на НАПОС-РБ беше 
активното участие в законотворческия процес в отстояване позициите на 
Общинските съвети и техните председатели. 

Поради трите избора за Народно събрание през 2021 г. и крат-
котрайния живот на излъчените Народни събрания не ни позволи да 
участваме в законотворчески процес, касаещ закони за местното само-
управление. 

В края на 2021 г. тревога сред голяма част от Председателите на Об-
щински съвети предизвика протестите на Прокуратурата на Правилниците 
за дейността и организацията на Общинските съвети в частта за форми-
рането на Председателски съвети и тяхната роля в дейността на Общин-
ските съвети. С помощта на главния експерт по регионална политика, бла-
гоустройство и местно самоуправление Стефан Тодоров, Управителният 
съвет на НАПОС-РБ разработи специално становище по горния въпрос, 
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което беше изпратено на всички наши членове. На много места Общин-
ските съвети заведоха дела пред Административните съдилища, като оч-
акваме резултат от тях. 

Едно от основните направления в дейността на НАПОС-РБ е пови-
шаване капацитета на Общинските съвети и на техните председатели в 
най-важните сфери на местното самоуправление. Пандемичната ситуа-
ция в страната ни попречи за пълноценното изпълнение на тази задача, 
но въпреки това успяхме да проведем един национален и три регионални 
семинара. 

На 2 и 3 декември 2021 г. в Арбанаси над 80 председатели на мест-
ни парламенти и общински съветници от цялата страна взеха учас-
тие в тематичен семинар, организиран от УС на НАПОС-РБ. Теми-
те бяха няколко и предизвикаха сериозен интерес. Лектор на една 
от основните теми: „Популизъм и/или прагматизъм в решенията на 
Общинските съвети при определяне на размерите на местните да-
нъци и такси за 2021 г.“ бе доц. д-р Гинка Чавдарова - бивш изпъл-
нителен директор на НСОРБ. 

По време на форума се проведе обучение „Информационна систе-
ма на Общинските съвети, включително и провеждане на заседания в те-
стова среда“. Специализирани фирми представиха софтуерен продукт за 
провеждане на онлайн заседания. Сериозен интерес предизвика презен-
тацията на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в тури-
зма на тема „Управление и устойчиво развитие на туризма в общините и 
туристическите райони в Република България“. 

В рамките на семинара местните парламентаристи обсъдиха прио-
ритети в работата на Общинските съвети и законодателни инициативи на 
НАПОС-РБ. Програмата на семинара включваше още две теми - „Акту-
ална правна рамка за управлението, ползването и разпореждането с об-
щинска собственост“ и „Компетенция на Общинските съвети по Закона за 
устройство на територията“ с лектор Маринела Джартова, началник отдел 
„Управление на собствеността“ в Община Велико Търново. 

От 28 до 30 май 2021 г. в Кранево, община Балчик се проведе се-
минар на тема „Стратегически програми за управление и видове 
сделки“. В него взеха участие общински съветници от 5 общини от 
област Варна: Ветрино, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово. 
Гост лектор на семинара бе Маринела Джартова - началник отдел 
„Управление на собствеността“ в Община Велико Търново. Тя за-
позна общинските съветници с действащата нормативна уредба и 
видовете сделки в българското законодателство. Дебатирани бяха 
и въпроси, касаещи земеделските земи и горския фонд. 
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По време на семинара общинските съветници усвоиха и тънкости на 
комуникационните умения. Техен консултанта в това отношение беше Ма-
риана Георгиева - магистър по психология и педагогика във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. 

На 25 юни 2021 г. Общински съвет - Долни Дъбник проведе обучи-
телен семинар в гр. Троян. Освен общински съветници от Долни 
Дъбник, в семинара взеха участие също кметът на общината и 
местните кметове. Програмата на семинара включваше две ос-
новни теми: „Общинският съвет като орган на местното самоу-
правление“ и „Общинска собственост - придобиване, управление, 
разпореждане. Гост лектор на семинара бе Маринела Джартова - 
началник отдел „Управление на собствеността“ в Община Велико 
Търново. 

