ОБЩИНА
РОМАН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

на групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман

/ 2014-2020 година/

Изпълнение на Общинския план за развитие през

2014година

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Роман за
2014г. се изготвя на основание чл. 23 т. 4 от Закона за Регионалното развитие,
съгласно който, кметът на общината ръководи, организира и контролира дейността по
изпълнение на Общинския план за развитие и представя годишния доклад за
наблюдение изпълнението му.
Съгласно чл. 89. ал.1 от Правилника за Прилагане на Закона за регионалното
развитие, Орган за наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет.
Доклада отчита : изпълнение на напредъка по реализация на плана за съответната
година цели да запознае общинските съветници с общите условия за изпълнение;
постигнатия напредък по изпълнение на целите и приоритетите; действията
предприети от общинска администрация за използваните финансови ресурси,
възникналите проблеми и мерките за преодоляването им; както и да бъдат направени
заключения и предложения за подобряване на тези резултати.
Годишният доклад е изготвен съгласно възприетите приоритети и мерки в Плана
за развитие на община Роман / 2014-2020 г./

Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на
заетостта на населението.

Мярка 2.1.3
През м. декември 2014г. приключи изпълнението на проект”Подкрепа за достоен
живот ,социална услуга личен асистент на стойност 194 932,29 по ОП „РЧР” със срок
на изпълнение м.септември 2014г.В него са обхванати 52 потребители на услугата и
създадени 52 работни места като лични асистенти.
През м. април приключи изпълненото на проект „Изграждане на общинско звено за
помощ и грижа в дома –Роман” на стойност 166 539,05лева. В който са обхванати 50
броя потребители на услугата ,като на десет от тях са назначени лични асистенти , а на
останалите домашен помощник . По проекта са създадени 25 работни места.Общо през
2014г. бяха обгрижени 102 лица от 77 лични асистенти.

Приоритет 2.3. Подобряване качеството на социалните и здравни услуги
и интегриране на групите в социална изолация
Мярка 2.3.1
За подобряване качеството на предоставените услуги от Домашен социален патронаж,
със средства от общинския бюджет, финансирахме звеното. Повиши се търсенето на
комплекса от социални услуги, предоставени по домовете свързани с доставка на
храна. Към месец декември 2014 г. броят на потребителите е 100 лица възползващи се
от социалната услуга с обществена значимост
С дарение е изграден Дневен център за възрастни в гр. Роман с капацитет 20
потребителя

Приоритет 2.2. Подобряване качеството
съпътстващата инфраструктура
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Мярка 2.2.6.
реализираните проекти в СОУ „ Васил Левски” – гр. Роман през 2014г.
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневна организация на учебния процес” - 37 471.00 лв.
Национална програма " Информационни и комуникационни технологии ИКТ в
училище" - 6300.00 лв.
Национална програма " Модернизация на материалната база в училище " модул "
Подобряване на училищната среда" - дейност 4 подмяна на подова настилка - 5707.80
лв.
Национална програма " На училище без отсъствия " мярка " Без свободен час " 1300.00 лв.
Община Роман за поредна година е бенефициент по схема Училищен плод която
обхваща 100 деца от ОДЗ Зора и 20 деца от ЦДГ“Вълшебно детство“
Реализирани проекти в НУ“П.Р. Славейков
1.
Проект BG051РО001-3.1.06 Подобряване качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
2. Проект BG051РО001-3.1.03 Квалификация на педагогическите специалисти
3. Национална програма Без свободен час
4. Национална програма С грижа за всеки ученик

5. Национална програма ИКТ
6. Схема Училищен плод

Приоритет 2.4. Стимулиране развитието на културата и спорта и модернизиране
на инфраструктурата
Мярка 2.4.1
.Всяка година се приема календар на културната дейност в общината въз основа на
годишните планове на всяко едно читалище. ”.С Решение на ОбС Роман са отпуснати
средства за участие в национални и международни фестивали . По случай деня на
спорта 17.5. се организират спортни състезания.Със средства от бюджета на община
Роман се финансират четири спортни клуба

Мярка 2.4.4
Приключи изпълнението на проект Игрище за футбол –І-ви етап финансиран
Публично инвестиционната програма на МС .
Изградена е детска площадка за деца от 3 до 12 години в кв. 54, по плана на гр. Роман
на стойност 31852,80 финансиран Публично инвестиционната програма на МС .
Приоритет 3.1. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура

Мярка 3.1.1.
Изпълнение проекти финансирани Публично инвестиционната програма на МС .

