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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. Методи Христов Чимев – Кмет на Община Дупница
Относно: Приемане на Наредба за организацията и дейността на клубовете
на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на територията на
Община Дупница
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящото предложение e за приемане на Наредба за организацията и
дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания
на територията на Община Дупница.
1. Причини и мотиви за приемане на предлаганата Наредба:
Клубовете на пенсионерите и инвалидите са местна дейност,
финансирана от общинския бюджет и осъществяват дейности и
мероприятия със социален, културен и здравен характер.
В приетата през 2016 г. Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Дупница (2016 – 2020), в Приоритетно направление 2:
Социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение,
е предвидено да бъде продължена и разширена дейността на
съществуващите клубове на инвалида, като фокусът на услугата е
осигуряване на лични и социални контакти, информиране и консултиране
/социално, здравно и правно/ на хората с увреждания, а в Приоритетно
направление 3: Грижа за старите хора е планирано да бъде продължена
общинската подкрепа за дейностите на Клубовете на пенсионера,
предоставящи възможности за общуване, социален живот, дребни
медицински и др. услуги за стари хора с относително съхранено здраве и
възможности за самостоятелно придвижване.

На територията на Община Дупница клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания функционират като форма на социална
услуга - местна дейност, без съществуването на Наредба за организацията и
дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с
увреждания. Ефективното, целесъобразно и законосъобразно използване на
предоставените клубни бази, обосновава необходимостта да се приеме
Наредба, регламентираща организацията и дейността на клубовете на
хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания. Същата е необходима,
за да бъде и законово регламентиран начина на разкриването им на
територията на Община Дупница.
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:
Ефективно, целесъобразно и законосъобразно използване на клубовете
на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания. Оптималното
подпомагане на клубовете ще доведе до ефективното интегриране на
възрастните хора и лицата с увреждания в социалната общност.
3. Очаквани резултати:
Поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнения
стандарт на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания, и създаване
на условия за ефективното използване на клубните бази и бюджетните
средства, осигурени за функционирането на клубовете на пенсионера и
инвалида.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
- Финансови средства, одобрени от Общинския съвет при приемане на
бюджета на Община Дупница;
- Други средства за прилагане на Наредбата не са необходими.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предложената Наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно
самоуправление и местна администрация и Закона за нормативните актове,
като не противоречи и е в съответствие с правото на Европейския съюз.
На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с
чл. 77 Административнопроцесуалния кодекс заинтересованите лица могат
в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на Интернет
страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят
становища по проекта.
В предвид на гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2
във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, предлагам Общински съвет - Дупница да вземе следното,

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1. Общински съвет - Дупница приема Наредба за организацията и дейността
на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на
територията на Община Дупница, съгласно Приложението.
Приложение: Наредба за организацията и дейността на клубовете на
хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на територията на
Община Дупница.

ВНАСЯ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

Проект!

НАРЕДБА
ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
КЛУБОВЕТЕ НА ХОРАТА В ПЕНСИОННА
ВЪЗРАСТ И ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДУПНИЦА
Приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация с Решение № ………. /……….. 2017 г. на Общински съвет – Дупница