От 10 до 12 септември 2021 г. в ММЦ Приморско се проведе семи-
нар за общински съветници от общините Ветрино, Девня, Дългопол, 
Провадия, Суворово и Каспичан. Бяха обособени два панела: Панел 
1 „Общинска собственост“, който включваше следните подтеми -  
„Приложение на специалните закони по отношение на ЗОС“, „Изис-
квания за промяна на собствеността от публична в частна“ и „Ред 
за включване на имоти в регулация и учредяване право на строеж“. 
Гост лектор по тази тема беше началника на отдел „Управление на 
собствеността“ в Община Велико Търново Маринела Джартова. Те-
мата на Панел 2 беше „Инструменти за анализ на политики“ с лек-
тор магистъра по психология и педагогика във ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ Мариана Георгиева. 

Уважаеми колеги, 
Обстановката в страната и в Европа не ни позволи да работим по 

едно от основните направления в дейността на НАПОС-РБ, а именно за-
познаване на място със структурата и работата на Европейските институ-
ции и обмяна на опит в областта на местното самоуправление със страни 
от Европейския съюз. 

Единственото ни мероприятие в тази посока бе участието на Пред-
седателят на УС на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов в VIII-та между-
народна научна конференция на тема: „Дипломатически, икономически 
и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна 
Европа“, която се проведе на 8-9 септември 2021 г. в гр. Велико Търново. 
В конференцията взеха участие 36 учени, изследователи и преподава-
тели от България и Китай. Председателят на УС на НАПОС-РБ поднесе 
приветствие. 
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През изминалата година продължи положителната практика, нало-
жена още от предходните мандати, за популяризиране дейността на Об-
щинските съвети от различни региони на България и споделяне на поло-
жителен опит на страниците на Информационен бюлетин „Председател“. 
За отчетния период бяха подготвени и отпечатани 4 броя на бюлетина, 
всеки със среден тираж над 200 екземпляри, в които бяха представени 
12 Общински съвети - Кърджали, Елин Пелин, Велики Преслав, Русе, Ве-
линград, Белене, Враца, Кюстендил, Сливо поле, Монтана, Девня и Дуло-
во. Издадохме и брошура с материалите за тематичния семинар, прове-
ден в с. Арбанаси, който стигна до всички наши членове. 

От 01.10.2021 г. НАПОС-РБ има и собствен PR в лицето на журналист-
ката Веселина Ангелова. Тя разработи фейсбук страница на НАПОС-РБ, 
която редовно се поддържа, а също така установи връзки с редица Пред-
седатели на Общински съвети и предоставя материали за дейността им 
в редица регионални и централни средства за масова информация, най-
често във в. „Труд“. Най-активни в представянето на положителни практи-
ки в работата на Общинските съвети са г-н Иво Пазарджиев - председател 
на Общински съвет - Русе и г-жа Севдалина Турманова – председател на 
Общински съвет - Бургас. Ние призоваваме всички Вас да подавате мате-
риали към нашия PR за отразяване на Вашите успехи и новини в областта 
на местното самоуправление. 

Екипът на Асоциацията следеше за промени в нормативната база и 
за проблеми, касаещи всички Общински съвети, своевременно изготвяше 
становища и информираше Председателите на Общински съвети за тях. 

Тези положителни практики трябва да продължат и за напред. 

Уважаеми колеги, 
През 2021 г. работехме активно за популяризиране на НАПОС-РБ сред 

Председателите на Общински съвети и привличането им като членове на 
нашето Сдружение. На 20.04.2021 г. в гр. Балчик се проведе регионална 
среща на Председатели на Общински съвети от Североизточен район за 
планиране. В регионалната среща взеха участие Председатели на Общин-
ски съвети на общините Варна, Добрич, Шумен и Търговище, членове на 
УС и КС на НАПОС-РБ. Участниците в дискусията обсъдиха дейността на 
НАПОС-РБ в посока издигане ролята на Общинските съвети и на техните 
председатели в местното самоуправление у нас. Дебатирани бяха също 
приоритетите на Асоциацията, предложения за предстоящи законодател-
ни и инициативи, както и актуалните проблеми на Общинските съвети от 
Североизточен район за планиране. Това е третата регионална среща на 
Председатели на Общински съвети, организирана от НАПОС-РБ за Ман-
дат 2019-2023 г. 
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Съобразявайки се с обстановката в страната, се надяваме да про-
ведем срещи и в останалите три райони за планиране в Република 
България. 

В момента в НАПОС-РБ членуват 192-ма Председатели на Общински 
съвети, като в областите Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, 
Разград, Силистра и Сливен всички Председатели на Общински съвети са 
членове на Асоциацията. Най-малко членове имаме в областите Търгови-
ще и Кюстендил (40%), както и в област Видин (45%). 

