ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 20
Днес, 22.03.2005г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Драган Христов Капитански;
4. Пламен Илиев Петков;
5. Вълчо Петков Маринов;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Павлинка Лазарова Ангелова;
8. Петя Йорданова Георгиева;
9. Марин Павлинов Маринов;
10. Иван Цветков Иванов.
От Общинска администрация присъстват:
Т.Тодоров – зам.кмет на Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА,
Мирослав Жеков, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино,
В.Вълков – кмет на с.Радовене, В.Иванова – кмет на с.Хубавене, К.Генов – кмет на
с.Струпец, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци, Й.Йорданов – км.наместник в
с.Курново, П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Ив.Панов – км.наместник в
с.Ср.рът.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.15ч. в присъствието на 10
общински съветника.
На вниманието на общинските съветници бяха представени допълнително
внесени материали за разглеждане на заседанието - Докладна записка от Пламен
Младенов – кмет на община Роман, относно: изваждането на дълготрайни
активи от имуществото на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман, Докладна
записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно: приемане на
списък на обектите за приватизация в Община Роман; Докладна записка от
Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:възлагане изготвянето на
анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни
меморандуми; Предложение от общински съветници, относно: промяна в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет; Проект на План
за работата на ОбС-Роман през третото тримесечие на 2005г.
Общинският съветник М.Николова предложи да отпадне от дневния ред на
това заседание разглеждането на актуализацията на Наредба №8.
С 10 гласа “ЗА” в присъствието на 10 общински съветника ОбС-Роман прие и
заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
изваждането на дълготрайни активи от имуществото на “Роман
Автотранспорт”ЕООД гр.Роман.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
приемане на списък на обектите за приватизация в Община Роман.

3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, приватизационни
оценки и информационни меморандуми.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
сключване на договор за разделно събиране на отпадъци и опаковки на
територията на общината.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна в Наредба №9.
6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала, за дейностите,
финансирани от общинския бюджет за 2005 година.
7. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
промени в училищната мрежа на територията на община Роман.
8. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
определяне на имоти – ПОС.
9. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
промяна предназначението на имоти ПОС в ЧОС.
10. Докладна записка от Драган Капитански – общински съветник, относно:
незаконосъобразно използване на клубовете на пенсионерите и клубовете на
политическите партии.
11. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
общинска програма за закрила на детето.
12. Предложение от общински съветници, относно: промяна в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет.
13. Актуални въпроси:
- Допълнение на Решение №65 от Протокол №9/18.05.2004г. на ОбСРоман;
- Проект на План за работата на ОбС-Роман през третото
тримесечие на 2005г.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: изваждането на дълготрайни активи от имуществото на “Роман
Автотранспорт”ЕООД гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №148:
На основание чл.11 във връзка с чл.13, ал.1, т.6 от Наредба №8 за
упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските
дружества, ОбС-Роман РЕШИ: изважда от имуществото на “Роман
Автотранспорт”ЕООД гр.Роман двуетажна масивна, административна сграда
със столова със застроена площ 364,80кв.м. построена през 1971г., трафопост
със застроена площ 27,70кв.м., монолитна конструкция построен 1972г. и
1500кв.м. идеална част от УПИ І, пл.№990, кв.68 от застроително-регулационния
план на гр.Роман одобрен със заповед №154/06.06.1996г. на кмета на Община
Роман, целия от 7 800кв.м.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;

По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: приемане на списък на обектите за приватизация в Община Роман.
Бяха изслушани мненията на кмета на с.Струпец – К.Генов и км.наместник в
с.Средни рът – Ив.Панов. Генов възрази срещу предложението в списъка да бъде
включен магазина за хранителни стоки, находящ се на гара Струпец, с мотива, че
той се ползва от населението. Панов изрази мнение, че освен масивната сграда,
находяща се в с.Средни рът, би могло да се включи в списъка за приватизация и
училището находящо се в с.Марково Равнище.
Вземайки предвид мненията на изказалите се Генов и Панов и след проведено
гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №149:
На основание чл.21,а л.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, ОбС-Роман
РЕШИ:
1. Приема СПИСЪК на обекти подлежащи на приватизация:
1.1. 1500кв.м. - идеална част от УПИ І пл.№990 кв.68 по застроителнорегулационния план на гр.Роман, целият от 7800кв.м., право на ползване южната
част на парцела ведно с построените в него двуетажна масивна,
административна сграда със столова със застроена площ 364,80кв.м., построена
през 1971г., и трафопост със застроена площ 27,70кв.м., монолитна конструкция
построен 1972г.
1.2. Бивше училище с.Средни рът.
1.3. Бивше училище с.Марково равнище.
1.4. Списъкът е отворен и може да бъде допълван целогодишно.
2. На основание чл.3, ал.6 от ЗПСК възлага на кмета на общината да
обнародва списъкът по т.1 в Държавен вестник и в два централни ежедневника.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: възлагане изготвянето на анализи на правното състояние,
приватизационни оценки и информационни меморандуми.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №150:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Възлага на кмета на Община Роман сключването на договори за изготвяне
на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни
меморандуми на обектите, включени в годишния списък за приватизация.
2. Кметът на Община Роман да представя за утвърждаване от ОбС-Роман
изготвените правни анализи, информационни меморандуми и приватизационни
оценки.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: сключване на договор за разделно събиране на отпадъци и опаковки на
територията на общината във връзка със стимулиране на стопанската
дейност на Община Роман, осъществяването на здравни и хуманитарни
дейности свързани с опазване на околната среда.

