ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 48
Днес, 15.12.2006г., от 10.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет
гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Иван Цветков Иванов;
4. Сотир Атанасов Сотиров;
5. Драган Христов Капитански;
6. Берислава Стоянова Христова;
7. Пламен Илиев Петков;
8. Вълчо Петков Маринов;
9. Здравко Венциславов Даков;
10. Петя Йорданова Георгиева;
11. Марин Павлинов Маринов;
12. Павлинка Лазарова Ангелова – в 10.20ч.;
13. д-р Маргарита Генова Гарева – в 10.30ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, В.Вълков – кмет на с.Радовене, В.Иванова – кмет на с.Хубавене,
В.Иванова – кмет на с.Хубавене, П.Павлова – км.наместник в с.Караш, Н.Цанов –
км.наместник в с.Стояновци и Ив.Панов – км.наместник в с.Средни рът.
Председателят на ОбС откри заседанието в 10.15ч. в присъствието на 11
общински съветника.
Представени бяха и допълнително внесени материали: Докладна записка от
Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно: продажба на имот - ЧОС ап.29,
бл.4, вх.В, находящ се в гр.Роман и Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на
община Роман, относно: частично изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за УПИ I, кв.41 по плана на гр.Роман.
Кметът на общината обяви, че оттегля своя ДЗ относно: финансиране на
обект “Изграждане на недовършено крило на бл.6 в гр.Роман”.
След проведено гласуване, в присъствието на 12 общински съветника, с 12
гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието протече при следния дневен ред:
1. Проект на Правилник за дейността на домашен социален патронаж по
предоставяне на услуги в община Роман.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
актуализация на общинския бюджет за 2006г.
3. Писмо от РПУ-Роман.
4. Писмо от РС”ПБЗН”.
5. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
продажба на имот - ЧОС ап.29, бл.4, вх.В, находящ се в гр.Роман
6. Докладна записка от Цветан Лалов и Драган Капитански

7. Докладна записка от Цветан Лалов.
8. Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман, относно:
частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ I, кв.41 по
плана на гр.Роман.
9. Актуални въпроси.
По т.1: Проект на Правилник за дейността на домашен социален
патронаж по предоставяне на услуги в община Роман.
След проведени разисквания и гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №374:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема Правилник за
дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община
Роман, съгласно Приложение №1.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 1 гл.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: актуализация на общинския бюджет за 2006г.
След проведени разисквания, предложение на икономическата комисия към
ОбС-Роман и след гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №375:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските
бюджети, ОбС-Роман РЕШИ: приема актуализация на общинския бюджет за
2006 година в степен на увеличение, както следва:
I.
По прихода за “местни дейности”:
1. Приходи от имуществени данъци
4 500 лева
2. Приходи от доходи от собственост
3 000 лева
3. Приходи от общински такси
3 000 лева
4. Приходи от продажба на
нефинансови активи
20 000 лева
Общо в увеличение:
II.

По разхода за “местни дейности”:
1. Дейност“Общинска администрация”
1.1. Разходи за материали, горива и енергия
1.2. Разходи за външни услуги
1.3. Абонамент за 2007г.
1.4. Организиране на тържествени прояви
по случай Коледните и Новогодишни
празници и приемането на България в ЕС
2. Дейност “Целодневни детски градини”
3. Дейност “Осветление на улици и площади”
4. Дейност “Масова физкултура”
Общо в увеличение:

30 500 лева
20 500 лева, в т.ч.:
4 000 лева
10 000 лева
1 000 лева
5 500 лева
2 000 лева
4 000 лева
4 000 лева
30 500 лева
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ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:

“ПРОТИВ” – няма,
“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. Иван Цв.Иванов;
7. Здравко В.Даков
8. Берислава Ст.Христова;
9. Драган Хр.Капитански
10. Мариана Н.Велчева;
11. д-р Маргарита Г.Гарева;
12. Сотир Ат.Сотиров.
1. Пламен Ил.Петков.

