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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А 

от инж. Красимир Минчев  

председател на Общинския съвет Шумен 

 

 

Относно:    Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната 

асоциация на председателите на общински съвети в Република 

България /НАПОС - РБ/, за 2021 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България /НАПОС - РБ/ е създадена през 2004 г. и в годините се е 

утвърдила като организация, която съдейства за реализирането на ефективното 

местно самоуправление и развитието на гражданското общество в страната, а 

също работи и за защита на професионалните интереси на своите членове. 

Асоциацията системно провежда конференции, обучения, семинари, насочени 

към повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и 

на общинските съветници.   

Част от целите на НАПОС - РБ са: сътрудничество и посредничество 

между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране 

на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското 

общество, както и за устойчиво развитие на органите на местното 

самоуправление; изучаване и разпространяване на българския и чуждестранен 

опит в областта на местното самоуправление; разширяване и обогатяване на 

общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, 

както и участието на гражданите в него. 

 

 

 



В началото на мандат 2019-2023 г., в качеството си на председател на 

Общинския съвет Шумен, станах член на НАПОС - РБ. Членският внос в 

асоциацията е регламентиран в чл. 11, ал. 1, т. 2 от устава на НАПОС - РБ и се 

изчислява по следния начин: броят на общинските съветници към съответната 

община се умножава по 30 лв.  

 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

Дава съгласие от бюджета на Общинския съвет да бъде платен членски 

внос за Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България за 2021 г. в размер на 1230 /хиляда двеста и тридесет/ лв. 

 

 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев  

Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