За съжаление, поради неплащане на членския внос за 2021 г. по си-
лата на нашия Устав отпаднаха Председателите на Общински съвети от 
общините Долни Чифлик и Стралджа. 

Колеги, 
През изминалата година УС на НАПОС-РБ проведе 4 заседания, от 

които едно онлайн. Всички заседания бяха проведени съвместно с Кон-
тролния съвет на Асоциацията. Пази се и традицията заседанията да се 
провеждат в различни общини, с цел популяризиране на НАПОС-РБ и по-
вишаване на авторитета на Председателите. През изминалата година бя-
хме гости на Балчик и Велико Търново. 

Поддържаме добри взаимоотношения и работна атмосфера с НСОРБ 
и НАСО РБ. Председателят на НАПОС-РБ, членовете на УС и КС и Из-
пълнителният директор дадоха през годината десетки консултации главно 
при прилагане на ЗМСМА. 

Уважаеми колеги, 
Въпреки пандемичната обстановка, и през 2021 г. ние работихме в 

полза на нашите членове и се стараехме да бъдем на висотата на изис-
кванията. 

Да си пожелаем нови успехи! 

Благодаря Ви за вниманието! 

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ,
Председател на УС на НАПОС-РБ
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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ  
НА НАПОС-РБ ПРЕЗ 2021 г.

Уважаеми колеги, 
Настоящият Контролен съвет на НАПОС-РБ в състав: Николай Зла-

танов, Адам Адамов, Димитър Митев, Ешереф Ешереф, Здравка Лалева, 
Светла Боянчева и Христо Кавалски, който беше избран на първото ре-
довно общо събрание на Асоциацията за Мандат 2019-2023 г., продължи 
работата си в непроменен състав и през изтеклата 2021 г. 

В изпълнение на задълженията си по чл. 24, ал. 2 от Устава на сдру-
жението, Контролният съвет следваше: 

Да следи за спазване на Устава; 

Да контролира дейността на Управителния съвет и на Изпълнител-
ния директор; 

Да контролира изпълнението на бюджета и управлението на иму-
ществото на Сдружението. 

През изминалата 2021 г., Контролният съвет продължи създалата се 
през годините практика да участва в провеждане на съвместни заседания 
на Управителния и на Контролния съвети на Асоциацията. Членовете на 
КС участваха във всичките четрири заседания на УС, като по този начин 
получаваха непосредствена информация за предложените инициативи 
и вземаха участие в обсъждането и приемането на решенията на УС с 
право на съвещателен глас. Мнението на членовете на КС беше търсено 
при всяко решение, касаещо разпореждане със средства от бюджета на 
НАПОС-РБ. 

Както през 2020 г., така и през изтеклата 2021 г., УС и КС бяха при-
нудени да работят в условията на пандемичната обстановка, свързана с 
Covid-19 и въвежданите периодични противоепидемични мерки. Въпреки 
това, УС и Изпълнителният директор продължиха да действат адекватно 
на обстановката, като не позволиха блокиране на дейността на Асоциа-
цията. Заседанията на УС и КС се насрочваха и провеждаха регулярно, 
като съобразно конкретната обстановка се проведоха 3 присъствени и 1 
неприсъствена среща чрез видео-конферентна връзка. 
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Уважаеми дами и господа, 
По отношение на контрола върху дейността на Управителния съвет и 

Изпълнителния директор на НАПОС не бяха констатирани нарушения при 
изпълнение на техните правомощия. 

Цялостната дейност беше насочена към осъществяване на набеля-
заните задачи за 2021 г., а именно: активно участие в законодателния 
процес на 44-ото Народно събрание по закони, касаещи местната власт; 
повишаване капацитета на Общинските съвети и на техните председате-
ли; провеждане на активна международна дейност за обмяна на положи-
телен опит и повишаване авторитета на НАПОС-РБ; популяризиране на 
дейността на Общинските съвети; издигане ролята на Председателите на 
Общински съвети; организационна укрепване на НАПОС-РБ. 

Изпълнението на първата задача за участие в законодателния процес 
беше обективно затруднено от проведените три избора за Народно съ-
брание. По отношение повишаване на капацитета на Общинските съвети 
и техните Председатели бяха проведени един национален семинар в с. 
Арбанаси и три регионални семинара с участието на съветници и кметове 
на общини. 

