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ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменение на Програма за полагане на общественополезен труд по 
реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално 
подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014 г. 
 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 Програмата за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от 

безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в 
община Брусарци за 2014 г. (Програмата) е приета с решение №267 по протокол №37 от 29.04.2014 г. във 
връзка със сключен договор за сътрудничество между Община Брусарци и Дирекция „СП”-Брусарци от 
01.04.2014 г. 

 Програма е с фиксиран срок на действие до 31.10.2014 г. Предвид това, че настъпиха извънредни 
обстоятелства: прекратява се действието на НП” От социални помощи към осигуряване на заетост” и практически 
в началото на зимния период общината не може да разчита на програми по временна заетост, участниците, в 
които да извършват дейности свързани с евентуалното усложняване на обстановката -  налага се дейности при 
усложнена зимна обстановка да бъдат възлагани и изпълнявани от лицата получаващи месечни социални помощи 
по реда на чл.9 от ППЗСП.  

Във връзка с горезложеното, предлагам следния проект за решение: 
 
На основание чл.21 ал.2 и ал.1 т.12 от ЗМСМА и  т.Х.3. от Преходните и заключителни разпоредби 

на Програмата, Общински съвет Брусарци 
 

                                                                  РЕШИ: 
 

Изменя „Раздел ІХ-Продължителност на програмата” на  „Програма за полагане на общественополезен 
труд по реда на чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработните лица в трудоспособна възраст, обект на месечно 
социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, в община Брусарци за 2014 г.” приета с решение №267 по 
протокол №37 от 29.04.2014 г. на Общински съвет-Брусарци, както следва: 
1. Текстът „със срок на действие от 01.04.2014 г. до 31.10.2014 г.”се заменя с текста „със срок да действие от 
01.04.2014г. до 31.12.2014 г.” 
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