
УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, и чл.77 и чл.80 от 

Административно-процесуалния кодекс се публикува настоящият Проект на Наредба 

№32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубовете на лица с 

увреждания на територията на Община Кубрат. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30 дни от датата на 

публикуване – 28.01.2020 г.   в деловодството на Общински съвет-Кубрат или на е-mail: 

office@obskubrat.bg. 

 

МОТИВИ: 

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ 

НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА 

ПЕНСИОНЕРИ И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КУБРАТ: 

С Наредба № 4/16.03.1999г. на Министерството на труда и социалната политика 

се отменя съществуващата Наредба № 2 за организацията и дейността на клубове за 

пенсионерите и инвалидите (ДВ, бр. 12 от 1996 г.). на Министерството на труда и 

социалните грижи. Според Наредба №4, клубовете на пенсионера са отпаднали, като 

форма на социална услуга. 

Чл. 36, ал. 5 от актуалния Правилник за прилагане на Закона за социално 

подпомагане гласи, че „При необходимост и съобразно потребностите на населението 

на всяка община, могат да се разкриват и други видове социални услуги.” 

На територията на Община Кубрат, клубовете на пенсионери и лица с 

увреждания функционират като форма на социална услуга, местна дейност, 

финансирана от общинския бюджет, съгласно Единната бюджетна квалификация.  

Досега не съществуваше такава Наредба, тъй като действащият Закон за 

социалното подпомагане и Правилника към него не я изискваха. С приемането на 

Наредбата ще се въведат правила за организацията и дейността на клубовете на 

пенсионерите и лицата с увреждания и ще се подобри функционирането им.  Освен 

това все повече възрастни  и лица с увреждания се насочват към клубовете , като 

единствена алтернатива за общуване осъществяване на контакти. Увеличава се и броя 

на новосформираните клубове. 

Предвид гореизложеното, възниква обоснована необходимост да се приеме 

Наредба, която да е съобразена с промените в Закона за социално подпомагане и с 

Правилника за неговото прилагане и да не противоречи на други нормативни актове. 

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА: 

Ефективно, целесъобразно и законосъобразно използване на клубните бази 

съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и 

подобряване качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания. 

  



III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

НАРЕДБАТА: 

  За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни 

бюджетни средства. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

Поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт 

на пенсионерите и лицата с увреждания, и създаване на условия за ефективното 

използване на бюджетни средства за осигуряване и функционирането на Клубовете на 

пенсионерите и лицата с увреждания. 

  

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ:   

Предлаганата Наредба не противоречи на европейското законодателство. 

  

VI. МОТИВИ : 

1. Правни основания: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, при спазване изискванията на чл. 

26, ал.3  от ЗНА и чл. 77 и чл.80  от АПК. 

2. Фактически основания: Необходимостта от приемането на Наредба, която 

да е съобразена с промените в ЗСП и ППЗСП и която да доведе до подобряване 

функционирането на Клубовете за пенсионери и лица с увреждания. 

   

                                                                                                                 

 