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба регламентира организацията и дейността на клубовете на хората в
пенсионна възраст и лицата с увреждания, наричани за краткост по-нататък „клубове”,
като форма на социална интеграция на територията на Община Дупница.
Чл. 2. Клубовете имат за цел да поддържат социалните контакти на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания като форма на социално общуване и възможност за активен
живот и дълголетие.
Чл. 3. (1) Клубовете се учредяват на териториален принцип в населените места на Община
Дупница.
(2) Клубовете могат да бъдат за пенсионери, за инвалиди или смесени (лица с група
инвалидност и лица в пенсионна възраст).
Чл. 4. Клубовете са достъпни за всички пенсионери и лица с увреждания без ограничение
на възрастта. Всеки кандидат подава заявление до Клубния съвет за вписването му в
регистъра за членовете на Клуба.
Чл. 5. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия:
(1) Социални – социални контакти на членовете на клубовете, организиране на срещи и
консултации с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по
техните проблеми, организиране на посещения и помощ на самотно живеещи и болни хора
в пенсионна възраст и лица с увреждания.
(2) Здравни – изнасяне на здравни беседи и консултации по определени теми от поканени
за целта специалисти.
(3) Културни – организиране на художествена самодейност, честване на празници,
рождени дни и юбилеи, посещения на исторически забележителности в България и
чужбина, осъществяване на контакти и гостуване на сродни клубове от различни населени
места.
Чл. 6. За изпълнение на своите цели и инициативи, клубовете си сътрудничат със съюзите
на пенсионерите и инвалидите в България, с общинска администрация, с държавни и други
общински органи, с юридически и физически лица и други.
Чл. 7. Клубовете са местна дейност, финансирани от Общинския бюджет за съответната
година.
РАЗДЕЛ ІІ
ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА КЛУБОВЕ
Чл. 8. (1) Клубовете като база се откриват, закриват и преместват с решение на Общински
съвет Дупница.
(2) Клубове на територията на Община Дупница се разкриват, както следва:
1. По един във всеки квартал на Община Дупница;
2. По един във всяко от кметствата на населените места в Общината.
(3) Условия и ред за откриване на клубове:
1. Клубове в град Дупница се откриват при минимум 50 желаещи.
2. Клубове в останалите населени места се откриват при минимум 25 желаещи.
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3. При наличие на потребност от разкриване на клуб, граждани от населеното място,
предлагат на Кмета на Община Дупница да внесе предложение в Общински съвет за
откриване на клуб на база за съответната бюджетна година.
(4) Клубовете се закриват, когато броят на членовете в съответния клуб падне под
минимума, определен в чл. 8, ал. 3, т. 1 и т. 2, констатирано от кмета на кметството,
кметския наместник на населеното място или от лице, упълномощено от кмета на
Общината.
Чл. 9. (1) Помещенията, в които се разкриват клубовете се осигуряват с решение на
Общински съвет Дупница.
(2) Разходите по поддръжката на клубовете – осветление, отопление и вода са за сметка на
общинския бюджет, съобразно утвърдени от кмета на общината лимити.
(3) Допуска се ползване на помещенията на клубовете за мероприятия на други
организации, регистрирани по законите на Република България, по предварителна заявка
до кмета на общината и при спазване на действащото българско законодателство и
приетите от Общински съвет Дупница актове.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 10. (1) Отдел „Здравеопазване, спорт, социална политика и секретар на МКБППМН” в
Общинска администрация Дупница подпомага методически и организационно клубовете,
намиращи се на територията на Община Дупница.
(2) Отдел „Счетоводство, бюджет и човешки ресурси” в Общинска администрация
Дупница подпомага финансово и извършва контрол по законосъобразното разходване на
бюджетните средства от клубовете.
Чл. 11. (1) При необходимост и по преценка на кмета на Община Дупница в съответния
клуб се назначава „технически организатор” на трудов или граждански договор.
(2) Трудовите и/или гражданските договори на техническите организатори се сключват,
изменят и прекратяват от кмета на Община Дупница.
(3) Техническият организатор е отговорно длъжностно лице по опазване на имуществото,
поддържане на хигиената, целесъобразно ползване на клубните бази и съдейства на
клубното ръководство при осъществяване на дейностите по Чл. 5.
(4) Задълженията и отговорностите на техническите организатори подробно се
регламентират с длъжностна характеристика или техническо задание, и са съобразени с
дейностите, заложени в правилника за вътрешния ред на съответния клуб.
Чл. 12. Основните дейности, които трябва да включва правилника за вътрешния ред на
съответния клуб, са:
1. Изнасяне на беседи и лекции на здравна и социална тематика.
2. Индивидуално и групово четене на книги, списания, вестници и др.
3. Организиране на културно-масови прояви и художествена самодейност.
4. Организиране на игри на шах, табла, карти, домино и др.
