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          Настоящият отчет включва реализираните дейности заложени в Общинска програма за 

полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане през 2019 

година, приета с решение № 378/18.12.2018г. на ОбС- Велинград. Програмата се реализира в 

изпълнение на разпоредбите на чл.2, ал.5 от Закона за социално подпомагане и чл.12 от 

Правилника за прилагането му, съгласно който безработните лица в трудоспособна възраст, които 

получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за 

социално подпомагане, следва задължително да полагат общественополезен труд по организирани 

от общинската администрация 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. За периода февруари- декември 

2019г. по Програмата за полагане на общественополезен труд в град Велинград бяха заети, както 

следва:    

НАСОЧЕНИ / ЛИШЕНИ  2019г. 

       В прилежащите кметства на Община Велинград по Програмата за полагане на 

общественополезен труд бяха заети 680 трайнобезработни лица.  

     През отчетния период на лицата полагащи общественополезен труд се създадоха необходимите 

условия за осъществяване на дейностите. Обхванати са всички лица, които са насочени от ДСП да 

полагат общественополезен труд, като  лицата  полагат обществено полезен труд 14 дни от месеца 

при 4 часов работен ден,  от 8.30 до 12.30 часа. Дейностите извършвани от насочените лица 

подлежащи на социално месечно подпомагане съгласно чл. 12 от ППЗСП,  за осъществяване на 

общественополезен труд бяха  свързани със социалното обслужване на населението на общината: 

подпомагане при доставка на дърва и въглища на социални заведения; поддържане на чистотата в 

населените места; почистване на терени и гробищни паркове; метене; почистване на тротоари и 

канавки; сметосъбиране; снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в населените места.  

На лицата, подлежащи на полагане на общественополезен труд ежемесечно е провеждан  

начален инструктаж и инструктаж на работното място за безопасни условия на труд. На всички са 

предоставени  лични предпазни средства: ръкавици и сигнални елеци,  както и необходимите 

инструменти и материали за извършване на задълженията, възложени от кметските 

наместници/главните специалисти в съответното населено място. 

През отчетния период на основание чл.12 от Правилника за прилагане на закона за 

социалното подпомагане съгласно изготвени списъци от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Велинград безработни лица в трудоспособна възраст са положили общественополезен труд, както 

следва: 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

ОБЕКТИ ДЕЙНОСТИ 

1.Дирекция“Социално 

подпомагане“ 

 

Почистване, метене и изхвърляне на смет, 

стъргане на лед. 

2. Дирекция „Бюро по труда“ Почистване, метене и изхвърляне на смет, 

стъргане на лед. 

3. Училища  Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на 

дърва и ремонтни дейности. 

 

4. Детски градини 

 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на 

дърва и ремонтни дейности. 

 

5. Читалища 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на 
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нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш нас/лиш 

329 / 9 368 / 30 342 / 19 315 / 27 317 / 8 311 / 9 300 / 16 304 / 6 294 / 10 289/11  



дърва и ремонтни дейности. 

6. Социални заведения на 

територията на Община 

Велинград 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на 

дърва и ремонтни дейности. 

7. Пенсионерски клубове-

Лъджене,Каменица,Чепино 

 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане и ремонтни 

дейностти. 

 

8.МБАЛ 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане и ремонтни дейности. 

 

9.ОП Спортни имоти и 

пазари 

Почистване,метене, стъргане на лед  и ремонтни 

дейностти 

10.Гробищни паркове 

 

Почистване,метене, изхвърляне на смет,  стъргане 

на лед  и ремонтни дейностти 

 

11.Улици и паркове  

Почистване,метене, изхвърляне на смет,  стъргане 

на лед  и ремонтни дейностти 

12. Нерегламентирани 

сметища 

 

Почистване,метене, изхвърляне на смет. 

13. Кметства в Община 

Велинград , училища и 

детски градини, 

принадлежащи към тях. 

 

Почистване,метене и изхвърляне на смет, стъргане 

на лед, окопаване, поливане, цепене и носене на 

дърва и ремонтни дейности. 

 

 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

Контролът върху качеството на изпълнение на общественополезните дейности и спазване на 

беозопасните и здравословни условия на труд през отчетния период беше извършван от 

упълномошени длъжностни лица на Общинска адмистрация и Дирекция „Социално подпомагане“.  

 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Ограничаване на  практиката за получаване на социални помощи без да се полага труд за 

тях. 

2. Промяна нагласата и поведението на включените в програмата безработни лица като се 

повиши чувството на отговорности и мотивацията им за търсене на работа. 

3. Подобряване условията относно хигиенизирането и благоустрояването на населените места. 

4. Подпомагане дейността на всички заинтересовани институции в програмата чрез 

осигуряване на допълнителна работна сила. 
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