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Приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2, т. 10 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  и е приета с Решение № 710 по 

Протокол  № 51/05.08.2010 г. на Общински съвет – Две могили 
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I. ОБОСНОВКА И НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ПРОГРАМАТА 
 

Необходимостта и нормативната обосновка от реализиране на тази програма 

е регламентирано в чл.2, ал.5 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП), според 

който получаването на месечни социални помощи се обвързва с полагането на 

обществено-полезен труд, освен в случаите на майчинство или когато възрастта 

и/или здравословното състояние на лицето не позволяват това. 

 Организирането на обществено-полезните дейностти, техният вид и обхват, 

както и задължените да полагат такъв вид дейности, са регламентирани в чл.12 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. 

 Актуализирането на програмата се налага поради съществено изменение на 

чл.12 от Правилника за прилагане на Закона за социалните помощи.(изм. с ДВ, 

бр.27 от 2010г., в сила от 01.05.2010г.) 
 

II. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата се прилага във всички населени места от територията на Община 

Две могили: гр.Две могили, с.Каран Върбовка, с.Кацелово, с.Острица, с.Могилино, 

с. Батишница, с.Бъзовец, с.Баниска, с.Помен, с.Чилнов, с.Пепелина, с.Широково 

или общо 12 населени места. Възможно е лица с постоянен адрес в едно населено 

място в Община Две могили, да заработват предвидените дни месечно в друго 

населено място при осигурен транспорт, в зависимост от нуждите на Община Две 

могили. 

Срок на изпълнение на Програмата: е от 01.05.2010 до настъпване на 

съществено изменение на нормативната уредба. 

В програмата следва да се включват всички безработни лица в 

трудоспособна възраст, по отношение, на които са одобрени молби за месечна 

социална помощ (по чл. 9 от ППЗСП), които не са включени в програмите за 

заетост по чл.12б от Закона за социалното подпомагане. 

В програмата не се включват следните лица: 

1. Лицата, полагащи грижи за деца до 3-годишна възраст: 

1.1. Майка или баща (осиновителка, осиновител); 

1.2. Родител, който отглежда сам детето си; 

1.3. Настойници; 

2. Бременни жени след третия месец на бременността им; 

3. Лицата с трайни увреждания или с умствена временна 

неработоспособност за повече от 20 дни в месеца, след представяне на съответен 

документ, издаден по надлежния ред от ЛКК или ТЕЛК; 

4. Лицата, полагащи грижи за болен член (удостоверено по надлежен ред 

чрез документ, издаден от ТЕЛК) на семейството или за болен роднина по 

възходяща и низходяща линия до втора степен; 

5. Лицата, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по 

възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се 

нуждаят постоянно от чужда помощ; 

6. Лицата с тежки психични заболявания, установени от компетентните 

органи; 



7. Лицата с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за 

периода на участие в Национална програма за интеграция на чужденците в 

Република България. 

Лицата, получаващи месечни социални помощи и не попадащи в категорията 

на някое от посочените по горе изключения, полагат общественополезен труд за 

срок 14 дни месечно по 4 часа дневно. 
 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Настоящата програма цели създаване на условия и възможност за участие на 

безработни лица, които получават месечна социална помощ и не са включени в 

програми за заетост по чл. 12б, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, да се 

включат в организирани от Община Две могили програми за предоставяне на 

социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и 

хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни 

дейности за срок, 14 дни по 4 часа дневно. 
 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Дейностите, възлагани на лицата, полагащи общественополезен труд се 

характеризират с : 

1.1. Полезност – да подобряват общополезните дейности и жизнената среда 

на населението. 

1.2. Не са свързани с администратиране – т.е. да не се извършват 

административни и управленчески дейности. 

2. Видове дейности за приложение на Програмата: 

2.1. Общополезни дейности, свързани със социалното обслужване на 

населението: 

2.1.1. Социални услуги – подпомагане при доставка на дърва и въглища на 

социално слаби лица, участие в дейности на Д”СП”, участие при разтоварване на 

хуманитарни помощи. 

2.2. Общополезни дейности, присъщи на общината и държавата, свързани с 

подобряване условията на живот на населението: 

2.2.1. Поддържане на чистотата в населените места; 

- нискоквалифициран труд за почистване на терени; 

- метене; 

- сметосъбиране; 

2.2.2. Снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места; 

3. Почистване на нерегламентираните сметища, на гробищните паркове; 

4. Поддържане на исторически и културни обекти; 

5. Лесо-културни и екологични мероприятия; 

6. Полагане грижи за флората в района; 

7. Участие при залесяване на горски масиви. 

8. Почистване на канали; 
 

V. ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
 

1. Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Две могили (Д”СП” – гр. Две 

могили) 
1.1. Начислява и изплаща месечни социални помощи на лицата, обект на 

подпомагане с месечни социални помощи в община Две могили, на които кметът 

на съответното населено място по Програмата е направил заверка, че са заработени 

съответния брой работни дни. 



1.2. Подава ежемесечна информация на Община Две могили с изпращане на 

поименен списък на лицата, които следва да положат общественополезен труд през 

съответния месец. 

1.3. При отказ на лицата, подпомагани по чл. 9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане (ППЗСП), за полагане на общественополезен труд 

месечната помощ се спира за срок от два месеца, считано от 1-во число на месеца, 

през който е направен отказа. При повторен отказ за полагане на 

общественополезен труд месечната помощ на лицата се прекратява за срок от две 

години. 

2. Община Две могили 

2.1. Организира и практически осигурява заетост на лицата, посочени в 

поименен списък, подаден от Д”СП” гр. Две могили, които следва да положат 

общественополезен труд през съответния месец. 

2.2. За периода на полагане на общественополезния труд от лицата, 

определен в Програмата в т. І, съобразен с чл. 12, ал. 3 от ППЗСП, заплаща 

застраховка трудова злополука. 

2.3. Кмета на Община Две могили определя със Заповед, длъжностно лице, 

което ще отговаря за изпълнението на програмата. 

2.4. Определеното длъжностно лице води форма 76 за лицата участвали в 

дейностите, свързани с реализацията на Програмата. 

2.5. Определеното длъжностно лице провежда инструктаж на лицата, 

полагащи общественополезен труд през съответния месец по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана и осигурява здравословни и безопасни условия 

на труд, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство. 

2.6. Ежемесечно до 25-то число на съответния месец общинска 

администрация подава в писмен вид информация за лицата, отработили 

общественополезен труд, както и за тези ,които не са изпълнили това задължение. 

3. Кметства 

3.1. Кметовете и кметските наместници населените места в Община Две 

могили организират дейностите по Програмата по населените места. 

3.2. Гарантират безопасни и здравословни условия на труд на безработните 

лица по чл.12 от ППЗСП, полагащи общественополезен труд, спазвайки нормите по 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса на труда и 

издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове. 

3.3. Провеждат инструктаж на лицата, полагащи общественополезен труд 

през съответния месец по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

и осигурява здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с 

разпоредбите на трудовото законодателство. 

3.4. Предоставят необходимата информация на социалните работници, 

отговарящи за съответното населено място. 

 

 

 

Председател на Общински съвет – Две могили:  

 

     ___________________ (Байчо Петров Георгиев) 

 


