НАРЕДБА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И
ИНВАЛИДИТЕ В ОБЩИНА УГЪРЧИН
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете за
пенсионерите и инвалидите, наричани за краткост по – нататък "клубове", като форма за
социална интеграция и социални услуги в общността.
Чл. 2. (1). Клубовете се учредяват на териториален принцип по селища-населени места
на общината .
(2).Клубовете могат да бъдат за пенсионери или смесени / лица с група инвалидност ,
инвалиди и лица в пенсионна възраст .
Чл. 3. Клубовете на пенсионера и инвалида са сдружения с нестопанска цел по Закон за
юридическите лица с нестопанска цел ( ЗЮЛНЦ) .
Чл. 4. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти,
социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите.
Чл. 5. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете на пенсионера и инвалида
работят съвместно със съюзите на пенсионерите , на инвалидите на ветераните от
войните,военноинвалидите и си сътрудничат с общинската администрация , държавни
органи , неправителствени организации,, фондации, частни физически лица и юридически
лица и др.
Чл. 6. Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена
група инвалидност , без ограничение на възраст , пол и етническа принадлежност , при
спазване на правилника за вътрешния ред .
РАЗДЕЛ ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 7 (1). Клубовете на пенсионерите и инвалидите се финансират :
1. Клубовете в Угърчин , Лесидрен и Кирчево
открити при минимум 50 желаещи
пенсионери и инвалиди се финансират от общинския бюджет ;
2. Клубовете в останалите населени места открити при минимум 30 желаещи пенсионери и
инвалиди се финансират от общинския бюджет .
(2). Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група
инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.
(3). Клубните съвети на клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на
Община Угърчин изготвят Правилник за вътрешния ред , който се приема от общите
събрания към всеки клуб.
(4).Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера и инвалида на територията
на Община Угърчин се поставя на видно място във всеки клуб и е задължителен за всички
пенсионери и инвалиди, ползващи услугите на клуба.
Чл. 8. (1). Помещенията, в които се разкриват клубовете , се осигуряват с решение на
Общински съвет и се настаняват със заповед на кмета на община Угърчин .
(2). Допуска се ползване на помещенията на клубовете на други обществени
организации, регистрирани по законите на Р България по предварителна заявка до
Председателя на клубния съвет.
Чл. 9. (1). Дирекция „ФСДУСКЧР” и Дирекция „АДР„ в Община Угърчин подпомагат
финансово, методически и организационно клубовете на пенсионера и инвалида, намиращи
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се на територията на общината. Извършват и контрол по законосъобразното разходване на
бюджетните средства.
(2). Членски внос заплащат всички членове на съответния клуб , като размера му се
определя с решение на Общото събрание .
Чл. 10. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия :(организират и
провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които
съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална
интеграция в общността на пенсионерите и инвалидите./
1.Социални – срещи и социални контакти на клубните членове ; организиране на срещи и
консултации с представители на общински и държавни институции , имащи отношение по
проблемите на хора с увреждания и пенсионерите ; партньорство с организации извън
съответното населено място ;
2. Здравни – здравна просвета , изнасяне на здравни беседи , здравни консултации и
други ;
3. Културни – честване на национални , църковни и лични празници ;организиране на
културни прояви ;участие в конкурси , фестивали и други форми на художествена
самодейност и др.
4. Към клубовете може да се организира бюфет , в който без търговска надценка се
предлагат чай, кафе , пакетирани захарни изделия , безалкохолни напитки .
Чл. 11. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и
контролният съвет.
Чл. 12.(1). Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и инвалиди,
ползващи неговите услуги. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно,
ако са присъствали 50% плюс един от ползващите услугите на клуба. Решенията му са
валидни при обикновено мнозинство от присъстващите.
(а).Страни , които могат да свикват Общото събрание , са:
1. клубен съвет;
2. 50% плюс един от членовете на клуба ;
3. община Угърчин .
(б). Решенията но Общото събрание са валидни при обикновено мнозинство от
присъстващите и се вписват в протокол от събрание .
(в). Общото събрание на всеки клуб избира :
1. клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател и членове;
2. контролен съвет от 3 до 5 души - председател и двама членове;
3. касиер .
(г). Лицата , включени в състава на Клубния и Контролния съвет и касиера не могат да
бъдат роднини по сребърна линия .
(2). Общото събрание:
1.приема Правилник за вътрешния ред и го представя за утвърждаване от Кмета на Община
Угърчин .
2.обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
3. приема годишна програма за дейността на клуба, размера и източниците на нейното
финансиране ,след което я представя на Кмета на Община Угърчин .
4. определя размера на членския внос .
5.взема решения по предложения на клубния съвет .
6.взема решения за начина на разходване на постъпилите финансови средства от членски
внос , дарения , награди и др.
7.приема нови членове .
8. отстранява членове , които системно нарушават правилника за вътрешния ред .
9.общото събрание приема График на работно време и го представя за утвърждаване от
Кмета на община Угърчин .
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10.избира председател на клуба .
11.избира клубен съвет .
12. избира контролен съвет .
13. предлага и взема решения , с които поставя задачи за изпълнение на председателя на
клуба , клубния съвет и контролния съвет .
Чл. 13. Клубният съвет на всеки клуб :
(1). Клубния съвет е с мандатнос 3 години .
(2). Клубния съвет има следните правомощия :
1. Изготвя и предлага проекти за изменения и допълнения на правилника за вътрешния ред
на клуба .
2. Изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
3. Предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по
мероприятия;
4. Прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на
средствата на клуба;
5. Поддържа връзка с Дирекция „АДР” и Дирекция „ФСДУСКЧР„ при Община Угърчин ,
кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” – гр.
