ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
ПРОТОКОЛ
№ 36
Днес, 31.03.2006г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. д-р Маргарита Генова Гарева;
3. Мариана Николова Велчева;
4. Иван Цветков Иванов;
5. Сотир Атанасов Сотиров;
6. Драган Христов Капитански;
7. Берислава Стоянова Христова;
8. Пламен Илиев Петков;
9. Вълчо Петков Маринов;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Павлинка Лазарова Ангелова;
12. Марин Павлинов Маринов – в 14.50ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Т.Тодоров – Зам.кмет на Община
Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на
с.С.бърдо, Цв.Ботева – кмет на с.К.поле, В.Иванова – кмет на с.Хубавене, В.Вълков – кмет на
с.Радовене, Л.Въткова – кмет на с.Д.Бешовица, Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново,
Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци, П.Павлова – км.наместник в с.Караш и Ив.Панов –
км.наместник в с.Ср.рът.
Присъстват още директори на училища в община Роман, изп.директори на “Ривър
Енерджи”АД, представители на медиите и жители на с.Камено поле.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.10ч. в присъствието на 10 общински
съветника.
Председателят Стефан Петков предложи в т.11 от проекта за дневен ред да бъде
разгледано Предложение от Б.Стоянова – началник на ОС”ЗГ” гр.Роман, а т.12 да стане
актуални въпроси, където да бъдат разгледани Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на
община Роман, относно: път ІІІ-308 – Правешка Лъкавица – Своде – Роман и Писмо от
ИА”Пътища” в отговор на Решение №280 на ОбС взето на 08.02.2006г.
След проведени дебати по проекта за дневен ред и гласуване в присъствието на 11
общински съветника, с 10 гласа “ЗА” и 1 глас “ВЪЗД.СЕ”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Възражение от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: Решение
№287/17.02.2006г. на ОбС-Роман.
2. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: промяна в
общинската училищна мрежа.
3. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: програма по
енергийна ефективност за 2007г. на Община Роман.
4. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: допускане
изработване на КПИИ.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: Общинска
програма за закрила на детето.
6. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: безвъзмездно
прехвърляне на собственост върху мрежата за жично разпръскване на Община Роман от
“БТК”АД чрез сключване на договор за дарение.
7. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: отдаване под
наем на имоти – ЧОС, земеделски земи от ОПФ.
8. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: утвърждаване
на оценка на имот в с.Караш.