След проведено разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №151:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.4 от ЗОС, във връзка с §9
от ПЗР на ЗУО, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с РЕПАК АД
гр.София за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от
опаковки на територията на Община Роман.
2. Предоставя за ползване по договор за сътрудничество на РЕПАК АД
гр.София за срока на лиценза следния недвижим имот – частна общинска
собственост, а именно УПИ, пл.№75, кв.1 по плана на гр.Роман, с площ 3720кв.м. в
едно с построените три сгради, а именно: склад – ЗП - 588кв.м.; КПП – 35кв.м.;
складово помещение – 48,24кв.м., за срок до 31.12.2008г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна в Наредба №9.
След продължителни разисквания, изслушване на директорите на ЦДГ и ОУ
с.Камено поле и след гласуване с 6 гласа “ЗА”, 3 гласа “ПРОТИВ” и 1 глас
“ВЪЗД.СЕ” предложението на Кмета на общината не се прие.
По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване размера на транспортните разноски на персонала, за
дейностите, финансирани от общинския бюджет за 2005 година.
След проведено разискване и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №152:
На основание чл.25 от ПМС №11/19.01.2005г. за изпълнението на държавния
бюджет и чл.27 от Колективен трудов договор за отрасъл “Средно образование”,
ОбС-Роман РЕШИ:
1. За бюджетната 2005г. да се изплащат разходи за транспортни разноски в
размер на 70%, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им
(фактури, билети и абонаментни карти) на персонала от Общинска
Администрация гр.Роман, имащи право на такива разходи, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер на 85%, въз
основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и
абонаментни карти) на пътуващи учители, финансирани от общинския бюджет
за 2005г., имащи право на такива разходи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.7: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промени в училищната мрежа на територията на община Роман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №153:
На основание чл.12, ал.2 и ал.5 от Правилника за прилагане на ЗНП, ОбСРоман РЕШИ: запазва за новата учебна година, съгласно чл.26 от Закона за

народната просвета, три основни училища - ОУ”Васил Левски” с.Кунино,
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле и ОУ”Св.Климент Охридски” с.Синьо
бърдо; едно начално училище – НУ”П.Р.Славейков” гр.Роман и едно средно
общообразователно училище – СОУ”Васил Левски” гр.Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.8: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: определяне на имоти – ПОС.
След гласуване, ОбС-Роман взе следните
РЕШЕНИЕ №154:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.67 УПИ ІІ пл. № 92 по КРП на гр.Роман двуетажна масивна сграда със ЗП
от 706кв.м. предоставена за нуждите на ОДЗ”Зора” за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №155:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС–Роман РЕШИ:обявява имот находящ се
в кв.57 по КРП на гр.Роман пететажна масивна сграда със ЗП от 2600 кв. м.
“Младежко общежитие” за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №156:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.38 УПИ VІІ пл. №752 по КРП на гр.Роман двуетажна масивна сграда със ЗП
от 80кв.м. предоставена за нуждите на “ЦДГ №1” за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №157:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.42 УПИ ІІ пл.№ 753 по КРП на гр.Роман двуетажна масивна сграда със ЗП
от 1109кв.м. предоставена за нуждите на НЧ”Христо Ботев” за публична
общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №158:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот

“Административна сграда“ находящ се в кв.36 УПИ ІІ пл.№ 691,692,693 по КРП
на гр.Роман четириетажна масивна сграда със ЗП от 1007кв.м. за публична
общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №159:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.24 УПИ ХІІ по КРП на гр.Роман масивна сграда със ЗП от 2080кв.м.
предоставена за нуждите на СОУ”Васил Левски” за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №160:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот “Парк за
отдих и спорт” находящ се в кв.69 УПИ І пл. № 991 по КРП на гр.Роман с площ
от 46,444дка за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №161:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
“Гробищен парк” находящ се в местността “Зоревица” в землището на гр.Роман
от 24,530дка за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №162:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.38 УПИ І пл. № 728 по КРП на гр.Роман масивна сграда със ЗП от 556кв.м.
предоставена за нуждите на НУ”П.Р.Славейков” за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №163:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда” - втори етаж находящ се в кв.1 УПИ ХХІV пл.№454
по КРП на с.Долна Бешовица двуетажна масивна сграда със ЗП от 67кв.м. и
дворно място от 500кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;