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Стефан Караджа" от о.т. 132 до о.т. 130
и по ул. "Гергьовден" от о.т. 132 до о.т. 120 на с. Хубавене на стойност 106 436,04
Реконструкция водопроводна мрежа с. Камено поле,община Роман -I-ви етап на
стойност 734 945,93
ПРСР 2007-2013
Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа с. Кунино

Мярка 3.1.5
.Инвестиции в пътната мрежа (лв) –192 415,56. лв.

1. ОР на общ. Път IV-13411( VRC 1147) Камено поле - Кунино - Стояновци
2. ОР на път IV-30811/ VRC 1148/Караш –Синьо бърдо-гр. с община Мездра
3. ОР на път ІV-10335 (VRC2144) / ІІІ-103, Роман- Златна Панега/ - Стояновци - гр.
с общ. Луковит
4. ОР на общ. път ІV-16115 (SFO 2046) Курново - гара Струпец. Доставка и
монтаж на еластична предпазна ограда/Резерв от 5% , съгласно чл.55,ал.1 от ЗДБ
на РБ . Средствата срледва да бъдат оферирани в КСС и офертата на участника ,
същите ще се изплатят по реда на чл.55 ,ал.1 от ЗДБРБ 2014
5. ОР на път ІV-30813 (VRC2143) Синьо бърдо –сп. Синьо бърдо
6. ОР на общински път VRC – 10328 ( ІV – 2143) Роман –Струпец гр. с община
Мездра
7. ОР на път ІV-10339/ VRC – 2145/III-1031-Радовене
8. Доставка и монтаж на пътни знаци за ОПМ и маркировка
9. Ремонт на улици „Искър“ и „Леденика“ с. Синьо бърдо
Полагане каменна настилка на улица „Шипка“ с. Хубавен
Мярка 3.1.7
През 2014г. стартира изпълнението на договор с ДФ“Земеделие“ № 06/322/01050 от
10.12.2013г. за „“РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО И ЕКОЛОГИЧНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
РОМАН който обхваща четири населени места град Роман и селата Кунино Камено
поле и Синьо бърдо
Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Роман
Мярка 3.2.4
По Оперативна програма Регионално развитие се изпълнява договор През м. август
приключи изпълнението на проект „Защита на населението на град Роман от
наводнение при преминаване на река Искър през града
Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на
териториалното сътрудничество
Мярка 4.1.2.

През 2014г. община Роман сключи договор по ОП“Административен капацитет „за
изпълнение на проект „Община Роман- по-компетентни и мотивирани общински
служители”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”
Приключи изпълнението на два проекта по ОП“Административен капацитет“
Ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически
документи и провеждането на политики в Община Роман на стойност 64 420,68 лева

Мярка 4.1.3
Община Роман е партньор по проект повишаване компетентността на
администрациите Самоков, Червен бряг И Роман за ефективно въвеждане на
електронно управление по Договор № М13-22/149/05.9.2014 на стойност 176614,69лв.
Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на
функционален анализ на стойност на стойност 87 246,91 лева
Повишаване компетентността и ефективността на администрацията на Община Роман,
чрез обучения в професионални и ключови компетенции на стойност 88 945,13лева
Препоръки:
1. Да продължи активната работа за участие с проекти по мерките на оперативните
програми през програмен период 2014-2020г.

Групата за наблюдение на Плана за развитие на община Роман 2014-2020 г. предлага
на Общински съвет – град Роман да приеме изготвения доклад за изпълнение на
Плана за развитие на община Роман през 2014г.

