ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,
ОБЛАСТ МОНТАНА

ОБЩИНСКА
ПРОГРАМА
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И
ПОЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ТРУД
ОТ ЛИЦАТА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ .9 ОТ
ППЗСП

01.02.2020 г. - 31.01.2024 г.

Настоящата Програма за извършване на дейности, свързани с
предоставяне на социални услуги и с благоустрояването и
хигиенизирането на населените места в Община Георги Дамяново е
разработена в изпълнение на чл. 2, ал. 4 от Закона за социално
подпомагане, чл. 9 и чл. 12 от Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане. Чрез тази Програма се осигурява частична
трудова заетост на трайно безработни лица, получаващи социални
помощи. Програмата дава възможност на продължително безработните
лица да придобият знания и умения да повишат шансовете си за
намиране на работа в реалната икономика.
Законодателят е предвидил получаването на месечни социални
помощи да бъде обвързано с полагане на общественополезен труд,
когато възрастта и здравословното състояние позволяват това.
Програмата описва целите, ангажиментите и дейностите,
изпълнявани и към този момент в Община Георги Дамяново, съгласно
нормативната база.
І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни
лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез ангажирането им в
общественополезни дейности – комунално-битови, благоустройство на
населените места, опазване на околната среда, поддържане паметниците
на културата и др.
- Социално мотивиране за трудова реализация, на лицата
включени в Програмата.
- Създаване
на възможност за преустановяване на
формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на социални
помощи.
- Да се гарантира обща полза за населението и общината, като
се подобрява жизнената среда, подпомага се изпълнението на важни за
общината обекти и общественополезни дейности.
-

ІІ. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
- Социално партньорство при реализация на Програмата на
общинско ниво.
- Осигурената заетост по програмата да е в полза на
общината и нейното население и да подпомага социалните и
общополезни дейности от местно и национално значение и включените в
нея лица.
- Програмата да осигурява гъвкавост на заетостта на
безработните лица /пълно или непълно работно време/

- Минимален риск за живота и здравето на лицата, обект на
Програмата.
- Законосъобразност – Програмата е разработена на основание
Рамково споразумение между Агенцията за социално подпомагане,
Национално сдружение на общините в Република България и
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” от 22.11.2011
година между Община Георги Дамяново и Дирекция “Социално
подпомагане” – Чипровци, за изпълнение на чл.12, ал.1 от ППЗСП.
ІІІ.ОБХВАТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА
В Програмата се включват безработни лица, които са регистрирани
в Дирекция “Бюро по труда” като безработни, активно търсещи работа, и
са обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП.
ІV. НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
V. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛИЦАТА, ОБЕКТ НА
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
VІ.ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1.Дирекция”Социално подпомагане” - Чипровци
Осъществява подбор и насочва безработните лица за
включване в програмата до 5-то число на месеца по настоящ адрес, като
ги изпраща на кметовете и кметските наместници;
Определя механизъм за броя на дните, с които
безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно
подпомагане, да полагат общественополезен труд,съгласно Приложение
№ 3;
Изплаща месечна помощ по чл.9 от ППЗСП на лицата,
заети в дейности по Програмата, съгласно утвърдения механизъм за
определяне размера на месечната помощ;
2.Община Георги Дамяново
Съгласно насочващите писма по настоящ адрес на
лицата обект на социално подпомагане кметовете, кметските наместници

и за с. Георги Дамяново главен експерт „Хуманитарни дейности” ,
отговарят за
работата по програмата, като създадат необходимата организация и до
1-во число на месеца да върнат оформените разписки на ДИРЕКЦИЯТА ;
Ангажира лицата в дейностти, при които рискът за
живота и здравето е минимален, съгласно Приложение № 2;
Определя обектите
в населените места, съгласно
Приложение № 1;
За всеки обект и дейност: кметовете , кметските
наместници, а за с.Георги Дамяново гл.експерт „Хуманитарни деиности”
ще извършват ежемесечен инструктаж за здравословни и безопасни
условия на труд;
Отговорниците по населени местта ще оформят и
връщат на дирекция “Социално подпомагане” гр. Чипровци изнесено
работно място с. Георги Дамяново разписките от насочващите писма
оформена с подпис и печат.
Осигурява при необходимост и в зависимост от
дейността средства за материали, инвентар, инструменти, лични
предпазни средства, работно облекло и други;
VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА
В резултат на реализация на Програмата се очаква:
Осигуряване на краткосрочна заетост /14 дни по 4 часа/
на лица, обект на месечно социално подпомагане;
Ограничаване на практиката за получаване на социални
помощи без да се полага труд за тях;
Приобщаване на определени групи от хора към пазара
на труда и намаляване на тяхната зависимост от социални помощи;
Формиране на трудови навици и мотивация за труд;
Преход от пасивен към активен подход при работа с
уязвими групи безработни лица;
Подобряване на жизнената среда, инфраструктурата на
общината и др.
VIII. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОГРАМАТА

