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НАРЕДБА 
за организацията и дейността на  

Клубовете на пенсионера в Община Банско 
  
Раздел І 
Общи положения 
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на клубовете 
на пенсионерите, наричани за краткост по – нататък "клубове", като форма 
за социална интеграция и социални услуги в общността.         
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. 
 
Раздел ІІ 
Организация и управление 
Чл. 6 /1/ Отдел „Хуманитарни дейности” към Община Банско проучва 
потребностите от клубове на пенсионера и предлага на Кмета на Община 
Банско разкриването, преместването или закриването им. 
/2/ Клубовете на пенсионера се откриват: 



1. Клубът в гр. Банско се открива при минимум 50 желаещи пенсионери и 
хора с увреждания; 
2. Клубът в гр. Добринище се открива при минимум 20 желаещи 
пенсионери и хора с увреждания; 
3. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 10 
желаещи пенсионери и хора с увреждания. 
4. В кметствата се допуска разкриването само на един клуб. 
5. Клубовете се разкриват с писмено заявление за жителите на гр. Банско 
до кмета на Общината, а за останалите населени места - до кметовете на 
кметства или кметските наместници. 
/3/ Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с 
определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на 
правилника за вътрешния ред.  
/4/ Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общински 
съвет. 
Чл. 7 /1/ Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и 
подходящото им обзавеждане, се осигуряват с решение на Общински 
съвет. 
/2/ Допуска се ползване на помещенията на клубовете на други обществени 
организации, регистрирани по законите на Р България, по предварителна 
заявка до уредника на клуба.  
/3/ Разходите по поддръжката на клубовете - наеми, осветление, отопление, 
телефон, вода и ремонти, са за сметка на общинския бюджет. 
Чл. 8 /1/ Ръководителят на Заведения за социални услуги в Община Банско 
подпомага методически и организационно клубовете на пенсионера, 
намиращи се на територията на общината. Извършва и контрол по 
законосъобразното разходване на бюджетните средства. 
 /2/ Кметът на Община Банско назначава уредник на клуба на трудов 
договор към Заведения за социални услуги.  
/3/ Функциите и задачите на уредника се определят с правилника за 
вътрешния ред на клуба. 
Чл. 9. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и 
контролният съвет. 
Чл. 10. /1/ Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери и 
хора с увреждания, ползващи неговите услуги. Свиква се най-малко 
веднъж в годината и се счита за редовно, ако 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 9 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; 
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. 11. 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 връзка със Заведения за социални услуги и Отдел 

„Хуманитарни дейности” в Община Банско, кметовете на кметства и 
кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” Община 
Разлог – филиал гр. Банско, с неправителствени организации, частни 
физически лица, фирми, фондации и др.; 

6. организира и ръководи дейността на клуба. 
Чл. 12. Контролният съвет упражнява контрол за целесъобразното и 
законосъобразно разходване на средствата на клуба, както и за опазване на 
неговото имущество. 
 
Раздел ІІІ 
Финансиране 
Чл. 13. Източници на финансиране на клубовете са: 

1. Бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за издръжка на 
клубовете (ток, вода, отопление), средствата за работната заплата на 
уредника на Клуба на пенсионера, справедливо разпределена сума за 
дейност на клуба (екскурзии, други мероприятия), средства за 
издръжка на бюфета. 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 Банско. 

2. Доброволни вноски; 
3. Дарения, спонсорство; 
4. Други. 

Чл. 14. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба 
срещу квитанция, а събраните суми се внасят по сметка на името на клуба. 
Чл. 15. Клубовете работят на бюджетна сметка. 
Чл. 16. 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 на 
клубния и контролния съвет. 
Чл. 17./1/ Клубовете на пенсионера на територията на Община Банско 
могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица. 
/2/ Уредниците на Клубовете на пенсионерите на територията на общината 
приемат заявка за ползване на клубовете от трети лица и съставят график. 
Заявката се предоставя в Заведения за социални услуги – гр. Банско. 
Чл. 18. Основни дейности, които е необходимо да бъдат включени в 
Правилника за вътрешния ред на пенсионерските клубове, са: 

1. индивидуално и групово четете на книги, вестници, списания; 
2. изнасяне на беседи, лекции; 
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; 
6. физкултурни занимания; 
7. организиране и участие в трудови дейности; 
8. подпомагане на клубни членове, намиращи се в затруднено 

положение. 
 

 Раздел ІV 
Права и задължения на клубовете 



Чл.19. Членовете на клуба 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 работата на клуба; 
4. да спазват реда, определен с Правилника за вътрешния ред на клуба; 
5. да спазват разпоредбите на настоящия правилник. 

Чл.20. /1/ Към клубовете могат да се разкриват бюфети, в които с 
минимална търговска надценка може да се предлагат пакетирани храни и 
закуски, безалкохолни напитки, кафе и чай, сладкарски и захарни изделия 
и др. за консумация на членовете. Първоначалното им закупуване се 
извършва със средства, отпуснати от общинския бюджет. 
/2/ Средствата от реализирания оборот се внасят по сметката на Заведения 
за социални услуги и се използват отново за закупуване на стоки за 
нуждите на Клубовете на пенсионера. 

 
Раздел V 
Заключителни разпоредби 
§1. Настоящата наредба се издава на основание чл.21 ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.36 
ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и 
във връзка с чл.2 ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско. 
§2. Указания по приложението на наредбата дава кметът на Община 
Банско. 
§3. Настоящата наредба е приета с Решение №786/24.07.2014г. г. на 
Общински съвет-Банско, задължителна е за прилагане от всички клубове 
на територията на Община Банско и влиза в сила от датата на приемането 
му. 
  
  

           Председател на Общински съвет: ........... 
                                                                                                            /Вл. Колчагов/ 
 