РЕШЕНИЕ №164:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Едноетажна масивна сграда“ предоставена за нуждите на читалището
находяща се в кв.1 УПИ ХХХІ по КРП на с.Долна Бешовица със ЗП от 340кв.м. за
публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №165:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.1 УПИ ХХХІ пл.№ 448 по КРП на с.Долна Бешовица двуетажна масивна
сграда със ЗП от 508кв.м. предоставена за нуждите на ЦДГ за публична
общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №166:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда” находящ се в кв.23 УПИ VІ пл.№ 207 по КРП на
с.Радовене масивна сграда със ЗП от 96кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №167:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.25 УПИ ІІ пл.№ 266 по КРП на с.Радовене масивна сграда със ЗП от 100кв.м.
предоставена за нуждите на ЦДГ за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №168:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.25 УПИ ІІІ пл.№ 267 по КРП на с.Радовене масивна сграда със ЗП от 344 кв.м.
и дворно място от 4200кв.м. предоставена за нуждите на “Читалище” за
публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №169:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот “Културен

дом” находящ се в кв.20 УПИ VІ пл.№ 257 по КРП на с.Камено поле масивна сграда
със ЗП от 741 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №170:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
“Административна сграда” - втори етаж находящ се в кв.38 УПИ VІІ пл.№ 294
по КРП на с.Камено поле двуетажна масивна сграда със ЗП от 297кв.м. за
публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №171:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.24 УПИ ХІІІ пл.№ 215 по КРП на с.Камено поле масивна сграда със ЗП от
288кв.м. предоставена за нуждите на ЦДГ за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №172:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот находящ се
в кв.23 УПИ І пл.№ 157 по КРП на с.Камено поле масивна сграда със ЗП от
790кв.м. предоставена за нуждите на ОУ за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
В присъствието на 9 общински съветника:
РЕШЕНИЕ №173:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда” находящ се в кв.29 УПИ ІV пл.№ 142 по КРП на
с.Стояновци масивна сграда със ЗП от 168кв.м. за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №174:
На основание чл.21,ал.1 т. 8 от ЗМСМА , във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост ОбС – Роман РЕШИ: обявява имот “Основно
училище” находящ се в кв.17 УПИ І пл. № 180 по КРП на с. Стояновци масивна
сграда със ЗП от 200 кв. м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;

РЕШЕНИЕ №175:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
“Микроязовир” находящ се в землището на с.Стояновци имот №000321 обем
190000куб.м.за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №176:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот”Основно
училище” находящ се в кв.19 УПИ ХІ пл.№ 162 по КРП на с.Струпец масивна
сграда със ЗП от 209кв.м. предоставена за нуждите на ЦДГ за публична
общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №177:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда “находящ се в кв.67 УПИ ІІ пл.№ 92 по КРП на с.
Струпец масивна сграда със ЗП от 197 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №178:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Обявява имот ”Извор-каптиран” находящ се в землището на с.Струпец
имот №007006 местност “Млаката” от 1,744дка за публична общинска
собственост.
2. Обявява имот ”Извор-каптиран” находящ се в землището на с.Струпец
имот №007004 местност “Млаката” от 1,794 дка за публична общинска
собственост.
3. Обявява имот ”Извор-каптиран” находящ се в землището на с.Струпец
имот №007005 местност “Млаката” от 1,855дка за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
В присъствието на 10 общински съветника:
РЕШЕНИЕ №179:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда“ находящ се в кв.34 УПИ VІІІ пл.№ 141 по КРП на
с.Курново масивна сграда със ЗП от 170 кв.м. за публична общинска собственост.

ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – няма;

РЕШЕНИЕ №180:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот ”Основно
училище” находящ се в кв.32 УПИ ІV пл.№156 по КРП на с.Курново масивна
сграда със ЗП от 464кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №181:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот НУ”Св.св.
Кирил и Методий” находящ се в кв.18 УПИ ІІ пл.№ 176 по КРП на с.Курново
масивна сграда със ЗП от 230 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №182:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Общински дом“ находящ се в с.Курново масивна сграда със ЗП от 75 кв.м. за
публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №183:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Микроязовир” находящ се в землището на с.Курново с обем 161000куб.м. за
публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №184:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда“ находящ се в кв.15 УПИ ХІІ пл.№ 144 по КРП на
с.Хубавене масивна сграда със ЗП от 100 кв м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №185:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот ”Основно
училище“ находящ се в кв.18 УПИ ІІ пл.№ 175 по КРП на с.Хубавене масивна