- На ниво Община – Дирекция „Социално-икономическо
развитие и териториално-селищно устройство”;
- На ниво Дирекция „Социално подпомагане” –
определено длъжностно лице;

IX. ОЦЕНКА
ПРОГРАМАТА

НА

СОЦИАЛНАТА

ЗНАЧИМОСТ

НА

Критерии:
- Брой насочени безработни лица по чл. 12 от ППЗСП;
- Брой безработни лица, участвали в Програмата;
- Брой безработни лица, реализирали се на пазара на труда.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
Настоящата Програма е отворен документ, обвързан
нормативната база и може да бъде допълвана и изменяна.
Неразделна част към Програмата са Приложения № 1 и № 2.

с

………..2020 г.
с. Георги Дамяново

За Община Георги Дамяново,
Кмет:……………………
/Нина Петкова/

За Дирекция “СП” Чипровци,
Директор:…………………….
/Софка Михалкова/

Приложение 1

НАСЕЛЕНИ МЕСТА, В КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ
ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

1. с. Георги Дамяново;
2. с. Копиловци;
3. с. Говежда;
4. с. Гаврил Геново;
5. с. Дълги Дел;
6. с. Меляне;
7. с. Камена Рикса;
8. с. Дива Слатина;
9. с. Чемиш;
10. с. Видлица;
11. с. Главановци;
12. с. Еловица;
13. с. Помеждин

Приложение 2

ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЛИЦАТА, ОБЕКТ НА МЕСЕЧНО
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ЧЛ. 9 ОТ ППЗСП
Социални услуги:
Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
Пазаруване – снабдяване на нуждаещи се с ежедневно
необходимите продукти и лекарства;
• Поддържане на хигиената в жилищните помещения – текущо и
основно почистване;
• Други сезонни или специфични социални услуги – цепене и
внасяне на дърва, палене на печка, почистване на сняг и др.
•
•

Лятно поддържане:
• Ежедневно почистване на паднали листа и клони, метене и
събиране на купчини и изхвърлянето им на определените за това
места;
• Окоповане на цветни алеи;
• Тесане на трева с мотика и метене на улици и тротоари;
• Събиране на трева и оборка;
• Косене на зелени площи;
• Почистване на гробищни паркове – изсичане на храсти, косене на
трева, почистване на отпадъци, събиране и изхвърлянето им;
• Товарене на отпадъци на МПС по предварително утвърден график
по населени места;
• Почистване на канали – изкопаване на земна маса на дъно и
изхвърляне, тесане на трева около канала, събиране на купчинки,
товарене на отпадъци ръчно и с лопата;
• Почистване на дерета – изсичане на растителност, сухи клони и
храсти, събиране на отпадъците на купчини и товаренето им.

Зимно поддържане:
• Разчистване от сняг и лед и поддържане проходимоста в
населените места през зимата;
• Разчистване от каменопади и други възпрепятстващи нормалното
придвижване на хора и транспортни средства по улиците и
пътищата;
• Преодоляване на последици от снеголом и снеговал по
декоративната растителност по улиците;
• Събиране и извозване на паднала шума и отпадъци, за да се
избегне затлачване на канализацията и водоотвеждащите
съоръжения, улични и пътни оттоци, канавки и други;
• Събиране на снега на подходящи места, непречещи на движението
по пътищата и тротоарите.
Лицата, включени в Програмата ще извършват гореописаните
дейности около кметствата, обществените и жилищните сгради,
социалните заведения, полицейски участъци, кръстовища, площади,
алеи, тротоари, гробищни паркове и др.

