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І. ОСНОВНИ И НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Пълноценно ангажиране на безработните лица в трудоспособна възраст, обект
на месечно подпомагане в общополезни дейности за община Вълчедръм.
2. Промяна на формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на
социални помощи.
3. Определяне механизмите за полагането на общественополезен труд от
безработните лица подпомагани с месечни социални помощи по реда на чл.9 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (ППЗСП).
4. Обвързване размера на получаваните помощи с реално вложен труд.
5. Формиране трудови навици на ангажираните по Програмата лица.
6. Подобряване условията на жизнена среда в населените места на Община
Вълчедръм.
7. Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата.
IІ. ОБХВАТ И УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
1. Обхват на районите за приложение
Участие в Програмата имат безработни лица обект на месечно социално
подпомагане, живеещи на територията на всички населени места от община Вълчедръм.
2. Обхват на безработните лица
В програмата се включват безработни лица в трудоспособна възраст
регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” Лом, които получават месечна помощ по чл.9
от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и не са включени в
програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане,
3. Условия и ред за реализация на Програмата
3.1. Дирекция „Социално подпомагане” град Лом уведомява лицата, които
получават месечни социални помощи за стартирането на Програмата и задълженията
им по чл.12, ал.1 и ал. 2 от ППЗСП за полагане на обществено полезен труд.
3.2. Дирекция „Социално подпомагане” град Лом изисква подписването на
декларации от безработните лица за наличието на заболяване, което е противопоказно
за извършване на определена дейност, както и представянето на съответните
медицински документи.
3.3. Кметът на Община Вълчедръм със заповед определя длъжностни лица,
които са отговорни за изпълнението на дейностите по Програмата и които да следят за
безопастните и здравословни условия на труд и спазването им през определеното време
за полагане на общественополезен труд от участващите в нея лица.
3.4. Ежемесечно до 5-то число, Дирекция „Социално подпомагане” Лом
представя списъци за всяко населено място от общината (на хартиен и магнитен
носител) на лицата задължени да полагат обществено полезен труд по чл.12, ал.1 от
ППЗСП през текущия месец.
3.5. От 3-то до 7-мо число на месеца, определените длъжностни лица от
общинска администрация и кметствата на общината, обработват предоставените
списъци, изготвяйки графици на лица с разпределение по дати, съобразно основните
дейности и видове работа включени в Програмата.
3. 6. Безработните лица полагат общественополезен труд, съгласно чл.12, ал.2
от ППЗСП за срок от 14 дни по 4 часа дневно.
3.7. Безработните лица полагат общественополезен труд всеки месец.
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3.8.За периода по т.3.6 лицата, полагащи общественополезен труд, се
застраховат от община Вълчедръм със застраховка "Злополука" по реда на Кодекса за
застраховането.
3.9. Всяко лице, положило обществено полезен труд се подписва в утвърдените
списъци след приключване на работата за деня.
3.10. Ежемесечно до 30-то число на месеца Общинска администрация
Вълчедръм предоставя на Дирекция „Социално подпомагане” Лом информация за броя
отработени дни от лицата по чл.12, ал.1 от ППЗСП (Насочване – приложение 1) или
списъка с насочените безработни рица, придружен от график за положения
общественополезен труд от тях, от който да е видно къде и колко време е положило
общественополезен труд всяко лице.
3.11. Изпълнението на общополезни дейности по Програмата да гарантира обща
полза за населението и общината, като се подобрява жизнената среда, подпомага се
изпълнението на важни за общината и държавата обекти и дейности.
ІІІ. ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА
1. Социално партньорство при реализация на Програмата на общинско ниво.
2. Недопускане на дискриминация, съгласно разпоредбите на Закона за защита
срещу дискриминацията.
3. Законосъобразност – Програмата е разработена на основание чл.20 във връзка с
чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.1 от
ППЗСП.
4. Спазване на законовите разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд.
5. Прозрачност и гласност – ангажиране в реализацията на Програмата на различни
управленски, икономически и обществени структури.
ІV. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА
1. Определяне на безработните лица – обект на Програмата.