сграда със ЗП от 240кв.м. предоставен за нуждите на ЦДГ за публична общинска
собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №186:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда“ находящ се в кв.20 УПИ ХХХ пл.№ 408 по КРП на
с.Кунино масивна сграда със ЗП от 225 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №187:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот ”Детска
градина” находящ се в кв.36 УПИ І пл.№ 72 по КРП на с.Кунино масивна сграда със
ЗП от 340 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №188:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот ”Основно
училище“ находящ се в кв.22 УПИ ХVІІІ пл.№ 292,331 по КРП на с.Кунино масивна
сграда със ЗП от 2800 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №189:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда “ - втори етаж находящ се в кв.55 УПИ VІ пл.№ 100
по КРП на с.Синьо бърдо масивна сграда за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №190:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот ”Основно
училище“ находящ се в кв.1 УПИ І пл.№ 115 по КРП на с.Синьо бърдо масивна
сграда със ЗП от 606 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №191:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот

”Административна сграда“ находящ се в кв.7 УПИ І пл.№ 70 по КРП на с.Средни
рът масивна сграда със ЗП от 80 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №192:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС-Роман РЕШИ: обявява имот
”Административна сграда“ находящ се в кв.19 УПИ ІІІ пл.№ 335 по КРП на
с.Караш масивна сграда със ЗП от 404 кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
РЕШЕНИЕ №193:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на
Закона за общинската собственост, ОбС – Роман РЕШИ: обявява имот
”Гробищен парк“ находящ се в кв.9 УПИ ХІV пл.№ 1 по КРП на с.Караш от
17400кв.м. за публична общинска собственост.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 10 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.9: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: промяна предназначението на имоти ПОС в ЧОС.
Постъпи предложение от общ.съветник Пл.Петков да бъде възложено на
кмета на общината изготвянето на оценки на имотите и продажбата им. След
гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №194:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС, ОбСРоман РЕШИ:
1. Променя предназначението от ПОС в ЧОС на следните имоти в с.Караш:
1.1. Недвижим имот №039022, находящ се в м.”Попова поляна” с площ
от 8,032дка, ливада, катег. на земята VІІІ, АОС №1057/26.08.2004г.
1.2. Недвижим имот №039009, находящ се в м.”Чучуков лък” с площ от
26,674дка, ливада, катег. на земята VІІІ, АОС №1058/26.08.2004г.
1.3. Недвижим имот №000129, находящ се в м.”Попова поляна” с площ
от 72,472дка, изоставени трайни насаждения, катег. на земята VІІ, АОС
№1059/26.08.2004г.
1.4. Недвижим имот №000116, находящ се в м.”Попова поляна” с площ
от 16,778дка, овощна градина, катег. на земята V, АОС №1060/26.08.2004г.
1.5. Недвижим имот №000115, находящ се в м.”Попова поляна” с площ
от 9,577дка, ливада, катег. на земята V, АОС №1061/26.08.2004г.
Същите са престанали да имат предназначение като публична общинска
собственост и не могат да се използват по предназначение.
2. Възлага на кмета на Община Роман сключването на договори за изготвяне
на оценки на имотите с цел продажба.
3. Кметът на Община Роман да представи за утвърждаване от ОбС-Роман
изготвените оценки.
ГЛАСУВАНЕ:

“ЗА” – 9 гл.;

“ПРОТИВ” – няма;

“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.;

По т.10: Докладна записка от Драган Капитански – общински съветник,
относно: незаконосъобразно използване на клубовете на пенсионерите и
клубовете на политическите партии.
След като изслушаха Зам.кмета Тодоров за резултатите от назначена от
кмета на общината проверка по случая и след продължителни разисквания по т.1
от докладната записка на Капитански, и след гласуване ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №195:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.15 от ЗОС, ОбС-Роман РЕШИ:
възлага на Кмета на Общината да прекрати договорите с политически партии,
които ползват помещения общинска собственост в нарушение на чл.11, ал.2 от
ЗОС.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 2 гл.;
По т.2 и т.3 от докладната записка на Капитански, гласуване в
присъствието на 9 общински съветника, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №196:
На основание чл.21, ал.1, т.8, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
общината да актуализира договорите за безвъзмездно отдаване на помещения
ЧОС с регистрираните съгласно нормативната уредба клубове на пенсионери и
инвалиди до края на мандата.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
От общинския съветник Ст.Петков постъпи предложение за прекратяване
финансирането на дейността “Председател Клуб на пенсионера”. След кратко
обсъждане и гласуване предложението на Ст.Петков, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №197:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.26, ал.1 от ЗОБ, ОбС-Роман РЕШИ:
отменя т.4.2. от Решение №233 на ОбС-Роман от 17.03.1999г., Протокол №36, с
което се утвърждава 1 бройка персонал по ПМП №66/96г. за обслужване
дейността на Клуба на пенсионера и инвалида.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 7 гл.;
“ПРОТИВ” – 2 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма;
По т.11: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: общинска програма за закрила на детето.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №198:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.13, ал.1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС-Роман РЕШИ:
приема “Общинска програма за закрила на детето” на Община Роман, съгласно
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.12: Предложение от общински съветници, относно: промяна в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
След обсъждане и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №199:
На основание чл.21, ал.3от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Променя чл.21 от Правилника за организацията и дейността на ОбСРоман със следния текст: “Размерът на възнаграждението на общинските
съветници е равно на:
- 6% от основната месечна заплата на кмета на общината
за участие в едно заседание на ОбС;
- 3% от основната месечна заплата на кмета на общината
за участие във всяко заседание на комисия на ОбС.
2. Ако общинският съветник не участва в дадено заседание на ОбС или на
комисия, същият не получава полагащото му се възнаграждение за съответното
заседание.
3. Промяната влиза в сила от 01.01.2005г.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – 1 гл.;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.13: Актуални въпроси:
- Допълнение на Решение №65 от Протокол №9/18.05.2004г. на ОбСРоман.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №200:
ОбС-Роман РЕШИ: допълва свое Решение №65 от Протокол №9/18.05.2005г.
със следния текст в края на изречението: “или упълномощено от него лице”.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 8 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
- Проект на План за работата на ОбС-Роман през третото
тримесечие на 2005г.
След гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №201:
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема План за
работа на Общински съвет гр.Роман през третото тримесечие на 2005г.,
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят закри заседанието.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/

