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НАРЕДБА 

за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община 

Якоруда 

   

 

РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията, дейността и финансирането на 

клубове на пенсионерите като форма за социална интеграция на хората от третата 

възраст на територията на община Якоруда. 

Чл. 2. Клубовете се учредяват на териториален принцип - за град Якоруда и 

съставните кметства. 

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти 

и активното дълголетие на пенсионерите. 

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат със 

съюзите на пенсионерите в България, неправителствени организации, фондации, 

физически лица и др. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Чл. 5. (1) Клубовете на пенсионера се откриват, закриват или преместват с решение 

на Общински съвет – Якоруда. В решението на Общинския съвет следва да се посочва 

изрично адреса, на който се открива пенсионерския клуб. 

(2) Общинска администрация  - Якоруда проучва потребностите от клубове на 

пенсионера съвместно с кметовете на населени места. 

(3) Клубовете са достъпни за всички пенсионери и се разкриват с писмено заявление 

от жителите на гр. Якоруда до кмета на общината, а за кметствата – до кметовете на 

кметства. 

Чл. 6. (1) На клубовете на пенсионера се осигуряват подходящи помещения – 

общинска собственост, в които да осъществяват дейността си. Със Заповед на Кмета на 

Общината се предоставят за ползване помещенията, предназначени за нуждите на 

клубовете на пенсионерите. 

(2) Средствата за поддръжката на клубовете – осветление, отопление, вода, ремонти, 

обзавеждане и оборудване се определят съобразно финансовите възможности на 

общината. 

Чл. 7.Общинската администрация подпомага методически и организационно 

клубовете, намиращи се на територията на община Якоруда. 

Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия, съобразно 

интересите и възможностите на членовете си в областта на културата, здравеопазването, 

социалната сфера, образованието, спорта и туризма и др. 

Чл. 9. Органи на управление на клубовете са Общото събрание, Клубният съвет и 

Контролният съвет. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯКОРУДА 

област БЛАГОЕВГРАД 
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Чл. 10. (1) Общото събрание се състои от всички регистрирани членове, ползващи 

услугите на клуба. То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако 

са присъствали 50 % плюс един от регистрираните членове на клуба. Решенията му се 

взимат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

(2) Общото събрание на клуба избира Клубен съвет - председател, зам-председател, 

касиер и членове, както и Контролен съвет. 

(3) Общото събрание: 

1. Приема Правилник за вътрешния ред; 

2. Обсъжда и приема отчетния доклад на Клубния и Контролния съвет; 

3. Ежегодно приема Програма за дейността на клуба на пенсионерите, която в срок 

до 31 януари на текущата година се представя в Община Якоруда.  

Чл. 11. Клубният съвет: 

(1) Изработва Правилник за вътрешния ред; 

(2) Организира и ръководи дейността на клуба; 

(3) Предлага проект на Програма за дейността на клуба; 

(4) Поддържа връзка с Общината, с неправителствени организации, физически лица, 

фирми, фондации и др.; 

(5) Изготвя и представя пред Общото събрание Годишен отчет за дейността на 

клуба. 

Чл. 12. Контролният съвет води регистрационната книга на членовете на клуба, 

упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата на 

клуба, както и за опазване на неговото имущество. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са: 

 (1) Доброволни вноски, членски внос и други. Членски внос заплащат всички 

членове на съответния клуб в размер, определен с решение на Общото събрание. 

Средствата от членски внос се ползват за социални, здравни, културни, спортни, 

организационни и др. дейности. 

(2) Дарения, спонсорство и др. 

Чл. 14. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу 

квитанция. Събраните суми се отразяват в приходно-разходната книга. 

Чл. 15. В клубовете се води следната задължителна документация: 

(1) Приходно-разходна книга; 

(2) Инвентарна книга за имуществото на клуба; 

(3) Протоколни книги за отразяване на решенията на Общото събрание, Клубния 

съвет и Контролния съвет; 

(4) Регистрационна книга на членовете на клуба. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 16. Членовете на клубовете са длъжни: 

(1) Да спазват хигиената и реда в клуба. 

(2) Да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото на клуба. 

(3) Да проявяват инициатива за подобряване дейността на клуба. 

(4) Да спазват реда, съгласно Правилника за вътрешния ред на клуба. 
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(5) Да спазват Наредбата за дейността на клубовете на територията на община 

Якоруда, приета с решение на Общинския съвет. 

Чл. 17. Забранява се в помещенията, предоставени за Клуб на пенсионера, да се 

употребяват алкохол и цигари, да се организират хазартни игри и др. дейности забранени 

със закон. 

Чл. 18. Забранява се в клубовете да се осъществяват дейности извън тези, посочени 

в Наредбата. 

Чл. 19. Забранява се възмездно или безвъзмездно предоставяне на клубните 

помещения на трети лица. 

РАЗДЕЛ V. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл. 20. Настоящата Наредба е приета с Решение № 09 по Протокол №  ОбС 03/ 

14.04.2022 г. на Общински съвет-Якоруда и влиза в сила в определените 

от ЗМСМА срокове, и е задължителна да се прилага от всички пенсионерски клубове на 

територията на община Якоруда, разкрити и финансирани от Общината. 

Чл. 21. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват от Общински 

съвет-Якоруда. 

Чл. 22. Изпълнението и контролът по прилагане на Наредбата се възлага на кмета 

на общината или определено от него лице. 

 

 

 

Настоящата наредба е приета с решение на ОбС № 09 по Протокол №  ОбС 03/ 

14.04.2022 г. 

 

 

Д-Р ЗОЛЕЙКА ИЛАНСКА 

                            /ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС – ЯКОРУДА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://varna.obshtini.bg/doc/10071/0/

