ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
за извършване на общественополезни дейности от безработни лица,
получаващи месечни социални помощи, на територия на Община
Чирпан за периода 2021 – 2023г.
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 Общинската програма.
Необходимостта от Програмата се налага във връзка с планиране и
регламентиране на сътрудничество между Община Чирпан и Дирекция
“Социално подпомагане” - Чирпан
I.Oсновни цели:
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.

II. Обект и обхват на Програмата:
1. ОБЕКТ/ Целеви групи:
В програмата се включват безработни лица, обект на месечно
подпомагане, които следва да полагат общественополезен труд, съгласно
разпоредбите на чл. 12 от ППЗСП.
2. Обхват на програмата:
№ по
ВИДОВЕ
ОБЕКТИ
ред
ДЕЙНОСТИ
1 Метене на алеи,
Тротоарите на улиците в гр.Чирпан:
тротоари и други Бул. ”Г.Димитров”, ул.
обществени места ”П.К.Яворов”, ул."Васил Левски", ул.
"Бр.Даскалови",
ул."Ал.Стамболийски", ул. ”Кочо
Цветаров”, ул."Шaрампол",
ул."Кирил и Методий" , ул."Ангел
П.Стоянов", ул.”Янко Иванов”, ул
"Септемврийци", ул. "Дунав", ул.
"Антон Иванов", ул. "Русен
Атанасов", ул. "Димитър Димов", ул.
"Д-р Петър Генов", ул. "Христо
Смирненски", ул."Димитър Благоев"
и техните пресечки, алеите на
ж.к."Младост"
Дворовете на училища, детски
градини и детската ясла
Квартални градинки
Алеите в двора на МБАЛ
Площадите и тротоарите в селата
2 Почистване на
По улиците в гр.Чирпан: бул.
дъждоприемни
"Г.Димитров", ул.Яворов", ул. "Янко
шахти от пясък и Иванов", ул. "Васил Левски", ул.
кал
"Бр.Даскалови", ул.
"Ал.Стамболийски", ул. "Шaрампол",
ул. "Кирил и Методий", ул. "Ангел
П.Стоянов", ул."Септемврийци",
ул."Дунав", ул. "Антон Иванов",
ул."Русен Атанасов", ул."Димитър

СРОК
По линеен график

Ежемесечно
Ежемесечно
Веднъж на 3 месеца
Ежеседмично
Два пъти в годината:
м.април и
м.септември

Димов", ул. "Д-р Петър Генов", ул.
"Христо Смирненски", ул. "Димитър
Благоев"

3 Почистване на
улични регули от
пясък и кал

4 Пренасяне на
училищни
материали и
обзавеждане
5 Изкопаване на
дупки и засаждане
на дръвчета
6 Тесане на алеи ,
площадки,
тротоари и други
площи

Улиците в гр.Чирпан:
бул."Г.Димитров", ул. „Яворов",
ул."Янко Иванов", ул. "Васил
Левски", ул. "Бр.Даскалови", ул.
"Ал.Стамболийски", ул. "Шaрампол",
ул."Кирил и Методий", ул. "Ангел
П.Стоянов", ул. "Септемврийци", ул.
"Дунав", ул. "Антон Иванов", ул.
"Русен Атанасов", ул. "Димитър
Димов", ул. "Д-р Петър Генов", ул.
"Христо Смирненски", ул. "Димитър
Благоев"
В сградите на училищата на
населените места

Два пъти в годината
:м.март и
м.септември

При необходимост

М.март и м.ноември
В парковете, градините и по улиците
на населените места в общината
От м. май до
Квартални градинки, гробищен парк, м.септември
двора на МБАЛ, ж.к."Младост",
дворовете на училища, детски
градини и детска ясла ,
улиците в гр.Чирпан: "Васил
Левски", ул. "Бр.Даскалови",
"Ал.Стамболийски", ул. "Шaрампол",
ул. "Кирил и Методий", ул. "Ангел
П.Стоянов", ул. "Септемврийци", ул.
"Дунав", ул. "Антон Иванов", ул.
"Русен Атанасов", ул. "Димитър
Димов", ул. "Д-р Петър Генов", ул.
"Христо Смирненски", ул. "Димитър
Благоев", на ж.к."Младост"
Централните площади , градинките и
гробищните паркове в селата