Приложение№1

СПИСЪК
на длъжностите и лицата в ОбА–Роман за 2005 година,
които имат право на транспортни разноски от
01.01.2005г. по чл. 25 от ПМС № 11/19.01.2005 г.

І. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Христо Томов
- Н-к отдел “ФСД и УС”
- Кунино – Роман;
2. инж.Тодор Цолов
- Н-к отдел “АПИО” – Гл. експерт “ИО и Т”
- Мездра – Роман;
3. Веселина Христова
- Мл. счетоводител
- Хубавене – Роман;
4. Мариета Ивайлова
- Гл. експерт “ОСИРПГФ”
- Мездра – Роман;
5. Красимир Дочев
- Гл. специалист “ТРБ”
- Мездра – Роман;
6. Владислав Таушанов
- Финансов контрольор
- Мездра – Роман;
7. Теменужка Попова
- Главен архитект
- Враца – Роман
8. Анита Въткова
- Секретар на МКБППМН
- Кунино - Роман
ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Тодорка Войчева
2. Росица Годжовска
3. Илиана Петкова
4. Тотка Нетова

- мед. специалист
- мед. специалист
- мед. специалист
- мед. специалист

- Синьо бърдо – Струпец;
- Роман-Кунино-Радовене;
- Роман – Хубавене;
- Роман-Долна Бешовица-Камено поле;

Приложение№2

СПИСЪК
на пътуващи учители от Община Роман за 2005 година, които имат право на
транспортни разноски от 01.01.2005г. по чл.25 от ПМС № 11/19.01.2005 г.
І. ПЪТУВАЩИ ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ от ОДЗ“ЗОРА” и ЦДГ на ТЕРИТОРИЯТА на Общ.РОМАН
1. Пелагия Атанасова
- Директор ОДЗ “Зора”
- Струпец – Роман;
2. Мария Върбанова
- Директор ЦДГ с. Хубавене
- Хубавене – Роман
3. Ралица Иванова Петрова - Директор ЦДГ с.Д.Бешовица
- Долна Бешовица–Роман
4. Иванка Александрова - учител ОДЗ “Зора”
- Враца – Роман
5. Таня Петкова
- Директор ЦДГ с. Струпец
- Роман – Струпец
6. Красимира Йотова
- учител ЦДГ с. Радовене
- Радовене – Кунино
7. Нели Лалова
- учител ЦДГ с.Д.Бешовица
- Роман – Д.Бешовица
8. Таня Симеонова
- учител ЦДГ с. Кунино
- Хубавене – Кунино
ІІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” гр.РОМАН
1. Николинка Иванова
- Директор
- Мездра - Роман
2. Мая Тошева
- учител
- Мездра - Роман
3. Мария Данова
- учител
- Мездра - Роман
4. Диляна Дикова
- учител
- Мездра - Роман
5. Диана Димитрова
- учител
- Мездра - Роман
6. Павлинка Лазарова
- учител
- Хубавене - Роман
7. Соня Тинчева
- учител
- Мездра - Роман
8. Дарина Гачева
- учител
- Мездра - Роман
9. Ивайло Борисов
- учител
- Мездра-Роман
10. Румяна Йончовска
- учител
- Мездра-Роман
11. Виолетка Гатешка
- учител
- Мездра-Роман
12. Боряна Дикова
- учител
-с.Дъбравата,обл.Ловеч-Роман
13. Вера Лъчкатая
- учител
- с.Горна Кремена–Роман
ІІІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ НУ”П.Р.СЛАВЕЙКОВ гр.РОМАН
1. Евгения Кръстева
- учител
- Мездра - Роман
2. Магдалена Павлова
- учител
- Радовене - Роман
ІV. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с.КУНИНО, Общ.РОМАН
1. Румен Стефанов
- Директор
- Мездра - Кунино
2. Биляна Чульовска
- учител
- Мездра - Кунино
3. Цветанка Радева
- учител
- Враца - Кунино
4. Николина Тодорова
- учител
- Враца - Кунино
5. Петя Стайкова
- учител
- Роман – Кунино
6. Марияна Миркова
- учител
- Роман - Кунино
V. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ от ОУ”Св.Св.КИРИЛ и МЕТОДИЙ”с.КАМЕНО ПОЛЕ, Общ.РОМАН
1. Паулина Кръстева
- учител
- Роман – Камено поле
2. Мария Букович
- учител
- Роман – Камено поле
3. Димитър Георгиев
- учител
- Роман – Камено поле
4. Цветелина Ангелова
- учител
- Долна Бешовица–Камено поле
5. Лидия Любенова
- учител - Враца – Камено поле
6. Галина Гешева
- учител
- Враца – Камено поле
7. Десислава Илиева
- учител
- Враца – Камено поле
8. Иван Андреев
- учител
- с.Дърманци – Камено поле
VІ. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ от ОУ”Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”с.СИНЬО БЪРДО, Общ.РОМАН
1. Татяна Цветанова
- учител
- Враца – Синьо бърдо
2. Дочо Дочев
- учител
- Мездра - Кунино
3. Никола Орловски
- Курново – Синьо бърдо

