ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Общински съвет Исперих постъпи писмо с № 398 от 21.10.2019г. от
Националната асоциация на председателите на общинските съвет в Република България / НАПОСРБ/.
Съгласно устава на НАПОС – РБ, сдружението се определя като организация на
физически рица – председатели на Общински съвети за осъществяване на дейност в обществена
полза. То се създава за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на
гражданското общество в Република България, както и за защита на професионалните интереси на
своите членове.
НАПОС – РБ си поставя за цел:
1. Сътрудническо и посредничество между общинските съвети при разработване на обща
стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и
гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно
самоуправление
2. Повишаяване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на
общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно
самоуправление.
3. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранен опит в областта на
местното самоуправление.
4. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на
местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.
Всеки член на сдружението плаща редовно годишен членски внос в размер
пропорционален на броя на общинските съветници към съответната община, умножено
по 30.00лв. Годишния членски внос се заплаща по банкова сметка на Сдружението и
може да се преведе и на две части: - 50% в срок до 31.март. на съответната година, 50%
- в срок до 30 юни на съответната година.
Считам, че предвид целите на Сдружението и постигнатите през годините
резултати от работата му, членството на Председателя на Общински съвет – Исперих в НАПОС РБ е обосновано и целесъобразно.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие председателят на Общински съвет Исперих Бейти Мюмюн Бекир
да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в
Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината
в частта „ Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски
внос и участие в нетърговски организации“

Вносител:
Бейти Бекир
Председател на Общински съвет Исперих