2. Социално мотивиране на лицата, обект на Програмата, с цел подготовка за
трудовата им реализация.
3. Формиране на навици за постоянна трудова дейност и професионална
отговорност за извършената работа при изпълнението на Програмата.
V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
1.Видовете общественополезни дейности за приложение на Програмата са:
1.1. Комунално – битово обслужване;
1.2. Благоустройство на населеното място и производствените зони;
1.3. Поддържане и опазване на общинска и държавна собственост;
1.4. Опазване и поддържане на околната среда;
1.4.1.Възстановяване ландшафта на лесопаркове и други;
1.4.2.Засаждане на различни цветни, почвопокривни и храстови видове;
1.4.3.Залесяване на нови гори (вазстановяване след пожари);
1.4.4.Залесяване на нови терени;
1.4.5.Залесяване на речни скатове с цел укрепването им;
1.4.6.Залесяване на ерозирали терени;
1.4.7.Терасиране на скатове, склонове;
1.4.8.Почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата;
1.4.9.Кастрене и санитарни сечи;
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1.4.10.Премахване на нерегламентирани сметища – Почистване,
рекултивация на терена и мероприятия за недопускане появата на нови сметища на
почистения терен;
1.4.11.Основно почистване на речни корита;
1.4.12.Основно почистване на малки водни басейни;
1.4.13.Основно почистване на канали за отводняване, минаващи през
населени места;
1.5. Поддържане и опазване на паметници на културата;
1.6. Социални дейности;
1.7. Дейности по неотложни действия по предотвратяване и/или преодоляване
на последствията от аварии и природни бедствия (наводнения, пожари, свлачища,
тежки зимни условия, земетресения и др.);
1.8. Други общополезни дейности.
VI. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
1.ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Общински съвет Вълчедръм утвърждава Програмата на основание чл. 20 във
връзка чл.17, ал.1, т.6, 7, 8 и 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. При необходимост утвърждава корекции в Програмата. Кметът на
община Вълчедръм организира изпълнението на програмата и осъществява
непрекъснат контрол по нейното изпълнение. Осигурява здравословни и безопастни
условия на труд за безработните лица, които работят в общополезните дейности.
2.ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” ЛОМ
Дирекция „Социално подпомагане” Лом участва изготвя списъци на безработните
лица за включване в Програмата. Осъществява непрекъснат контрол по изпълнението
на Програмата.
3. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - МОНТАНА"
Консултира разработената програма по отношение на всички задължения,
възникващи по Закона за здравословни и безопастни условия на труд при извършване
на общественополезните дейности от безработните лица, подадени от Дирекция
„Социално подпомагане” Лом.
VІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
Тази програма е със срок на действие от 01.02.2012 г. до 31.12.2012 г.
VІІI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА
В резултат на реализация на Програмата се очаква:
- осигуряване на социална интеграция и възможности за повишаване на
пригодността за заетост, чрез включване в дейности, водещи до повишаване на
уменията на безработни лица, обект на Програмата;
- формиране на устойчиви трудови навици, мотивация за труд и
професионални умения при лицата, обект на Програмата;
- намаляване на броя на обезкуражените лица;
- подобряване на жизнената среда, инфраструктурата на общината и др.;
- повишаване качеството на живот на рискови групи лица, чрез реализацията
на социални дейности.
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XII. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМАТА
В хода на реализация на Програмата се извършва текущ мониторинг. През
периода на нейното действие се извършва независима оценка за въздействието на
Програмата и постигането на нейните цели.
Органите, отговорни за изпълнението на Програмата, упражняват непрекъснат
контрол върху качеството на изпълнение на дейностите.
В края на годината отговорните за изпълнението на Програмата институции
изготвят отчет относно постигането на нейните цели и изразходваните средства. В
отчета се посочват срещаните трудности при реализацията на Програмата и предлагат
мерки за преодоляването им.
Правят предложения до Кмета на община Вълчедръм за промяна в механизма
на Програмата (ако това се налага) на основа резултатите от мониторинга.

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”
……………………………

УТВЪРЖДАВАМ:
ИВАН БАРЗИН
КМЕТ
НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
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