Приложение №3

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
І. ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Държавната политика за развиването на ефективна система за
грижи за деца, която да поставя във фокуса детето и неговите права,
намери израз в Закона за закрила на детето. Този закон урежда правата,
и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и
тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила
на детето, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и
физически лица в такива дейности. Държавата защитава и гарантира
основните права на детето във всички сфери на обществения живот за
всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото,
здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички
подходяща икономическа, социална и културна среда, образование,
свобода на възгледите и сигурност.
Страната ни е в период на преход от централизирана към пазарна
икономика, който се характеризира с икономическа, финансова и
институционална реформа, оказваща влияние върху социалното
положение на семействата и децата. Много от тях са поставени в
безизходно положение, а социалната криза доведе до увеличаване на
безработицата и спад на жизнения стандарт на голяма част от
населението.Увеличава се и броя на семействата, които губят реалната
възможност да се грижат за децата си. В резултат на това се увеличава
и числото на децата, настанени в институции, извършилите
противообществени прояви , насилието над тях.
В Закона за закрила на детето е изразена държавната политика за
развитие на системата за грижи за деца, заявена е и необходимостта от
промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа
постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни услуги, насочени
към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда.
ІІ. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА НА СОЦИАЛНАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА РОМАН
/ демографски и икономически фактори, рискови групи деца, ресурси, налични
услуги и практики/

Община Роман е от ІV функционален тип, с брой население от 7934
души и 13 населени места. Град Роман е общински център с 3581 жители,
разположен на централната жп линия София-Варна, на 32 км. от
гр.Мездра и на 47 км от областния център-гр.Враца.
Децата на територията на общината са 1466, разделени по
възрастови групи както следва: под 7 год.- 383 бр, от 7 до 14 год.- 597 бр.
и от 14 до 18 год.-486 бр. Специализиран орган за провеждане на
политиката за закрила на детето в общината е Дирекция”Социално

подпомагане”, в която е създаден отдел за закрила на детето, съгл. чл.20
от ЗЗД. Отделът за закрила на детето при Дирекция”Социално
подпомагане”, гр.Роман се състои от една
щатна бройка- н-к
отдел”Закрила на детето”. През изминалата 2004 год. в отдела са
регистрирани 103 бр.сигнали. По всички тях са извършени проверки,
проучване и попълнена необходимата документация. Изградени са добри
взаимоотношения с всички институции на територията на общината,
работещи с деца. На територията на община Роман има 9 целодневни
детски заведения с 240 деца и 5 учебни заведения с 813 ученици.
На територията на общината са разположени ограничен брой
предприятия и фирми, работните места не са достатъчни, нивото на
безработицата е тревожно- към 31.12.04 год. тя е отчетена на 29.76%.
Социалните услуги за деца и семейства в общината се изразяват
основно в парично подпомагане. През 2004 год. са изплатени социални
помощи по чл.9 от ППЗСП на 893 семейства , с общ брой деца в тях 545.
Общата сума на изплатените социални помощи от дирекция “Социално
подпомагане”, гр.Роман за предходната година възлиза на 245,288 лв., а
месечните помощи за деца до 18 год. по ЗСПД са в размер на 224,616
лв. Децата с увреждания на територията на общината, отглеждани в
семейна среда са 14 бр., от тях 7 са с 90% и над 90% увреждане.
Децата с отклоняващо се поведение, преминали през ДПС през
2004г. са 59 броя, заведени на отчет са 19 деца. Към РПУ, гр.Роман
работи един инспектор ДПС. От извършените 17 броя
противообществени прояви, най- голям е броя на кражбите и бягството
на деца от домовете. Отпадналите от училище деца за уч. 2003/ 2004
год. са 18 бр., поради: отсъствия – 7 бр., семейни причини- 2 бр, социални
причини – 9 бр..
Анализирайки социалната ситуация в общината, а именно
демографските, икономическите фактори, обособените рискови групи
деца, предлаганите услуги, наличните специализирани институции,
анализа на ресурсите- човешки и икономически, получаваме общата
социална оценка и формулираме необходимостта от продължаване
реформата в грижите за децата.
На територията на гр.Роман се намира ДОВДЛРГ”Н.Й.Вапцаров”,
в който са настанени 156 деца, различни по пол и възраст. През 2004 год.
са настанени 12деца, от тях 1 е с нотариално заверена декларация за
даване съгласие за пълно осиновяване. Децата са сираци и полусираци, на
възраст от 7 до 18 год., но има и възпитаници над 18 год. възраст, за
които е взето решение на педагогически съвет да останат в ДОВДЛРГ
до завършване на средното си образование, в случаи, че същите нямат
прояви на социалнонеприемливо поведение, те се обучават в учебните
заведения на територията на града. ДОВДЛРГ, гр.Роман е показал
отлични резултати при покриване критериите и стандартите за
социални услуги за деца при акредитацията на социалните домове.
Разполага с много добра материално- техническа база, добре обучени
специалисти, поддържа добри взаимоотношения с правителствени и
неправителствени организации от страната и чужбина.