9. Писмо от Администрацията на Президента на РБългария, относно молба от
Р.Ал.Малкеле-Петрова за опрощаване на дължими държавни вземания.
10. Докладна записка от Пл.Евтимов – управител на “Роман Автотранспорт”ЕООД
гр.Роман, относно преструктуриране на таксиметровата дейност.
11. Предложение от Б.Стоянова – началник на ОС”ЗГ” гр.Роман.
12. Актуални въпроси:
- Писмо от ИА”Пътища” в отговор на Решение №280 на ОбС взето на 08.02.2006г.
- Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: път ІІІ-308 –
Правешка Лъкавица – Своде – Роман.
По т.1: Възражение от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: Решение
№287/17.02.2006г. на ОбС-Роман.
След проведени разисквания и прегласуване Решение №287, Протокол №35/17.02.2006г. на
ОбС-Роман, с 9 гласа “ЗА” и 2 гласа “ВЪЗД.СЕ”, Решение №287 на ОбС бе потвърдено.
По т.2: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: промяна
в общинската училищна мрежа.
След проведено гласуване, в присъствието на 12 общински съветника, ОбС-Роман взе
следното
РЕШЕНИЕ №306:
На основание чл.12, ал.2 и ал.5 от ППЗНП, ОбС-Роман РЕШИ: запазва училищната мрежа
в Община Роман през учебната 2006/2007 година без промяна, а именно: СОУ”Васил Левски”
гр.Роман, НУ”П.Р.Славейков” гр.Роман, ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Камено поле, ОУ”Васил
Левски” с.Кунино и ОУ”Св.Климент Охридски” с.Синьо бърдо.
“ЗА” – 11 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.3: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
програма по енергийна ефективност за 2007г. на Община Роман.
Председателят на ОбС-Роман уведоми общинските съветници, че на заседанията на
постоянните комисии към ОбС, общото становище на членовете им е било програмата да бъде
преразгледана и допълнена.
С 12 гласа “ЗА”, ОбС-Роман отложи за следващо заседание приемането на програмата по
енергийна ефективност за 2007г. на Община Роман.
По т.4: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
допускане изработване на КПИИ.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №307:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.150 от Закона за устройство на
територията, ОбС-Роман РЕШИ: Кмета на Община Роман за допусне изработването на
комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект ВЕЦ”Кунино”.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
Общинска програма за закрила на детето.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №308:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, 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 №1.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.6: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху мрежата за жично разпръскване на
Община Роман от “БТК”АД чрез сключване на договор за дарение.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №309:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.7, чл.8,
ал.3 от НРПУРОИ, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от община Роман следното дарение: кабели
на радиофикация и съоръжения, ползвани за предоставяне на услугата “кабелно радио” на
община Роман, описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
2. Възлага на Кмета на община Роман да сключи договор за дарение с “БТК”АД на кабели
на радиофикация и съоръжения, ползвани за предоставяне на услугата “кабелно радио” на
община Роман, описани в ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
3. Упълномощава Кмета на община Роман да организира експлоатацията и поддръжката
на придобитото имущество.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдаване под наем на имоти – ЧОС, земеделски земи от ОПФ.
Общинският съветник М.Николова предложи докладната записка и предложението на
Б.Стоянова - началник на ОС”ЗГ” гр.Роман да се гледат заедно, защото касаели един и същи
въпрос. В присъствието на Б.Стоянова и М.Ивайлова – гл.експерт”ОС” при ОбА-Роман,
общинските съветници обсъдиха дублиращите се имоти в двата материала.
В присъствието на 11 общински съветника, с 11 гласа “ЗА”, ОбС-Роман отложи
разглеждането на докладната записка и предложението по т.11 от дневния ред на
заседанието за съгласуване и изясняване на въпроса.
По т.8: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на оценка на имот в с.Караш.
След проведени разисквания и гласуване в присъствието на 12 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №310:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с Решение №305
прието с Протокол №35/17.02.2006г., ОбС-Роман РЕШИ:
1. Утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител на имот УПИ I, кв.30,
пл.№300 от 2900кв.м. по КРП на с.Караш при начална тръжна цена в размер на
5370,00 /пет хиляди триста и седемдесет/ лева, ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
2. Възлага на Кмета на община Роман да проведе процедура по провеждане на търг с
явно наддаване за продажба на горе цитирания имот.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.9: Писмо от Администрацията на Президента на РБългария, относно молба от
Р.Ал.Малкеле-Петрова за опрощаване на дължими държавни вземания.
Общинските съветници изразиха становище, че отказват да подкрепят молбата от
Режина Ал.Маркеле-Петрова. Мотивът за отказа е, че има наличие на голям брой лица със
същия проблем, а едно съгласие от страна на ОбС би създало прецедент и би предизвикало
недоволство у населението на община Роман.
По т.10: Докладна записка
от Пл.Евтимов – управител на “Роман
Автотранспорт”ЕООД гр.Роман, относно преструктуриране на таксиметровата дейност.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №311:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
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“ЗА” – 12 гл.;