7 Оборка на тревни
площи

Ежемесечно

8

От м. май до
м.септември

9
10

11

12

13

14

15

Прилежащи територии по коритото
на р.Текирска и другите реки ,
преминаващи през населените места,
канавките на околовръстен път,
входните артерии на града и селата,
района около временните торови
площадки до Първи стопански двор,
Зетьовско шосе, около чешмата в
кв.”Св.Св.Кирил и Mетодий”-Запад,
гр.Чирпан
Обрязване на
Квартални градинки, Гробищен парк,
тревни бордюри
двора на МБАЛ, ж.к."Младост",
дворовете на училища, детски
градини и детска ясла
Изсичане на
Двора на МБАЛ, гробищни паркове
бурени и храсти
по населени места,
Прекопаване
Квартални градинки, двора на
МБАЛ, дворовете на училища,
детски градини и детска ясла
Събиране на шума Квартални градинки, гробищен парк,
от тревни площи двора на МБАЛ, ж.к."Младост",
дворовете на училища, детски
градини и детска ясла, площадите и
улиците в населените места
Събиране на
От паркове, градинки, улици и
отпадъци и
образували се нерегламентирани
натоварване на
сметища в населените места
превозни средства
Почистване на
В населените места на общината
речни корита от
бурени ,храсти и
отпадъци за
осигуряване на
нормален отток и
предотвратяване
на наводнения
Пренасяне на
На обществени места в селищата на
отсечени клони и общината
храсти на удобни
за извозване места
Прокопаване на
На обществени места в селищата на
канали за
общината
извършване на

М.май,м.юни,м.юли
От м. май до
м.септември
М.септември,
м.октомври,
м.ноември,
м.декември
Целогодишно

Летните месеци

През лятото

При необходимост

ремонтни
дейности
16 Зимно почистване В селищата на общината
на
площади,тротоари
на улици, алеи в
паркове и градини
и други
обществени места
от сняг и лед

М.януари,м.февруари
м.март

III.Организация на работата по Програмата:
По Общинската програма лицата на социално подпомагане се
разпределят по групи за 14 дни за 4 часа, като работата им се контролира
от служителите към отдел „Екология”.
Служителите към отдел „Екология” организират работата,
инструктират и следят работниците да спазват безопасни и здравословни
правила по време на целия трудов процес.
Общината осигурява материалите, средствата за сигнализация и
предпазните жилетки на работещите, инструментите и тяхното
целогодишно поддържане.
Уведомяването на лицата
за срока, в които ще работят, се
осъществява от общината, след получаване на списък от Дирекция
„Социално подпомагане” Чирпан.
Общинската администрация контролира явяването на работа на
подпомаганите лица и при необходимост ги насочва към Д”СП” за
промяна на периода за отработване. При констатиране на несвършена
работа или такава с лошо качество се налага допълнително отработване на
групата или лицето/лицата.
Отчитането на положения труд става с издаване на индивидуална
служебна бележка по образец, определен от Д”СП” Чирпан за
отработилите и за не отработилите 14 дни в края на всеки месец.
IV. Работно време:
Безработните лица полагат общественополезен труд за срок от 14 дни
по 4 часа, както следва : от 08:00 до 12:00 часа
V.Безопасни и здравословни условия на труд:
В тази Програма са включени дейности, при които рискът за
злополука и увреждане на здравето е сведен до минимум. Преди
стартиране на дейностите работещите по Общинската Програма се
инструктират за спазване на правилата за движение по пътищата, за
безопасни и здравословни условия на труд, което удостоверяват с подписа
си в списък.

Общината осигурява технически изправни инструменти и сигнални
облекла на работещите, съобразно дейността, която извършват и ги
поддържа, съгласно изискванията, в добро техническо състояние.

Настоящата програма е разработена на основание Договор за
сътрудничество между Община Чирпан и Дирекция „Социално
подпомагане” – Чирпан.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН : ……………………………………….
/И. КРАЧОЛОВ/

ДИРЕКЦИЯ “СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ” : ……………………………....
ЧИРПАН
/П. ТАНЕВА/

ДИРЕКЦИЯ ”ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА” : ………….......................
ГР.СТАРА ЗАГОРА