Със
заповед
№15/12.02.04г.
към
Дирекция”Социално
подпомагане”,гр.Роман е създадена Комисия за закрила на детето с
консултативни функции, в която участват представители на
Дирекция”СП”, Общинска администрация, Районно полицейско
управление, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви
на малолетни и непълноленти и др., в която се разглеждат проблемите на
децата в общината, набелязват се конкретни мерки и действия и чиито
правомощия са ,казани в ЗЗД и ППЗЗД. Комисията за закрила на детето е
приела на свое заседание на 12.03.04 год. Стратегия за закрила на
детето, която е отворена за нови идеи и предложения, насочени към едно
по-добро бъдеще за нашите деца.
Паралелно с изпълнение на основните си функции, основен наш
приоритет е работата по превенция на изоставянето на деца в
специализирани институции, развитие на алтернативни форми на грижа,
деинституционализация и повишаването на институционалните грижи
за деца, превенция на насилието.
Отдел “Закрила на детето”
към Дирекция”Социално
подпомагане”,гр.Роман работи по превенция на изоставянето на децата,
извършва социална работа за решаване на конфликти в семействата,
дава консултации на родители по въпросите за отглеждането и
възпитанието на децата и др. По всички проблеми, свързани с децата ,
работата е насочена в тясно сътрудничество с всички институции в
общината и извън нея – МКБППМН, Детска педагогическа стая, Районен
съд, Районна прокуратура, лични лекари, училищни ръководства, както и с
други институции имащи отношение по различни сигнали, касаещи деца.
ІІІ. ПРИОРИТЕТИ

-

За защита на най-добрия интерес на детето е необходимо:
създаване безопасна и здравословна среда, която да гарантира
физическото, психическото и социалното развитие на детето.
проява на разбиране и уважение към всяко дете
ефективна работа по превенция на изоставянето на деца в
специализирани институции
осигуряване на възможности за достъп до образование и адекватни
грижи за децата с увреждания
приемна грижа за деца - намаляване броя на децата , отглеждани в
специализирани институции
осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнение по всички
въпроси от негов интерес
недопускане дискриминация на децата, основана на етнически
произход, религия, пол, език, способности, социален статус ,
поведение.
ІV. ВИЗИЯ

- защита висшите интереси на детето
- отглеждане на детето в семейна среда
- зачитане и уважение личността на детето

V. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

- осигуряване достоен начин на живот на детето
- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в
неговия живот
- гарантиране на гражданските и политическите права на детето
- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи
личността му
- защита на детето от насилие- физическо, психическо, емоционално
VІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Повишаване благосъстоянието и качеството на живот на всички
деца в Община Роман.
VІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

-

работа по превенция на изоставянето на деца
реинтеграция на деца в семейна среда
подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално поведение
осигуряване условия за интегрирано обучение на деца с увреждания
подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и
др.
- развитие на алтернативни услуги – използване ресурса на
ДОВДЛРГ”Н.Й.Вапцаров”,гр.Роман
- предотвратяване отпадането на деца от училище
- изграждане на
междуведомствен екип от представители на
Д”СП”,БТ, ДОВДЛРГ гр.Роман, Общинска администрация и
др.институции, за
предприемане на мерки
за интеграция
на
възпитаници от ДОВДЛРГ”Н.Й.Вапцаров” навършили 18 години .
VIII. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – 01.01.2005 г. -31.12.2005 г.