Възлага на Управителя на “Роман Автотранспорт”ЕООД гр.Роман да отдаде
таксиметровите автомобили под наем, като даде предимство тази дейност
да се извършва от сегашните таксиметрови шофьори при тяхно желание.
Определя следните минимални стойности за наем на таксиметровите
автомобили:
- за ВАЗ 2105 с рег.№Вр.63 19 АХ
- 120.00лв./месечно;
- за ДЕУ ТИКО с рег.№Вр.35 20 АХ
- 170.00лв./месечно.
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.11: Предложение от Б.Стоянова – началник на ОС”ЗГ” гр.Роман.
Предложението бе обсъдено в т.7 от дневния ред.
По т.12: Актуални въпроси:
- Писмо от ИА”Пътища” в отговор на Решение №280 на ОбС взето на 08.02.2006г.
Председателят на ОбС запозна общинските съветници с текста на писмото.
- Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: път ІІІ-308 –
Правешка Лъкавица – Своде – Роман.
ОбС отложи разглеждането на докладната записка за следващо заседание поради
отсъствие на вносителя на материала.
- Питания от общинския съветник Ив.Иванов.
Общинският съветник Ив.Иванов прикани Председателя на ОбС-Роман Ст.Петков да
покаже Програмата за продажби на Община Роман за 2006г. на присъстващите жители от
с.Камено поле. В отговор на питането Председателят Ст.Петков показа и обясни ясно на
всички присъстващи, че в Програмата за продажби са включени 40 дка от землището на
с.Камено поле, а не 4000 дка, както се твърди в медиите и че този имот е включен със
съгласието на г-жа Цв.Ботева - кмет на селото.
Ив.Иванов поиска отговори от ОбА-Роман за следващо заседание на следните въпроси:
- Има ли АОС за сградата на бившия “Бикарник”, находящ се в землището на
с.Камено поле;
- Как е извършен подбора на лицата, назначени по НП”От социални помощи към
осигуряване на заетост” в с.Камено поле.
Общинските съветници изслушаха кмета на с.Камено поле – Цв.Ботева, която се
разграничи от публикациите във в.”Конкурент”, но подчерта, че жителите на селото са
разтревожени от евентуална разпродажба на общинските пасища. От свое име тя заяви, че
смята за нецелесъобразни продажбата, арендуването и отдаването под наем на земи от ОПФ
в землището на с.Камено поле и предложи да бъде определена такса “пашалък”, за да не бъде
ощетена общината.
Общинският съветник д-р Гарева изрази принципната позиция на ОС на БСП, че групата
съветници на БСП е против продажбата на общинско имущество без съгласието на
населението на всяко населено място. Счита, че с публикациите в медиите се цели
дискредитиране на Общинския съвет гр.Роман, тъй като изнесените в тях данни не отговарят
на истината.
Изслушани бяха и жители на с.Камено поле.
Общинският съветник Др.Капитански подкрепи предложение на общ.съветник Пл.Петков
половината от средствата от продажби на имоти – ОС, да постъпват като приход в
съответното населено място.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на ОбС-Роман закри заседанието в
17.05ч.
ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС-РОМАН:
/Ст.Петков/
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Приложение №1

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.
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 форми на грижи и 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 7883 души и 13 населени
места. Град Роман е общински център с 3553 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 1386, разделени по възрастови групи както
следва: под 7 год.- 364 бр, от 7 до 14 год.- 546 бр. и от 14 до 18 год.-476 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 2005 год. в отдела са регистрирани
153 бр.сигнали. По всички тях са извършени проверки, проучване , попълнена е 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 234 деца и 5 учебни заведения с 753 ученици.
На територията на общината са разположени ограничен брой предприятия и фирми,
работните места не са достатъчни, нивото на безработицата е тревожно- към 31.12.05 год.
тя е отчетена на 30,31%.
Социалните услуги за деца и семейства в общината се изразяват основно в парично
подпомагане. През 2005 год. са изплатени социални помощи по чл.9 от ППЗСП в размер на
344,594 лв. , месечните помощи за деца до 20 год. по ЗСПД са в размер на 226,195 лв. Общата
сума на изплатените социални помощи от Дирекция”СП, гр.Роман по всички дейности за
предходната година е в размер на 1 091 531 лв.
Децата с извършени противообществени прояви, преминали през ДПС през 2005г. са 38
броя, заведени на отчет са 16 деца. Към РПУ, гр.Роман работи един инспектор ДПС. От
извършените противообществени прояви, най- голям е броя на кражбите на лично имущество.
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Отпадналите от училище деца за уч. 2004/ 2005 год. са 13 бр., поради : отсъствия – 9 бр.,
семейни причини- 2 бр, социални причини – 2 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
130 деца, различни по пол и възраст. 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 институция с традиции, показала 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 непълнолетни и др., в която се
разглеждат проблемите на децата в общината, набелязват се конкретни мерки и действия и
чиито правомощия са указани в ЗЗД и ППЗЗД. .
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, сексуална и трудова експлоатация.
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.
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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
гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и
подготовка, с оглед пълноценна социална реализация
осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със
специални образователни потребности в детски градини и училища
подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.
повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация
развитие на алтернативни форми на грижи и услуги, като необходимо условие
за провеждане на реална деинституционализация – използване ресурса на
ДОВДЛРГ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Роман
предотвратяване отпадането на деца от училище
продължаване дейността 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 .

VІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – 01.01.2006 г.- 31.12.2006 г.

1.

Дейности
Отговорни институции
Разширяване кръга на социални услуги ОбА, Роман, Д”СП”,
за семейства, при които съществува Дирекция”БТ”, ДОВДЛРГ
реална опасност да изоставят децата
си в институции
Резултат
Срок
Намаляване броя на децата, отгле31.12.06 год.
ждани в специализирани институции
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2.

Развитие на приемна грижа, като
алтернативна форма на институционална грижа, като необходимо условие
за провеждане на реална деинституционализация.
Резултат
Повишаване
броя
на
децата,
отглеждани в семейна среда.

Д”СП”, ДОВДЛРГ

Срок
31.12.06 год.

3.

Организиране
на
информационна Д”СП”, МКБППМН, Комисия“ЗД”,
кампания против наркоманията, прос- директори на учебни заведения, ДПС,
титуцията и просията сред децата.
РПУ, мед. специалисти
Резултат
Срок
Предотвратяване разпространението
31.12.06 год.
им в община Роман

4.

Осигуряване условия и подкрепяща Направление”Образование” при ОбА,
среда за интегриране на деца със ДОВДЛРГ, директори на учебни
специални образователни потребности заведения, ПУ”Р.Княгиня”, Д”СП”
в
детски
градини
и
училища,
включването им в образователния
процес. Осигуряване ресурсни учители,
допълнителен помощен персонал за
подпомагане интегрираното обучение и
за децата от детските градини.
Резултат
Срок
Интегриране на деца със специални
01.10.2006 год.
образователни потребности в детски
градини и училища.

5.

Предприемане мерки спрямо отпад- Направление”Образование” при ОбА,
налите или застрашени от отпадане директори на учебни заведения,
от училище деца . Създаване възмож- Д”СП”, МКБППМН, Комисия”ЗД”
ност за обучение и професионална
подготовка на деца, отпаднали от
училище.
Резултат
Срок
Намаляване броя на децата, не
31.12.06 год.
посещаващи училище

6.

Повишаване осведомеността на децата Направление”Образование”,директори
и техните семейства по превенция на на
учебни
заведения,
Д”СП”,
насилието, сексуалната и трудова експ- МКБППМН, Комисия”ЗД”
лоатация, злоупотреба в Интернет.
Резултат
Срок
Превенция на насилието, сексуална у
31.12.06 год.
трудова експлоатация.

7.

Извършване съвместни проверки с РПУ
Д”СП”,
Комисия”ЗД”,
в увеселителни заведения, компютърни МКБППМН,ОбА, ДПС
клубове, свързани със специалната
закрила на деца на обществени места,
ограничаване посещенията на малолетни и непълнолетни деца в тях.

РПУ,
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Резултат
Намаляване
противообществените
прояви на деца и рисковите фактори,
водещи до увреждане на здравето и
нравственото развитие
8.

Развитие дейността на
междуведомствен екип с представители на
различни институции
Резултат
Подкрепа и помощ на възпитаници при
напускане на институция , придобиване
на умения за независим живот.

Срок
31.12.06 год.

Д”СП”, Дирекция”БТ”,
ДОВДЛРГ , лични лекари и др.
Срок
31.09.06 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 насилието 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 форми на грижа и 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 детски
градини и 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.
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