
 
 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

От Ивайло Иванов Крачолов– Кмет на Община Чирпан 

 

 

Относно: Приемане на общинска програма за извършване на общественополезни 

дейности от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на 

община Чирпан, съгласно Закона за социално подпомагане и правилник за приложението 

му. 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

   Дирекция “Социално подпомагане” Чирпан подпомага  със социални помощи 

безработни лица, които отговарят  на условията, съгласно  Закона за социално 

подпомагане. Според  чл. 9 и чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане безработните лица, които не са включени в програми за заетост и получават 

месечни социални  помощи, отработват  най-малко 14 дни общественополезен труд в 

месеца по Общинска програма за общественополезни дейности..    

    

     Необходимостта от Програмата се налага във връзка с планиране и регламентиране  на 

сътрудничество между Община Чирпан и Дирекция «Социално подпомагане» - Чирпан. 

Oсновните иʹ цели са следните:  

         

 1.   Пълноценно ангажиране на безработните лица в трудоспособна възраст, обект 

на месечно подпомагане в общополезни за общината дейности. 

 2.  Приобщаване на трайно безработните към формиране на нагласа за опазване 

чистотата на обществените места и околната среда, както  възстановяване на трудовите 

навици и повишаване на пригодността им за участие в пазара на труда. 

 3. Регламентиране на ясни и ефективни правила за полагане на общественополезен 

труд от безработните лица, обект на месечно социално подпомагане. 

 

  Разработеният проект на Общинска програма определя конкретните общополезни 

дейности, обектите и графика на тяхното реализиране. Общинската програма предоставя 

възможност на посочените  от Дирекция «Социално подпомагане» гр. Чирпан лица, 

ежемесечно да отработят 14 дни по 4 часа дневно общополезен труд по предвидените 

дейности. 

 



Предлагам на Вашето внимание следния 

 

Проект за Решение: 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, Общински съвет реши: 

1. Приема Общинска програма за извършване на общественополезни дейности 

от безработни лица, получаващи месечни социални помощи на територията на община 

Чирпан за 2021-2023 вкл. 

2. Административният контрол относно продължителността и качеството на 

положения труд Общинската програма се осъществява от Кмета на Общината или 

определено от него лице. 

 

 

 

Вносител:  ……………………………. 

Ивайло Крачолов 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувано с юрист: …………………….. 

Димитър Славов 

 

 

 

 

 