Обмяната на опит с други страни от Европейския съюз в областта на 
местното самоуправление също се повлия от пандемичната обстановка. 
В тази посока може да се отбележи единствено участието на Председате-
ля на НАПОС-РБ г-н Венцислав Спирдонов в международна научна кон-
ференция, проведена в гр. Велико Търново. 

Дейността по популяризиране на дейността на Общинските съвети се 
изрази в отпечатването на 4 броя на Информационен бюлетин „Председа-
тел“, в които бяха отразени постиженията на 12 общински съвета. 

От 01.10.2021 г. НАПОС-РБ определи собствен PR в лицето на жур-
налистката Веселина Ангелова. По този начин се засили дейността на 
фейсбук страницата на Асоциацията. 

През изтеклата 2021 г., НАПОС запази традиционна добрите си вза-
имоотношения с Националното сдружение на общините и Националната 
асоциация на секретарите на общини. 

По отношение на бюджета за 2021 г., Управителният съвет спазва-
ше стриктно одобрената бюджетна рамка. Не се констатира използване-
то на средства, които не са по предназначение. Извършените разходи са 
отразени с съответните бюджетни пера. Цялостната финансова дейност 
на Асоциацията е структурирана в съответствие със Закона за счетовод-
ството и Националните счетоводни стандарти. Счетоводните регистри се 
водят пълно и редовно, при спазване на счетоводните принципи. 
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Приходната част на бюджета се формира от един основен източник -  
постъпления от членски внос, и в този смисъл зависят от тяхната събира-
емост. Събираемостта през 2021 г. е много добра, като се отчита увеличе-
ние с 1 550 лева в сравнение със заложения бюджет. 

Преходния остатък за 2022 г. е 106 489.74 лева, като се отчита несъ-
ществено понижение от 7 494 лева, спрямо заложеното в бюджета. Този 
показател представлява сигурен индикатор за това, че през изтеклата го-
дина Асоциацията се е придържала към гласувания бюджет и не е разход-
вала средства, извън одобрените. 

Разходната част на бюджета се формира от разходи за възнагражде-
ния и осигуровки, от административни разходи и разходи за дейността. 
Извършените разходи са подкрепени с необходимите счетоводни доку-
менти и са извършени въз основа на съответните решения на Управител-
ния съвет. 

През изтеклата година не са разходвани средства за дарения и други 
социални разходи. Общия размер на извършените през годината разходи 
са с 13 300 лева по-малко от заложените в бюджета. 

В заключение можем да отбележим, че Контролният съвет не кон-
статира проблеми в работата и отчетността на Управителния съвет и на 
Изпълнителния директор на НАПОС-РБ. Въпреки продължаващата епи-
демична обстановки, работата на Асоциацията беше добре организира-
на, което се потвърждава както от данните, съдържащи се в Отчета на 
Управителния съвет за дейността на НАПОС за 2021 г., така и от конста-
тираното доброто финансово състояние на Асоциацията. 

Изпълнена е единствената препоръка, която Контролният съвет от-
прави към ръководството на НАПОС-РБ в предходния си отчет по отноше-
ние подобряване на събираемостта на годишния членски внос. 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ, 
Председател на 
Контролния съвет на НАПОС-РБ
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Приложение №1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА НАПОС-РБ ЗА 2021 г.

№ Показатели Бюджет
А ПРИХОДИ
1. Постъпления от членски внос, в т. ч. от минали години 117 110,00
2. Такси за обучение и участие
3. Приходи за бъдещи периоди (чл. внос за 2022 г., получен 2021 г.) 630,00
4. Други приходи 13,51
5. Преходен остатък от 2020 г. 99 886,89

ВСИЧКО ПРИХОДИ 217 640, 40

Б РАЗХОДИ
І. Възнаграждения и осигуровки 65 405,10
1. Изплатени заплати 43 343,97

2. ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДФЛ -  
граждански и трудови договори, данък наем 9 794,99

3. Други възнаграждения (хонорари) 12 266,14

ІІ. Административни разходи 6618,41
1. Текущ ремонт
2. Наем 1978,20
3. Гориво 862,22
4. Ел. енергия 485,46
5. Интернет 432,00
6. Телефон 289,30
7. Външни услуги
8. Данъци, такси, застраховки 1088,80
9. Командировки

