ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА В
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Тези правила уреждат организацията и дейността на клубовете на пенсионера на
територията на община Белослав, като форма за социална интеграция на хората от
третата възраст.
2. Клубовете се учредяват на териториален/ квартален/ принцип в град Белослав и
кметствата по населени места.
3. Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския бюджет за съответната
година.
4. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти,
социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите.
5. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия:
а/ социални - срещи и социални контакти на клубните членове, организиране на
срещи и консултации с представители на общински и държавни институции,
имащи отношение по проблемите на пенсионерите, организиране на посещение и
помощ на самотно живеещи пенсионери;
б/ здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни консултации;
в/ културни – честване на празници и рождени дни, организиране на
художествена самодейност;
6. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете работят съвместно със
съюза на пенсионерите, на инвалидите, на ветераните от войните,
военноинвалидите, фондации, частни физически лица и си сътрудничат с други
неправителствени организации.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
7. Клубовете на пенсионера се откриват:
а/ в град Белослав при минимум 30 желаещи пенсионери;
б/ клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 20 желаещи
пенсионери;
8. Клубовете се разкриват с писмено заявление от жители на общината, отправено
до кмета на общината.
9. Клубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст, при спазване на
условията за ползване.
10. Помещенията в които се разкриват клубовете, както и подходящото им
обзавеждане се осигурява от община Белослав.
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11. Допуска се ползване на помещенията на клубовете на пенсионера от обществени
организации и граждани след 18,00 часа в работните дни и след 9,00 часа в
празнични и почивни дни при следните условия:
а/ Подаване на заявление лично до Кмета на общината за ползване на
помещението;
б/ Клубовете могат да бъдат ползвани най-късно до 23,00 часа
в/ Писмено уведомление от страна на ползвателя
г/Заплащане на депозит в размер на 100 лева за ползване на помещението;
д/При констатирани повреди и злоупотреби наложени санкции от
полицията,оплакване на граждани относно нарушаването на обществения ред или
ползването на клуба след 23,00 часа от страна на ползвателя на помещението,
депозита остава за сметка на общината за отстраняване на повредите;
12. Разходите по поддръжката на клубовете – осветление ,отопление, вода и ремонти
се осигуряват от общинския бюджет.
ЧЛЕНСТВО, РЪКОВОДСТВО И ДЕЙНОСТ В КЛУБОВЕТЕ
13. Органи на управление на клубовете са общото събрание, клубният и контролният
съвет.
14. Общото събрание на клуба се състои от всички пенсионери, ползващи неговите
услуги. Свиква се най-малко веднъж годишно и се отчита за редовно, ако са
присъствали 50% плюс един от неговите регистрирани членове.
15. Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 5 души –
председател, зам. Председател, касиера и членове, както и контролен съвет от
трима души – председател и двама членове.
16. Общото събрание:
а/ приема правилник за вътрешния ред;
б/ обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
в/ приема програма за дейността на клуба
г/ определя размера на членския внос, който се заплаща от всички членове на
клуба;
в/ взема решение за разходване на средствата от събрания членски внос;
17. Клубният съвет:
а/ организира и ръководи дейността на клуба;
б/ изработва правилник за вътрешния ред;
в/ изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
г/ предлага програма за дейността на клуба и разпределението на средствата по
мероприятия;
д/ прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за
разхода на средствата на клуба;
е/ поддържа връзка с администрацията на общината, Общинския съвет, кметовете
на кметства, неправителствени организации, частни физически лица, фирми и
фондации;
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18. Контролният съвет упражнява контрол по целесъобразното и законосъобразно
разходване на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.
19. Източници на финансиране на клубовете са:
а/ бюджетни средства;
б/ доброволни вноски;
в/ дарения и спонсорство;
ЗАБРАНИТЕЛНИ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
20. В помещенията, предоставени за клубове на пенсионера се забранява употребата
на алкохол и цигари.
21. Членовете на клуба на пенсионера са длъжни:
а/ да спазват хигиената в клуба;
б/ да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото на клуба;
в/ да проявяват инициатива за подобряване на работата в клуба;
г/ да спазват реда и дисциплината, съгласно Правилника за вътрешния ред;
д/ да спазват Правилата за организация и дейност на клубовете на пенсионера на
територията на община Белослав, приети с решение на Общински съвет Белослав;
22. На ползвателите на клубовете се забранява нарушаване спокойствието на
гражданите, чрез викане, пеене,свирене и създаване на шум по друг начин за
времето от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд
23. На ползвателите на клубовете се забранява използването на озвучителна техника,
ако озвучителните тела са разположени на открито.

ОТЧЕТНОСТ
24. В клубовете се води следната задължителна документация:
а/ Протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на клубния
и контролния съвет;
б/ приходно-разходна книга;
б/ заповед и указания издадени от Кмета на община Белослав;
25. Кмета на общината или определено от него лице осъществява контрол върху
дейността на клубовете на пенсионера.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1.При констатирани нарушения и неспазване на разпоредбите на настоящите правила
нарушителите се наказват, съгласно ГЛАВА ДЕВЕТА „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” от Наредба №1 за опазване на обществения ред в
гр.Белослав и кметствата в община Белослав.
§2.Настоящите Правила са задължителни за прилагане от всички пенсионерски клубове
на територията на община Белослав и същите, може да бъде променяни или допълвани
при необходимост с решение на Общински съвет - Белослав.
3

§3.Съществуващите към момента на влизане в сила на настоящите Правила,
пенсионерските клубове на територията на Община Белослав, следва в двумесечен срок
да приведат дейността си в съответствие с нейните разпоредби.
§4. Клубовете на пенсионерите не е задължително да бъдат юридически лица с
нестопанска цел по смисъла на ЗЮЛНЦ.
§5. Указания по приложението на Правилата дава Кмета на Община Белослав или
упълномощено от него лице.
§6. Правилата са приети с Решение № 192 от Протокол № 15/21.09.2016г. на
Общински съвет Белослав.

ЖИВКО ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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