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МОТИВИРАН ДОКЛАД            
по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

 
Към Предложение за приемане на наредба за организацията и дейността на клубовете 
за пенсионерите и хора с увреждания или в неравностойно положение в община Никола 
Козлево. 
1. Причини, които налагат приемането.  
С тази наредба се цели да се уредят организацията и дейността на клубовете за 
пенсионерите и хора с увреждания или в неравностойно положение, наричани за 
краткост по нататък "клубове", като форма за социална интеграция и приобщаване на 
хора с увреждания и в неравностойно положение в общността. 
2. Цели, които се поставят:  
2.1. Регламентиране на създаването и функционирането на клубовете на пенсионерите 
и хора с увреждания или в неравностойно положение в община Никола Козлево, които 
не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза; 
2.2. Да се регламентира организация и управление на клубовете на пенсионерите и хора 
с увреждания или в неравностойно положение в община Никола Козлево.  
3. Финансови средства, които са необходими за прилагане на Наредбата:  
Предвижда да се задели бюджет за издръжка на клубовете по 1200 лева на клуб. 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата, включително и 
финансови такива:  
Клубовете да организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, 
културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно 
социално включване и социална интеграция в общността на пенсионерите и хора с 
увреждания или в неравностойно положение. 
5. Анализ за съответствие с правото на ЕС:  
Предлаганият проект на Наредба не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство.  
Той е разработен в съответствие със Закона за нормативните актове и закона за 
местното самоуправление и местната администрация и закона за интеграция на хората с 
увреждания.  

Новият нормативен акт е в съответствие с Европейското законодателство – 
Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално 
развитие, с директиви на ЕС, свързани с тази материя.  
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