НАРЕДБА
За организацията, финансирането и дейността на
пенсионерските клубове на територията на Община Хисаря
Приета с Решение № 322/23.04.2013 год., изм. с Решение №
269/21.02.2017 г. от ОбС-Хисаря
РАЗДЕЛ І
Общи положения
Чл.1 Настоящата Наредба урежда организацията и дейността на
клубовете на пенсионерите в Община Хисаря, като форма за
социална интеграция в обществото.
Чл.2. Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския
бюджет.
Чл.3. Клубовете се учредяват в населените места в общината
при условия и ред, указани в настоящата Наредба.
Чл.4. За изпълнение на своите цели и инициативи, клубовете на
пенсионера си сътрудничат с общинска администрация, държавни и
общински органи, юридически и физически лица и други.
Чл.5. Клубовете
осъществяват следните
дейности
и
мероприятия:
/1/ Социални – срещи и социални контакти на клубните членове,
организиране на срещи и консултации с представители на общински
и държавни институции, имащи отношение към проблемите на
пенсионерите, проучване и подпомагане на социално-слаби
граждани от съответното населено място, организиране на
посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери.
/2/ Здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи,
здравни консултации.
/3/ Културни – честване на празници и рождени дни, организиране
на художествена самодейност и участие в конкурси, фестивали и
други форми на художествена самодейност на местно, регионално и
национално ниво.
Чл.6. За изпълнение на своите цели клубовете работят
съвместно със Съюза на пенсионерите, на инвалидите, на
ветераните от войните и си сътрудничат с други неправителствени
организации /читалища/.

РАЗДЕЛ ІІ
Организация и управление
Чл.7. Клубовете на пенсионерите се разкриват, закриват или
преместват с Решение на Общински съвет – Хисаря, по
предложение на Кмета на Общината и след съгласуване с
местната структура на Съюза на пенсионерите в България.
Чл.8. Клубовете се откриват при най-малко 50 желаещи да
членуват пенсионери в града и 20 – в селата на общината.
Чл.9. Клубовете са достъпни за всички пенсионери, живеещи в
съответното населено място.
Чл.10. При необходимост и по преценка на Общината, се
назначават технически организатори на трудов договор.
Техническите организатори са отговорните длъжности лица по
опазване
на
имуществото,
поддържане
на
хигиената,
целесъобразното ползване на материалната база. Те съдействат на
клубното ръководство при осъществяване на дейностите по чл.5.
Чл.11. (Изм. с Решение № 269/21.02.2017 г. от ОбС-Хисаря)
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.
Чл.12. Разходите по поддръжката на клубовете – отопление,
осветление, вода, наеми, ремонти, се осигуряват от общинския
бюджет.
РАЗДЕЛ ІІІ
Членство, ръководство и организация
в клубовете на пенсионерите
Чл.13. Органи на управление на клубовете са общото събрание,
клубният и контролният съвети.
/1/. Общото събрание на клуба се състои от всички членове
пенсионери от съответното населено място, ползващи неговите
услуги. То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за
редовно ако са присъствали 50% +1 от ползващите услугите на
клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от
присъстващите.
/2/. Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3
до 9 души – председател, зам.председател, касиер и членове, както
и контролен съвет от 3 души – председател и двама членове.
/3/. Общото събрание:
1. приема правилник за вътрешния ред;

2. обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния
съвети;
3. приема програма за дейността на клуба, определя
източниците и размера на нейното финансиране.
Чл.14. Клубният съвет:
1. организира и ръководи дейността на клуба;
2. предлага правилник за вътрешния ред;
3. председателят на клубния съвет изготвя и представя на
oбщото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
4. предлага проектопрограма за дейността на клуба и
разпределяне на средствата по мероприятия;
5. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на
план-сметка за разход на средствата на клуба;
6. поддържа връзка с общината, с неправителствени
организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;
Чл.15. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното
и законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за
опазване на неговото имущество. В състава на контролния съвет
задължително
се
включва
представител
на
общинска
администрация или общински съветник избран с решение на ОбС.
Чл.16. Членовете на клуба на пенсионера са длъжни:
1. да спазват хигиената в клуба;
2. да полагат грижи за стопанисване на помещенията и
имуществото на клуба.
3. да проявяват инициатива за подобряване на работата в клуба;
4. да спазват реда и дисциплината, съгласно дейността на
Правилника за вътрешния ред.
5. да спазват Наредбата за организацията, финансирането и
дейността на пенсионерските клубове.
6. редовно да плащат членския си внос.
Чл.17. Членски внос заплащат всички членове на съответния
клуб, като размерът му се определя с решение на Общото
събрание.
Чл.18. Клубовете са достъпни за всички пенсионери.
Чл.19. Средствата, набирани от членски внос, се ползват за
социални, здравни, културни и др.дейности в съответния клуб.
РАЗДЕЛ ІV
Финансиране
Чл.20. Източници за финансиране на клубовете са:
/1/. Бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за
издръжка на клубовете /ток, вода, отопление/ и справедливо

разпределена сума за дейност на клуба. Сумата, отпускана от
общинската администрация /ОбА/ за дейност на клубовете ще се
доказва с надлежно оформени финансови документи и същата
подлежи на актуализация за всяка следваща година в зависимост от
бюджета на общината, годишния бюджет на съответния клуб и
съпричастността на членовете му към обществения живот на
Община Хисаря.
/2/. Доброволни вноски;
/3/. Дарения, спонсорство;
/4/. Членски внос;
Чл.21. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на
клуба срещу квитанция, а събраните суми се внасят на влог на
името на клуба.
Чл.22. В
клубовете
се
води
следната
задължителна
документация:
1.приходно-разходна книга;
2.инвентарна книга за имуществото на клуба;
3.протоколна книга за отразяване на решенията на общото
събрание на клубния и контролния съвет.
РАЗДЕЛ V
Забранителни разпоредби
Чл.23. Забранява се в помещенията, предоставени на клубовете
да се продават цигари и алкохол.
Чл.24. Забранява се в клубовете осъществяването на търговска
дейност и други дейности, извън посочените в чл.5.
Чл.25. Забранява се възмездно и безвъзмездно предоставяне на
клубните помещения на трети лица;
Чл.26. Забранява се вземането на наем при ползване на
помещението на клуба на пенсионера за лични тържества.
РАЗДЕЛ VІ
Заключителни разпоредби
Чл.27. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет – Хисаря
с Решение № 322 от 23.04.2013г. и е задължителна за прилагане от
всички клубове на територията на Община Хисаря.