Ловеч , с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;
6. Организира и ръководи дейността на клуба в периода между двете отчетно-изборни
събрания .;
7. Съгласува Заявките за ползване на Клуба на пенсионера и инвалида от трети лица;
8. Уведомява Заместник кмета и Директора на дирекция „АДР” за взетите решения при
провеждане на Общо събрание, касаещи дейността на клуба.
Чл. 14. Контролният съвет има следните правомощия :
1. упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата
събрани от членовете на клуба, както и за опазване на неговото имущество.
2. изготвя ежегоден доклад пред общото събрание за приходите и разходите на клуба за
преходната година.
3. извършва извънредни проверки на приходите и разходите на клуба през текущата година ,
съгласно правилника за вътрешния ред на клуба и по решение на клубния съвет или общото
събрание .
4. контролния съвет е самостоятелно вътрешно звено за контрол и отчет , което извършва
дейността си без да допуска влияние на участници от клубния съвет върху тяхната работа 5.
има право на достъп до цялата документация на клуба , в т.ч. протоколи от проведени
заседания на клубния съвет и общото събрание , финансови документи , правилници ,
договори и други .
Чл. 15. Източници на финансиране на клубовете са:
1.бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете /
ток, вода , отопление и др./
Клуб регистриран след приемане на общинския бюджет , бюджетна издръжка ще
бъде предвидена от следващата финансова година .
2. доброволни вноски;
3. дарения, спонсорство;
4. други , съгласно действащите нормативни документи.
Чл. 16. (1). Паричните вноски в клубовете се събират и съхраняват от касиера на клуба
срещу издадена квитанция а, събраните суми се внасят по сметка на името на клуба .
(2). Предметните дарения се получават, съгласно изготвен Приемно – предавателен
протокол, който задължително се подписва от Кмета на населеното място, Председателя или
Заместник председателя на клубния съвет от една страна и от друга от дарителя. В Приемно
– предавателния протокол следва волята на дарителя да бъде ясно изразена- дарението да се
ползва за нуждите на съответния клуб на пенсионера и инвалида.
Чл. 17. В клубовете се води следната задължителна документация:
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1. приходно - разходна книга;
2. ревизионна книга ;
3. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния и
контролния съвет;
4. инвентарна книга за имуществото на клуба ;
5. удостоверения за регистрация от Регионалната здравна инспекция ;
6. заповеди и указания от общинската администрация и др.
Чл. 18.(1). .Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Угърчин
не могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица .
Чл. 19. В клубовете на пенсионера и инвалида не се разрешава извършване на
търговска дейност. От събрания членски внос и парични дарения по решение на общото
събрание на Клубовете на пенсионера и инвалида е възможно да се предоставят единствено
стоки за консумация на място в съответния клуб, вписани в Удостоверение за регистрация,
издадено от Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Ловеч .
Чл.20. Забранява се в помещенията , предоставени на клубовете , тютюнопушенето ,,
употреба на алкохол и хазартните игри и да се продават цигари и алкохол .
Чл. 21. Клубовете са достъпни за всички лица с определена група инвалидност и
пенсионери при спазване на Правилника за вътрешния ред .
Чл.22. Всяко лице с увреждания или пенсионер може да стане член на клуб , вписва се в
Регистъра на потребителите и заплаща членски внос , определен от Общото събрание
Чл. 23. Едно лице може да посещава повече от един клуб на територията на община
Угърчин и заплаща членски внос във всеки клуб , който посещава .
Чл.24. Всеки член на клуб е длъжен да спазва правилника за вътрешен ред , да пази
имуществото и инвентара на клуба , да се отнася с уважение към останалите членове ,
представители на институции и организации , гости .
Чл. 25. Забранява се ползването на помещенията , предоставени на клуба извън
утвърдения график на работно време . При възникване на такава необходимост се подава
писмено заявление до Кмета на Община Угърчин за становище .
Чл. 26. (1) Социалните услуги , предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите
на територията на Община Угърчин се извършват от :
1.Община Угърчин ;
2.Юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел ,регистрирани
с обществено полезна дейност .
(2). Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на
договор между общината и лицата по ал.1, т.2 .
РАЗДЕЛ ІІІ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36, ал.5 от Правилника за
приложение на Закона за социалното подпомагане .
§ 2. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Угърчин.
§ 3. Настоящата Наредбата се приема с Решение № 1056, Протокол № 56/23.06.2015 г.
на Общински съвет – гр. Угърчин и влиза в сила от датата на приемането му.
§4.Спазването на Наредбата е задължително за всички клубове на пенсионера и инвалида
на територията на община Угърчин .
§ 5. Клубовете на пенсионерите и клуба на хората с увреждания на територията на
Община Угърчин внасят ежегодно в Общински съвет- Угърчин :
- отчет за финансовото състояние на клубовете ;
актуален списък с трите имена на членовете на клуба и които са платили
членски внос за годината;
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- отчет за дейността на клуба ./ 31.януари на следващата година /
§6. (1). Клубовете на пенсионерите и клуба на хората с увреждания на територията на
Община Угърчин приемат правилник за вътрешния ред в едномесечен срок от влизане в
сила на настоящата наредба .
(2) . Програмата за дейността на клубовете е ежегодна и се приема от Общото събрание
на клуба в срок до 30 ноември на текущата година и се представя в Общинския съвет –
гр. Угърчин до 20. декември .
§7. Всички разкрити клубове на пенсионерите и клубове на хора с увреждания на
територията на Община Угърчин след приемане на настоящата Наредба да запишат
необходимия брой хора до 31.12.2015 год.
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