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РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА 
 

№ и дата на 
изменението 

Основание за изменението Изменени, отменени, нови 
/чл., ал., т./ 

Дл. лице 
/ подпис/ 
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РАЗДЕЛ І. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, дейността и 

финансирането на клубове на пенсионерите като форма за социална интеграция 
на хората от третата възраст на територията на Община Козлодуй. 

Чл. 2. (1) Клубовете се учредяват на териториален принцип - за град 
Козлодуй и съставните кметства. 

(2) Клубовете могат да бъдат: 
- за пенсионери; 
- смесени (за лица с група инвалидност и лица в пенсионна възраст). 
Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните 

контакти и активното дълголетие на пенсионерите и интеграцията на лица с 
група инвалидност. 

Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си 
сътрудничат със съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, 
неправителствени организации, фондации, частни физически лица и др. 
 

РАЗДЕЛ ІІ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 5. (1) Клубове се откриват, ако в съответното населено място има 

повече от 50 регистрирани пенсионери за общинския център и повече от 30 за 
съставните кметства.   

(2) Общинската администрация проучва потребностите от клубове и 
предлага, след съгласуване с кметовете по населени места, на кмета на 
Общината разкриването, преместването или закриването им. 

(3) Клубовете са достъпни за всички пенсионери. 
(4) Клубовете се откриват, закриват или преместват със заповед на кмета 

на Общината, след решение на Общинския съвет. 
Чл. 6. (1) На пенсионерските клубове със заповед на кмета на Общината, 

след решение на Общинския съвет, се предоставят за безвъзмездно ползване 
помещения – частна общинска собственост.  

(2) Разходите по поддръжката на клубовете - осветление, отопление, вода 
и ремонти са за сметка на Общината. 

Чл. 7. (1) Общинската администрация подпомага финансово, методически 
и организационно клубовете, намиращи се на територията на Община Козлодуй, 
като осъществява и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните 
средства. 

(2) Всеки клуб си избира организатор. Функциите и задачите на 
организатора се определят с Правилника за вътрешния ред на клуба. 

Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия, 
съобразно интересите и възможностите на членовете си в областта на културата, 
здравеопазването, социалната сфера, образованието, спорта и туризма и др. 

Чл. 9. (1) Към клубовете може да се организират бюфети, в които се 
предлагат безалкохолни напитки, кафе, чай, захарни изделия и др., без търговска 
надценка. 

(2) Бюфетите се зареждат със средства, набирани от консумацията, 
дарения и спонсорство. 
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(3) Възнаграждението (при необходимост) на организатора на клуба и 
бюфета се осигурява от средствата на клуба по решение на Общото събрание. 

Чл. 10. Органи на управление на клубовете са Общото събрание, 
Клубният съвет и Контролният съвет. 

Чл. 11. (1) Общото събрание се състои от всички регистрирани членове, 
ползващи услугите на клуба. То се свиква най-малко веднъж в годината и се 
счита за редовно, ако са присъствали 50 % плюс един от регистрираните членове 
на клуба. Решенията му се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите. 

(2) Общото събрание на клуба избира Клубен съвет - председател, зам.-
председател, касиер и членове, както и Контролен съвет. 

(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 и План-сметка за нейното 

реализиране. В срок до 1 ноември на предходната година Програмата и План-
сметката се представят на кмета, който ги внася за обсъждане в Общинския 
съвет. 

Чл. 12. Клубният съвет: 
(1) Изработва Правилник за вътрешния ред; 
(2) Организира и ръководи дейността на клуба; 
(3) Предлага проект на Програма за дейността на клуба; 
(4) Прави предложение за утвърждаване от Общото събрание на План-

сметка за разходване на средствата за клуба по мероприятия; 
(5) Поддържа връзка с Общината, с неправителствени организации, частни 

физически лица, фирми, фондации и др.; 
(6) Изготвя и представя пред Общото събрание Годишен отчет за 

дейността на клуба. 
Чл. 13. (1) Контролният съвет води регистрационната книга на членовете 

на клуба, упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване 
на средствата на клуба, както и за опазване на неговото имущество.   
 

РАЗДЕЛ ІІІ. 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл. 14. Източници на финансиране на клубовете са: 
(1) Бюджетни средства за издръжка на клубовете (ток, вода и отопление) и 

сума за дейност на клуба. Сумата за дейност се определя съобразно финансовите 
възможности на Общината за съответната година, залага се в Годишния бюджет 
и се изразходва за дейности, заложени в Програмата за дейност на клуба. 
Изразходваните средства се отчитат пред кмета на Общината и Общинския съвет 
с доклад, в срок до 31 март. Всеки разход се отчита с надлежно оформени 
финансови документи пред общинската администрация. 

(2) Доброволни вноски, членски внос и други. Членски внос заплащат 
всички членове на съответния клуб в размер, определен с решение на Общото  
събрание. Средствата от членски внос се ползват за социални, здравни, 
културни, спортни, организационнни и др. дейности. 

(3) Дарения, спонсорство и др. 
Чл. 15. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба 

срещу квитанция. Събраните суми се отразяват в приходно-разходната книга. 
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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, 

Клубния съвет и Контролния съвет; 
(4) Регистрационна книга на членовете на клуба. 

 
РАЗДЕЛ ІV. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл 17. Членовете на клубовете са длъжни: 
(1) Да спазват хигиената и реда в клуба. 
(2) Да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото на 

клуба. 
(3) Да проявяват инициатива за подобряване дейносттта на клуба. 
(4) Да спазват реда, съгласно Правилника за вътрешния ред на клуба. 
(5) Да спазват Правилника за дейността на клубовете на територията на 

Община Козлодуй, приет с решение на Общинския съвет. 
Чл 18. Забранява се в помещенията, предоставени за Клуб на пенсионера, 

да се употребяват алкохол и цигари, да се организират хазартни игри и др. 
дейности, забранени със закон. 

Чл 19. Забранява се в клубовете да се осъществяват дейности извън тези, 
посочени в правилника. 

Чл 20. Забранява се възмездно или безвъзмездно предоставяне на 
клубните помещения на трети лица. 
 

РАЗДЕЛ V. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 21. Настоящият правилник е приет с Решение № 607 по Протокол 

51/11.07.2011 г., влиза в сила в определените от ЗМСМА срокове и е 
задължителен да се прилага от всички пенсионерски клубове на територията на 
община Козлодуй, разкрити и финансирани от Общината. 

Чл. 22. Измененията и допълненията на Правилника се извършват от 
Общинския съвет. 

Чл. 23. Изпълнението и контролът по прилагане на Правилника се възлага 
на кмета на общината или определено от него лице. 

Чл. 24. До 3 месеца от влизането в сила на настоящия правилник кметът 
на Общината издава заповед за разкриване на съществуващите клубове, които 
трябва да приведат дейността си в съответствие с правилника. Средствата за 
тяхната издръжка се определят в Бюджет 2012 г. 
 
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
МАЯ ЗАНЕВА 


