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П Р А В И Л Н И К 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ  

НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
 

ПРОЕКТ: 
 

1. Пенсионерските клубове се разкриват и закриват с решение на Общински 
съвет Шумен. Същите се предоставят на регистрирани Сдружения с 
нестопанска цел за безвъзмездно ползване. 

2. Клубните помещения и оборудването в тях са собственост на Община 
Шумен. 

3. Стопанисването, управлението и организацията се осъществяват съгласно 
приетия Устав на сдружението и разработени вътрешни правила. 

4. Финансовото обезпечение на разходите за консумативи и ремонти се 
осъществява от общинския бюджет, чрез структурата на Домашен и 
социален патронаж. 

5. Заверено копие от Уставите на пенсионерските клубове и съдебното 
решение задължително се представят от Председателите на сдруженията в 
Община Шумен. При промяна предмета на дейност сдруженията са 
задължени да предоставят в Община Шумен измененията на Устава. 

6. Забранява се:  
- Възмездно или безвъзмездно отдаване/преотстъпване на клубните 
помещения на трети лица; 

- Употребата на алкохол, цигари и други упойващи вещества и средства; 
- Осъществяването на дейности, извън предмета на дейността на 
сдружението; 

7. При необходимост и по преценка на Община Шумен в клубовете се 
назначават технически организатори на трудов договор. 

8. Настоящият правилник отменя Правила за организацията и дейността на 
клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Шумен, приет с 
Решение №752/29.06.2006г. на Общински съвет Шумен. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

М О Т И В И  
 

към проекта за  
Правилник за управление и стопанисване на пенсионерските клубове  на 

територията на Община Шумен 
 
  

Във връзка със Закона за общинската собственост и регистрацията на 
пенсионерските клубове и клуба на инвалида като юридически лица с нестопанска 
цел – надлежен правен субект, е необходимо да бъдат отменени Правила за 
организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община 
Шумен, приети с Решение №752/29.06.2006г. на Общински съвет Шумен и да бъде 
изработен нов Правилник за управление и стопанисване на пенсионерските 
клубове на територията на Община Шумен. 

 
С оглед изложеното, представям на вниманието Ви надлежен проект.  

 За прилагането на Правилника за управление и стопанисване на 
пенсионерските клубове  на територията на Община Шумен няма да бъдат 
необходими финансови средства.  

 
С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 
европейското право. 

 

 
 