10. Канцеларски материали и консумативи 781,60
11. Други разходи 700,83

ІІІ. Разходи за дейността 36672,40
12. Куриерски услуги 616,05
13. Заседания на органите - ОС, УС, КС и комисии 8906,80
14. Информационни издания

14а. Бюлетин 6060,00
14б. Рекламни материали 11419,56

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

16. Писма 1909,99
17. Счетоводни услуги 7760,00
18. Международна дейност
19. Други разходи-дарение
ІV. Дълготрайни материални активи 2118
V. Разходи за амортизация 336,75
VI. Резервен фонд

ВСИЧКО РАЗХОДИ 111 150,66
VІI. Преходен остатък за 2022 година 106 489,74
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Приложение №2

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА НАПОС-РБ ЗА 2022 г.

№ Показатели  Бюджет
А ПРИХОДИ
1. Постъпления от членски внос 116 250.00
2. Такси за обучение и участие
3. Приходи за бъдещи периоди (чл. внос за 2022 г., получен 2021 г.) 630,00
4. Други приходи 20.00
5. Преходен остатък от 2021 г. 106 489,74

ВСИЧКО ПРИХОДИ 223 389,74

Б РАЗХОДИ
І. Възнаграждения и осигуровки 72 221,88
1. Заплати 45 300,00
2. ДОО, ДЗПО, ЗО, ДДФЛ 12 521,88
3. Други възнаграждения (хонорари)  14 400,00

ІІ. Административни разходи 15 800,00
5. Текущ ремонт
6. Наем, горива, ел. енергия, интернет, телефон 3 800,00
7. Външни услуги (счетоводни услуги, поддръжка Супер Хостинг) 8 500,00
8. Банкови такси, такси „Агенция по вписванията“  

и „Държавен вестник“ 1000,00
9. Командировки

10. Канцеларски материали и консумативи и писма 2 000,00
11. Други разходи 500,00

ІІІ. Разходи за дейността 51 600,00
12. Куриерски услуги 3 000,00
13. Заседания на органите - ОС, УС, КС и семинари 15 000,00
14. Информационни издания

14а. Бюлетин 6 500,00
14б. Рекламни материали 12 000,00
15. Мероприятия на НАПОС - Национални срещи, конференции, 

кръгли маси, семинари, обучения 10 000,00 
16. Писма 1 600,00
17. Външни услуги
18. Международна дейност 3 000,00
19. Други разходи 500,00
ІV. Дълготрайни материални активи

V. Разходи за амортизация 400,00
ВСИЧКО РАЗХОДИ 140 021,88

VІ. Преходен остатък за 2023 година 83 367,86
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ДО 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА В УСТАВА
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „НАПОС-РБ“

Уважаеми членове на сдружението, 
На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Устава на сдружение с нестопанска 
цел „НАПОС-РБ“, Общото събрание на НАПОС-РБ променя Устава, както 
следва: 

Променя чл. 16, ал. 1 от Устава на сдружение НАПОС-РБ, който 
гласи: 

„Чл.16 (1) Общото събрание се свиква на заседание не по-малко от 
един път в годината от: 

1. Управителния съвет. 
2. По искане най-малко на 1/3 от членовете на Сдружението. 
  (2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова 

инициатива не по-късно от един месец преди датата на провеждане 
на заседанието чрез писмена покана до всеки член, в която се по-
сочват дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието и по чия 
инициатива се свиква. 

  (3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на 
мястото за обявления на адреса на управлението на Сдружението, 
най-малко един месец преди насрочения ден. 

  (4) Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на 
Сдружението - гр. София или на друго място по решение на Управи-
телния съвет. 

  (5). Ако в едномесечен срок от постъпване на искането по ал. 1 Упра-
вителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо-
то събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението 
по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от 
тях лице.“ 
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с нов текст: 
„Чл. 16 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по 

негова инициатива с писмена покана или по искане на една трета от 
членовете на Сдружението. 

(2) Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането по ал. 1 
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Об-
щото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението 
след писмено искане на заинтересованите членове или натоварено 
от тях лице. 

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мяс-
тото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се 
свиква. 

(4) Поканата се публикува в Информационния бюлетин на Сдру-
жението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се 
намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди 
насрочения ден.“ 

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ, 
Председател УС на НАПОС-РБ
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