
 

Изх. № .....................           

19.01.2017г. 

ДО                                                               

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                   

ХИСАРЯ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Гатьо Султанов – Председател на Общински съвет Хисаря 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за 

организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на 

територията на Община Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет - 

град Хисаря, взето с Протокол № 35/23.04.2013г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Наредба за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските 

клубове  на територията на Община Хисаря, урежда отношения с местно значение, 

свързани с организацията и дейността на клубовете на пенсионерите в Община Хисаря, 

като форма за социална интеграция в обществото. Към настоящата докладна записка са 

предложени проект за нейното изменение и допълнение, както и мотивите, които 

налагат нейната промяна.  

Дами и господа общински съветници, 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 11, ал.3 и чл. 26, ал.4 от ЗНА и 

чл. 76, ал.3 от АПК и представените към проекта мотиви, предлагам на Общински съвет 

гр. Хисаря, да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община 

Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 

35/23.04.2013г. 



2.Възлага на Кмета на Община Хисаря да предприеме необходимте мерки за 

изпълнение на приетите изменения и допълнения в горепосочената Наредба. 

 

 

С уважение,              

Гатьо Султанов                             

Председател на Общински съвет Хисаря       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община 

Хисаря, приета с Решение № ............... на Общински съвет - град Хисаря, взето с 

Протокол № ......../.......2013г. 

Вносител: Гатьо Султанов – Председател на Общински съвет Хисаря 

 

Проект 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 

30-дневен срок, Община Хисаря чрез настящото публикуване, предоставя възможност 

на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 

на Наредбата на e-mail адрес: obhisar@hisar.bg 

 

МОТИВИ: 

І. Обосновка за конкретната необходимост от промяна на наредбата. 

Настоящите мотиви излагат причините за направеното предложение за приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и 

дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря. Причините, 

които налагат вземане на решение по настоящия проект за изменение  и допълнение на 

Наредбата, са свързани с ограничение залегнало в сегашната й редакция, според което 

помещенията, в които се разкриват пенсионерски клубове, трябва да бъдат общинска 

собственост. По този начин в отделните населени места в Община Хисаря се стига до 

ситуации, при които поради липса на подходящи помещения общинска собственост, 

при наличие на предложения за разкриване на пенсиоренски клубове в други 

подходящи помещения, които не са общинска собственост, Общински съвет-Хисаря, не 

може да вземе решение, тъй като същото би се оказало незаконосъобразно. Целта е 

Общинския съвет да коригира подзаконовия си нормативен акт, така че същият в 

съответсвие с императивните разпоредби на горестоящите нормативни актове, да 

способства за осигуряване на помещения за разкриване на пенсионерски клубове. 

По § 1 от Проекта за изменение на Наредбата.    

В чл. 11 от Раздел ІІ от Наредбата, озаглавен Организация и управление, е 

прието че „Помещенията, с които се разкриват клубовете, както и подходящото им 

обзавеждане, се осигуряват с решение на общинския съвет. Помещенията трябва да 

бъдат общинска собственост и се предоставят за ползване на съответната пенсионерска 

организация с договор за безвъзмездно ползване.“ Посочената разпоредба ограничава 

Общински съвет-Хисаря при вземане на решение за разкриване на помещение на 

пенсионерски клуб, като следва помещението да е задължително общинска 

собственост. Липсата на подходящи помещения общинска собственост по населени 



места в Община Хисаря, налага прецизиране на Наредбата с оглед осигуряване на 

възможност да бъдат разкривани помещения за пенсионерски клубове в помещения, 

които не са задължително общинска собственост. С цел осигуряване интересите на 

членуващите в пенсионерски клубове се налага и настоящият проект за промяна на 

Наредбата. 

ІІ. Цели и очаквани резултати на предложението за изменение и 

допълнение на  Наредба за организацията, финансирането и дейността на 

пенсионерските клубове  на територията на Община Хисаря: 

Целта е привеждане на Наредбата, регламентираща обществените отношения с 

местно значение, в съответствие с интересите на обществото. С предложените 

изменения, се цели осигуряване на възможност за разкриване помещения за 

пенсионерски клубове, като се разшири възможността за тези цели да бъдат 

предоставяни помещения, които не са задължително общинска собственост. 

Създаването на подзаконов нормативен акт има зе цел да регулира обществените 

отношения от местно значение само и единствено в рамките на допустимите граници, 

определени от по-висшия нормативен акт, като детайлизира неговото приложение. 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства. 

ІV. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:   

Предлаганото изменение и допълнение на  Наредба за организацията, 

финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на територията на Община 

Хисаря, приета с Решение № 322 на Общински съвет - град Хисаря, взето с Протокол № 

35/23.04.2013г., е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с 

тези на европейското законодателство. 

V. Мотиви:  

 1. Правни основания:  

Чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, при спазване на изискванията на чл. 75-79 

от АПК, във с чл. 11, ал.3, чл. 15, ал.1, чл. 26, ал. 4 и чл. 28 от ЗНА.   

     

2. Фактически основания:  

Чрез приемането на изменението и допълнението на Наредбата ще се извърши 

хармонизиране на нормите на подзаконовия нормативен акт с действащите законови 

разпоредби в РБългария. 

 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнениe на  Наредба за 

организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове  на 

територията на Община Хисаря приета с Решение № 322 на Общински съвет - 

град Хисаря, взето с Протокол № 35/23.04.2013г., както следва: 

§1. В чл. 11 на Раздел ІІ от Наредбата се прави следното изменение:  

В чл.11 - „Помещенията, с които се разкриват клубовете, както и подходящото 

им обзавеждане, се осигуряват с решение на общинския съвет. Помещенията трябва да 

бъдат общинска собственост и се предоставят за ползване на съответната пенсионерска 

организация с договор за безвъзмездно ползване“. 

Чл. 11  в новата си редакция ще бъде изписан по следния начин:   

„Помещенията, в които се разкриват пенсионерските клубове се определят 

с решение на Общински съвет Хисаря по предложение на Кмета на Общината, а 

настаняването и обзавеждането им, респективно тяхното освобождаване става със 

заповед на Кмета на Общината.“      

      

Гатьо Султанов          

Председател на Общински съвет Хисаря   

 

 

 


