ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩОПОЛЕЗНИ ДЕЙНОСТИ ОТ
ЛИЦАТА ПОЛУЧАВАЩИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Приета с Решение на ОбС Стражица № 432/28.04.2010 година

І.Общи положения
Настоящата програма за осъществяване на общополезни дейности от
лицата получаващи социални помощи е разработена в съответствие със
съществуващата законова рамка: Закон за социалното подпомагане, Закон
за местното самоуправление и местната администрация. Регламентираните
мероприятия и заложените дейности са съобразени с приоритетите,
заложени в Общинския план за развитие
Програмата е насочена към безработни лица в трудоспособна възраст,
които получават месечна помощ по чл. 9 от ЗСП чрез Дирекция “Социално
подпомагане” и не са включени в програми за заетост по чл. 12 б от Закона
за социалното подпомагане.
Всяко лице включено в програмата е задължено да отработи 14 дни по
4 часа дневно в месеца.
Дирекция “Социално подпомагане” в началото на всеки месец
предоставя на кметствата от Община Стражица списъци с имената на
лицата, които следва да положат общественополезен труд. В края на месеца
Община Стражица предоставя на Дирекция "СП“ списъци с имената на
лицата действително отработили посочения в програмата брой дни. Когато
лицето откаже да отработи необходимият брой дни, месечната помощ се
спира за срок два месеца, считано от 1-во число на месеца, през който е
направен отказът. При повторен отказ за полагане на общественополезен
труд месечната помощ се прекратява за срок две години.
Осъществяването на дейностите от програмата се съобразява с
изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
Съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.
за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж
на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, на работниците следва да се
провежда Инструктаж по безопасност и здраве при работа.
За периода на работа за лицата полагащи общественополезен труд, се
заплаща застраховка за трудова злополука.

ІІ. Цели, направления и дейности
Цели
1.Пълноценно ангажиране на всички безработни лица, които са обект
на месечно социално подпомагане и не са включени в програми за заетост
по чл.12б от Закона за социалното подпомагане в изпълнение на
заложените в програмата дейности.
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2. Поддръжката на елементите на техническата инфраструктура,
ефективно управление на откритите пространства като важен елемент от
градската архитектурна среда.
3. Създаване на възможност за преустановяване на формираните
нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на помощи.
Реализирането на програмата ще се осъществява в следните
направления:
Направление 1.
Реализация на дейности по благоустрояване и
хигиенизиране, с цел подобряване на средата за обитаване. Поддръжка
елементите на техническата инфраструктура
Дейности
 зимна и лятна поддръжка на тротоари, улици, пътища, площади
и други обществени терени;
поддръжка на паркове и гробища;
поддръжка на детски площадки, дворове и съоръжения на
училища и детски градини.
 почистване на отводнителни канали, канавки, шахти;
 поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа;
Направление 2. Реализация на екологични мероприятия по озеленяване и
почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на
откритите пространства и опазване на околната среда.
Дейности

Поддръжка на цветните алеи в населените места - засяване и
отглеждане на едногодишни цветя, засаждане и резитба на храстова
растителност, окопаване поливане и др. мероприятия;
 Почистване и косене на зелените площи;

Саниране на междублокови пространства – почистване,
заравняване, затревяване и др.;
 Почистване на нерегламентирани сметища;
 Залесяване.
 Почистване на речни корита, дерета и канали.
Направление 3. Социални услуги
Дейности
 Оказване помощ на възрастни, самотни и болни хора за
закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа
необходимост.
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 Оказване помощ на възрастни, самотни и болни хора за
осигуряване на отоплителни материали.

ІІІ. Ползи от реализация на дейностите по Програмата
 пълноценно ангажиране на лицата, получаващи социални помощи
в организираните от общината дейности ;
 подобряване качеството на живот в Общината;
 намаляване на здравния и екологичен риск за населението;
 изграждане на околна среда, благоприятстваща психическото и
физическо здраве;
 опазване и подобряване на откритите пространства;
 опазване на околната среда и предотвратяване на наводнения;
 помощ на самотни и болни хора;

ІV. Организация и контрол по реализация на дейностите
Организацията по осъществяване изпълнението на програмата,
контролът за качествено и действително полагане на труд, воденето на
надлежна документация и подаване на информация на Дирекция „СП” се
осъществява, от: Общинско предприятие „Странични дейности” гр.
Стражица и Кметовете и кметски наместници на населените места от
общината. Същите оказват съдействие на служителите от Дирекция
“Социално подпомагане “ при извършване на проверки на място.

V. Актуализация
Настоящата програма е отворена за допълнения, корекции и
актуализация.
В началото на всяка година и при необходимост от актуализация кмета на
общината утвърждава планираните дейности за годината по подадена
информация от Директора на ОП „Странични дейности” и кметовете и
кметски наместници на населени места по следния образец:
Нас.
място/ Площ,
Обекти
брой

обем, Брой заети

Повторяемост
период 1 месец

за Срок

Дейности по благоустрояване и хигиенизиране
Екологични мероприятия
Социални услуги
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