5. Честване на празници - национални, църковни, рождени дни, юбилеи и др.
6. Физкултурни занимания.
7. Организиране и участие в трудова дейност.
8. Организиране на посещения до исторически забележителности, красиви природни
местности и взаимни гостувания в други клубове от града и страната.
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9. Подпомагане на членовете на клубовете, намиращи се в затруднено положение и
посещение на болни самотни хора в пенсионна възраст или лица с увреждания.
10. Други дейности, съобразно статута на клубовете.
Чл. 13. Органи за управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и Контролният
съвет.
Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от всички членове на клуба. Свиква се най-малко
веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50 % плюс един от членовете
на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите членове
на клуба.
(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 5 души – председател,
зам.-председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души – председател
и двама членове.
(3) Общото събрание:
1. Приема правилник за вътрешния ред на клуба.
2. Обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет.
3. Приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното
финансиране.
4. Обсъжда и гласува размера на годишния членски внос.
Чл. 15. Клубният съвет:
1. Организира и ръководи дейността на клуба.
2. Изработва Правилник за вътрешния ред.
3. Изготвя и представя на Общото събрание годишен отчет за дейността на клуба.
4. Предлага проекто-програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по
мероприятия.
Чл. 16. (1) Председателят на клуба се избира от Общото събрание с мандат 2 години.
(2) Председателят на клуба:
1. Представлява клуба пред външни лица и институции.
2. Поддържа връзка с общинска администрация, неправителствени организации,
физически и юридически лица, имащи отношение към дейността на клуба.
3. Организира дейността на клубния съвет.
4. Организира провеждането на общите събрания.
5. Организира провеждането на мероприятията, заложени в годишната програма на клуба.
6. Изготвя ежегоден отчет, съгласуван и подписан от членовете на клубния съвет за
изпълнение на заложените в програмата и извънредни мероприятия, както и отчет за
приходите и разходите на клуба.
7. Председателят на клуба няма право до взема самостоятелни решения, без да са
съгласувани и протоколирани от клубния съвет.
(3) При продължително отсъствие на председателя на клуба по здравословни причини или
други обективни обстоятелства, зам.-председателят поема неговите функции до
завръщането му или до избирането на нов председател.
Чл. 17. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно
разходване на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имуществото.
Чл. 18. Членовете на клубовете са длъжни:
1. Да спазват хигиената в клуба.
2. Да полагат грижи за стопанисване на клубните помещения и имуществото в тях,
предоставено им от Община Дупница за ползване.
3. Да проявяват инициатива за подобряване на работата в клуба.
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4. Да спазват реда и дисциплината, съгласно Правилника за вътрешния ред на клуба.
5. Да спазват Наредбата за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна
възраст и лицата с увреждания.
Чл. 19. В клубовете се разрешава консумация на чай, кафе, безалкохолни напитки и
пакетирани захарни изделия, съгласно изискванията на Регионална здравна инспекция.
РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 20. Източници за финансиране на клубовете са:
1. Бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за съответната година на Община
Дупница за издръжка на клубовете.
2. Доброволни вноски, членски внос и др. по решение на общото събрание.
3. Дарения и спонсорство.
4. Други приходи, допустими съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 21. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба и се записват в
приходно-разходна книга срещу подпис на вносителя.
Чл. 22. Клубовете водят следната задължителна документация:
1. Приходно-разходна книга.
2. Инвентарна книга за имуществото на клуба.
3.Протоколни книги за отразяване решенията на Общото събрание, Клубния и Контролния
съвет.
Чл. 23. (1) Социалните услуги, предоставяни в клубовете на територията на Община
Дупница, се извършват от:
1. Община Дупница.
2. Юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани с
общественополезна 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 V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба е приета с Решение № ............../ ……........2017 г. на Общински
съвет – Дупница, влиза в сила в определените в ЗМСМА срокове и е задължителна да се
прилага от всички клубове на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания на
територията на Община Дупница.
§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата се извършват с решение на Общински съвет
Дупница.
§ 4. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Дупница и/или
оторизирани от него лица.
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