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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ФИНАНСИРАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 
ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО. 
 
  
Публикувано на: 22.05.2017 г. 
 
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.05.2017 г., за 
предложения и становища по настоящото предложение за Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските 
клубове на територията на община Попово. 
 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 
страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация 
– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 
Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на 
e-mail: apio@popovo.bg  
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ДО 

Общински съвет Попово 

 
 
                                                  ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                  от д-р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на 
община Попово. 
 
 Уважаеми общински съветници, 
 При провеждане на общо събрание на пенсионерските клубове на територията на 
община Попово през 24.03.2016 г. бе обсъден Правилника за организацията, финансирането и 
дейността на пенсионерските клубове на територията на община Попово. При провелата се 
дискусия бяха направени предложения за изменения и допълнения на правилника, след което 
бе взето решение за внасянето им в Общински съвет Попово, където направените корекции да 
намерят отражение, чрез приемане на Решение за изменението и допълнението му.  
   Във връзка с това и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА 
предлагам да вземете следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
 Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, 
финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Попово. 
 както следва: 

§ 1. Чл. 6 придобива следната редакция: За изпълнение на своите цели клубовете 
контактуват със съюзите на пенсионерите в България с решение на общото събрание на клуба и 
сътрудничество с неправителствените организации /читалища/. 
 § 2. Чл. 7 придобива следната редакция: Членове на клуб на пенсионера могат да бъдат 
всички пенсионери без оглед на социално положение, националност и вероизповедание. 
 § 3. Чл. 8 придобива следната редакция: Клубовете се откриват, ако в града има 50 члена, 
а в кварталите  селата от общината от 20 члена пенсионери. 
 § 4. Чл. 9 придобива следната редакция: Клубовете са достъпни за всички пенсионери 
платили членския си внос, определен от общото събрание на клуба. 

§ 5. В чл. 13, ал.1 отпада текста: То се свиква 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. 

§ 6. Чл. 13, ал.2 придобива следната редакция: Общото събрание на клуба избира клубен 
съвет в състав от 3 до 9 души – председател на клуба. Клубния съвет на свое заседание 
разпределя дейностите между членовете на новоизбрания клубен съвет. 

§ 7. Чл. 13, ал.3, т.3 придобива следната редакция: приема план за дейността на клуба и 
бюджета за съответната година. 
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 § 8. Създава се нова т.4 със следното съдържание: Свиква отчетно изборно събрание 
веднъж на 3 години, а отчетно събрание всяка съответна година. 
 § 9. Създава се нова т.5 със следното съдържание: Взема решение за размера на членския 
внос. 

§ 10. Създава се нова т.6 със следното съдържание: Избира контролен съвет от 3 души. 
На свое заседание новоизбрания контролен съвет си избора председател. 
 § 11. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: Решенията на общото събрание са 
задължителни за всички членове  и ръководни органи. 

§ 12. Създава се нова ал.5 със следното съдържание: Извънредно общо събрание може да 
бъде свикано от клубния съвет, контролния съвет и 50 % плюс 1 от членовете на клуба. 
 § 13. Чл. 14, т.3 придобива следната редакция: предлага за обсъждане дейността на клуба 
за съответната година 
 § 14. Чл. 14, т.4 придобива следната редакция: Предлага за обсъждане и приемане 
проекто-бюджета за дейността на клуба за съответната година 
 § 15. Създава се нов чл. 14А със следното съдържание:  
 Чл.14А Права и задължения на членовете на клубовете: 

1. Приемат правилника на клуба, участват в неговата реализация и плащат членския си 
внос. Членове на клуба, които са преустановили дейността си или не платят членския 
си внос за съответната година се изключват от членство в клуба.  

2. Изразяват свободно своите възгледи и позиции за подобряване на живота на 
пенсионерите. 

3. Включват се активно в живота и отстояват интересите на клуба. 
4. Изпълняват решенията на общото събрание и на клубния съвет. Членове на клуба, 

които не изпълняват решенията на общото събрание, на клубния съвет и с делата си 
уронват престижа на клуба се отстраняват от клуба с решение на клубния съвет за 
неопределено време и не им се подновява членството за следваща година.  

5.  Нови членове се приемат от клубния съвет след запознаване с правилника на клуба. 
 § 16. В чл. 15 отпада текста: В състава на контролния съвет задължително се включва 
представител на общинска администрация (ОбА) или общински съветник по избор. 
 § 17. Чл. 17 се отменя. 

§ 18. Чл. 18 придобива следната редакция: Средствата набирани от членски внос се 
ползват за социални, здравни, културни, спортни и др. Дейности в съответния клуб. 

§ 19. В чл. 19 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: При предоставяне на клуба 
за спортно – развлекателни игри, карти, табла, шах и др. Дните и таксите за участие се 
определят от общото събрание на клуба. 
 
 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ..........................                

                                                       /д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНА  ПОПОВО 
7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 
тел.: 0608/40021 
факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 
tel.: +359 60840021 
fax: +359 60840024 

 
e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

 

4/4 
 

МОТИВИ 

 

 Към предложението за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на 
община Попово, приет от Общински съвет – Попово с Решение № 402 по протокол № 29 от 
17.12.2009 г.  
  
 1. Причини, налагащи приемането на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на 

територията на община Попово. 

 Изменението на правилника се налага във връзка с констатирани пропуски при 
прилагането на разпоредбите на досега действащия правилник, във връзка с осъществяването 
на ежедневната дейност на пенсионерските клубове, действащи на територията на община 
Попово. Настъпилите промени през годините от 2009 г до настоящия момент налагат 
промяната на някои правила и нормативи в действащия правилник, с които ще се подпомогне и 
облекчи дейността на клубовете, ръководствата им и техните членове. 
 2. Цели, които се поставят с Правилника за изменение и допълнение на Правилник 

за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията 

на община Попово. 

 Постигане на ефективно, законосъобразно и целесъобразно управление и организация на 
дейността на пенсионерските клубове на територията на община Попово.   
 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника за 

изменение и допълнение на Правилник за организацията, финансирането и дейността на 

пенсионерските клубове на територията на община Попово. 

 Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 
 4. Очаквани резултати от приемане на Правилника за изменение и допълнение на 

Правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на 

територията на община Попово. 

 Ефективно, законосъобразно и целесъобразно управление и организация на дейността на 
пенсионерските клубове на територията на община Попово.   
 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 Настоящото предложение за Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на 
община Попово е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-
висока степен, както и тези на европейското законодателство.  

 
Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  
 Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 
законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 
страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация 
– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 
Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на 
e-mail: apio@popovo.bg  