1.

2.

Дейности
Разширяване кръга на социални услуги
за семейства, при които съществува
реална опасност да изоставят децата си
в институции

Отговорни институции
Д”СП”, О”ЗД”,
Дирекция”БТ”

Резултат

Срок

Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции

31.12.05 год.

Развитие на приемна грижа

О”ЗД”

Резултат

Повишаване
броя
на
отглеждани в семейна среда.

Срок

децата,

31.12.05 год.

3.

4.

5.

Организиране
на информационна
кампания
против
наркоманията,
проституцията и просията сред
децата.

О”ЗД”, МКБППМН,
Комисия “ЗД”,директори на
уч.заведения,ДПС, РПУ,
мед.специалисти

Резултат

Срок

Предотвратяване разпространението
им в община Роман

31.12.05 год.

Осигуряване условия за интегриране
на деца със специални образователни
потребности /увреждания/ в масовите
училища.

Направление”Образование”
при ОбА, ДОВДЛРГ,
директори на учебни
заведения, ПУ”Р.Княгиня”

Резултат

Срок

Интегриране на деца с увреждания в
масови училища

15.09.2005 год.

Предприемане
мерки
спрямо
отпадналите или застрашени от
отпадане от училище деца

Направление”Образование”
при ОбА, директори на
учебни заведения, О”ЗД”,
МКБППМН, Комисия”ЗД”

Резултат

Срок

Намаляване
броя
на
непосещаващи училище
6.

децата,

Повишаване осведомеността на децата
и техните семейства по проблемите за
насилието в/у деца във всичките му
форми

Направление”Образование”
директори на учебни
заведения, О”ЗД,
МКБППМН, Комисия”ЗД”

Резултат

Срок

Превенция на насилието
7.

8.

31.12.05 год.

31.12.05 год.

Извършване съвместни проверки с
РПУ в увеселителни заведения,
компютърни клубове, свързани със
специалната закрила на деца на
обществени
места,
ограничаване
посещенията
на
малолетни
и
непълнолетни деца в тях.

О”ЗД”, Комисия”ЗД”, РПУ,
МКБППМН, ОбА, ДПС

Резултат

Срок

Намаляване
противообществените
прояви на деца и рисковите фактори,
водещи до увреждане на здравето и
нравственото развитие

31.12.05 год.

Изграждане на междуведомствен екип
с
представители
на
различни
институции

Д”СП”, Дирекция”БТ”,
ДОВДЛРГ, лични лекари и
др.

Резултат

Срок

Подкрепа и помощ при напускане на
институция, придобиване на умения за
независим живот

31.03.05 год.

ІХ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

- брой деца, настанени в специализирани институции
- брой реинтегрирани деца в семейна среда
- брой проведени срещи с училищни ръководства, ученици, родители и
организации по въпросите на наркоманията, проституцията и
просията сред децата.
- брой деца, които отново са обхванати в образователната система
- брой организирани информационни кампании по проблемите на
децата на улицата
- брой семейства в неравностойно социално положение, обхванати в
общински програми за трудова заетост
Х. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- намаляване
броя на децата, настанени в специализирани
институции
- увеличаване броя на реинтегрираните деца в семейна среда
- намаляване броя на децата, отпаднали от училище
- намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
- развитие на нови алтернативни услуги от реализирани добри
практики
- повишаване информираността сред обществеността по правата
на децата и превантивните мерки за недопускане нарушаването им.
- интегриране на деца със специални образователни потребности в
масови училища.
ХІ. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ

ДОГОВОРЕНОСТИ

Сключване на договори за сътрудничество между Дирекция
“Социално подпомагане”,гр.Роман и всички организации, институции и
ведомства, работещи по проблемите на децата.
Всяка година се актуализира плана за действие, който се
детайлизира в общинската програма за закрила на детето, която е
отворена за нови идеи и предложения към едно по-добро бъдеще за
нашите деца.

Приложение №4

ПЛАН
за работата на Общински съвет – Роман
през второто тримесечие на 2005 година
АПРИЛ:
1. План за общинско развитие
2. Актуализация на Наредба №7
3. Наредба за общинските жилища
4. Развитие на земеделието в община Роман
5. Отчет на Дирекция”Социално подпомагане” за енергийните
помощи и констатираните нарушения в тази връзка.
6. Разглеждане дейността на Общинската комисия по безопасност на
движението и препоръки към нея
7. Актуални въпроси

МАЙ:
1. Възможности за развитие на туризма
2. Общински кариери за добив на камъни и инертни материали
3. Проблеми на общинския сграден фонд
4. Общински пътища
5. Актуални въпроси

ЮНИ:
1. Проблеми на образованието извън общинската училищна мрежа
2. Опазване на околната среда
3. Проблеми на трудовата заетост в общината
4. Програми за развитие на читалищата по населени места в
общината
5.Актуални въпроси

