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Раздел І
Общи положения
Чл.1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете за
пенсионерите и хората с увреждания, наричани за краткост по – нататък "клубове",
като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.
Чл.2. Клубовете се учредяват на териториален принцип по села.
Чл.3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните
контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и хората с
увреждания.
Чл.4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете сътрудничат с
Общинска администрация – Крушари, неправителствени организации, съюзите на
пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица, други
клубове на пенсионерите и др.
Чл.5. Клубовете могат да осъществяват следните дейности :
(1) Социални – Социални контакти на членовете на клуба и членове на други
клубове; срещи с представители на местната и държавната власт, имащи
отношение към проблемите на целевата група; реализиране на
партньорства; организиране на обществено полезни инициативи като
подпомагане на социално слуби лица и лица в затруднено положение,
иницииране и участие в благотворителни, екологични, доброволчески акции
и др.
(2) Здравни – Организиране на здравни консултации, информиране и участие в
профилактични прегледи; осигуряване на лектори-експерти на здравна
тематика и превенция на заболявания и др.;
(3) Културни – Честване на национални, религиозни и лични празници; участие
в културни прояви като конкурси, фестивали и други форми на изява на
общинско, регионално и национално ниво.
Чл.6. За постигане на своите цели и реализиране на планираните дейности
клубовете могат да осъществяват и други, непротиворечащи на закона дейности.
Раздел ІІ
Организация и управление
Чл.6 (1) Дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности” в Общинска
администрация - Крушари проучва
необходимостта от откриването клубове и
предлага на кмета на Община Крушари откриването, преместването или
закриването им.
(2) Клубовете на пенсионерите и хора с увреждания се откриват:
1. При минимум 10 желаещи пенсионери и хора с увреждания;
2. В общинския център – с.Крушари се допуска разкриването на най-много два
клуба.
3. Клубовете се откриват с писмено заявление до кмета на Общината, придружено
със списък на учредителите и становище на кмета на съответното населено място.
(3) Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определен
процент трайно намалена работоспособност, без какъвто и да е дискриминационен
признак при спазване на правилника за вътрешния ред за всеки клуб.
(4) Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общинския съвет.
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Чл. 7 (1) Отдел „Финанси и бюджет” в Общинска администрация осъществява
контрол по законосъобразното разходване на предоставените бюджетни средства.
(2) Кметът на Община Крушари със заповед определя отговорник на клуба.
Отговорникът не получава възнаграждение за извършваната от него дейност.
(3) Функциите и задачите на отговорника се определят с Правилника за вътрешния
ред на клуба.
Чл.8. Органи на управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и
Контролният съвет.
Чл.9. (1) Общото събрание на клуба се състои от всички членове, ползващи
неговите услуги. Свиква се най-малко веднъж в годината и се счита за редовно,
ако на него са присъствали 50% плюс един 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 5 души председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души председател и двама членове.
(3) Общото събрание:
1. Приема Правилник за вътрешния ред;
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.
Чл. 10. Клубният съвет:
1. Изработва правилник за вътрешния ред;
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 връзки с Общинска администрация , кметовете на кметства, с
Дирекция "Социално подпомагане", с неправителствени организации, частни
физически лица, фирми, фондации и др.;
6. Организира и ръководи дейността на клуба.
Чл.11. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и
законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на
неговото имущество.
Чл.12. В клубовете се води следната задължителна документация:
1. Регистър на членовете на ПК;
2. Приходно-разходна книга;
3. Инвентарна книга за имуществото на клуба;
4. Протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на Клубния
и Контролния съвет.
Раздел ІІІ
Финансиране
Чл.13. Клубовете са местна дейност, финансирана от Общинския бюджет.
Източници на финансиране на клубовете могат да бъдат и доброволни вноски,
дарения, спонсорство и други.
Чл.14 (1) Ежегодно, в срок до 28 февруари на текущата година, председателите на
пенсионерските клубове внасят в общинска администрация план за дейността на
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клуба за съответната година. Неразделна част от плана за дейност и план-сметка
на разходите за планираните дейности.
Чл.15 (1)Ежегодно, в срок до 31 март на текущата година комисия, определена със
заповед на кмета на община Крушари, извършва разпределение на определената
в общинския бюджет годишна субсидия за издръжка на клубовете.
(2) В комисията по ал.1 се включват представители на общинска администрация и
всички председатели на пенсионерски клубове в населените места, в които има
открити такива.
Чл.16. За членството си в клуба, членовете плащат членски внос, който размер е
определен с решение на Общото събрание на Клуба. Членският внос се събира от
касиера на клуба. Събраните средства могат да се ползват за заплащане на
социални, здравни, културни и други дейности на клуба.
Чл.17. Помещенията, ползвани от клубовете се осигуряват от община Крушари и
се предоставят за стопанисване от кмета на общината след сключване на
договори и след решение на Общинския съвет.
Чл.18. За своята дейност Клубовете внасят отчети ежегодно пред Общинска
администрация и Общински съвет.
Раздел ІІІ
Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба отменя Наредба № 2 приета с решение № 3/27 от
Протокол № 3/06.04.2006г. на Общински съвет - Крушари.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА .
§ 3. Указания по приложението на Наредбата дава Кмета на Община Крушари.
§4. Настоящата наредба е приета с Решение № 1/18 от Протокол
№ 1 от 25.01.2018 година на Общински съвет Крушари и влиза в сила от датата
на приемането й.
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