По т.3: Писмо от РПУ-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №376:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
Община Роман да заложи в проекто бюджета за 2007 година на Община Роман
средства в размер на 200.00 лева месечно за нуждите на РПУ-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Писмо от РС”ПБЗН”.
След разисквания и проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №377:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
Община Роман да заложи в проекто бюджета за 2007 година на Община Роман
средства в размер на 1 500.00 лева – държавна дейност “пожарна”, за нуждите
на “Млад огнеборец” – отбор на РС”ПБЗН” и Община Роман, екипировка и други
за развитието на спорта.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №378:
На основание чл.21, ал.1, т.23, ОбС-Роман РЕШИ: възлага на Кмета на
Община Роман да заложи в проекто бюджета за 2007 година на Община Роман
средства в размер на 1 000.00 лева – местна дейност “Гражданска защита”, за
закупуване на радиостанции.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: продажба на имот - ЧОС ап.29, бл.4, вх.В, находящ се в гр.Роман
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №379:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.1 от ЗОС, чл.2, ал.1, т.2 и
чл.4, ал.1, т.1 от Наредба №12 на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Определя предназначението на ап.29, вх.В, бл.4 с площ от 39.44 кв.м.,
0.98% ид.части от общите части и мазе №29 от 3.60 кв.м. в жилище за
продажба, като включва същия в списъка за определяне предназначението на
общинските жилища приет с Решение №353, Протокол №45/04.10.2006г. на ОбСроман. Приема да се извърши продажба на горе цитирания и подробно описан
апартамент на наемателя Йордан Станев Гергов, настанен в него по
административен ред.
2. Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне на справедлива пазарна оценка на горе цитирания и
подробно описан имот като пазарната цена не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка на имота, като същата бъде представена в ОбС-Роман за
утвърждаване.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 13 гласа, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. Иван Цв.Иванов;
7. Здравко В.Даков
8. Берислава Ст.Христова;
9. Драган Хр.Капитански
10. Мариана Н.Велчева;
11. д-р Маргарита Г.Гарева;
12. Сотир Ат.Сотиров;
13. Пламен Ил.Петков.

“ПРОТИВ” – няма,
“ВЪЗД.СЕ” – няма.

По т.6 и т.7: Докладна записка от Цветан Лалов и Драган Капитански и
Докладна записка от Цветан Лалов.
След проведени разисквания, предложение от общинския съветник д-р
М.Гарева да бъде направена алея в гр.Роман с паметни плочи на всички личности,
допринесли за развитието на Роман и общината в различните сфери, всеобщото
мнение на общинските съветници въпросът да бъде разгледан на следващо
заседание на ОбС, с 12 гласа “ЗА” и 1 глас “ВЪЗД.СЕ” въпросът беше отложен.
По т.8: Докладна записка от Пл.Младенов – кмет на община Роман,
относно: частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за
УПИ I, кв.41 по плана на гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №380:
На основание чл.21, ал.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.134, ал.2 от ЗУТ и
чл.112, ал.2 от ЗУТ и изработен Подробен устройствен план за УПИ I, кв.41 по
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плана на гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ: променя предназначението на УПИ I, кв.41
по плана на гр.Роман от комплексно жилищно застрояване със съответната
плътност и интензивност на застрояване в имот за обществено обслужване.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:

1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Вълчо П.Маринов;
3. Павлинка Л.Ангелова;
4. Марин П.Маринов;
5. Петя Й.Георгиева;
6. Иван Цв.Иванов;
7. Берислава Ст.Христова;
8. Мариана Н.Велчева;
9. д-р Маргарита Г.Гарева;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Пламен Ил.Петков.

“ПРОТИВ” – 1 глас, както следва,
“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:

1. Драган Хр.Капитански
1. Здравко В.Даков

По т.9: Актуални въпроси.
Не бяха разисквани други въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 11.40ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

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

ОБЩИНА

РОМАН

ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В
ОБЩИНА РОМАН

РОМАН 2006г.

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Правилник урежда условията и реда, по който “Домашният
социален патронаж” като общинска дейност осъществява предоставянето на
социални услуги в домашна среда на територията на община Роман. “ДСП” е
комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на
храна; поддържане на личната хигиена и съдействие за снабдяване с необходимите
технически помощни средства при ползвателите с увреждане; битови услуги и др.
РАЗДЕЛ ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.2. (1) За предоставяне на комплекс от социални услуги по домовете
Общинският съвет създава на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА, специализирано
звено с наименование: ”Домашен социален патронаж”.
(2) “Домашният социален патронаж” е специализирано звено на
общината за осигуряване на социална защита на гражданите чрез предоставяне на
комплекс от социални услуги в зависимост от нуждите на потребителите.
Чл.3. Общинският съвет определя щатния състав на “Домашен социален
патронаж” в размер на 8 броя, при капацитет 100 ползватели на социалните услуги и
му предоставя дълготрайни активи за управление.
Чл.4. Общинският съвет утвърждава бюджета на общинска дейност “Домашен
социален патронаж”.
Чл.5. (1) Кметът на общината или упълномощено от него лице осъществява
методическо ръководство и контрол по изпълнението на качеството и количеството
на услугите, предоставяни от “Домашен социален патронаж”.
(2) Кметът на общината създава комисия за контрол и санкции по
предоставянето на услугите от “Домашен социален патронаж”.
РАЗДЕЛ ІІІ
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

Чл.6. (1) Услугите, предоставяни от “Домашен социален патронаж” могат да
се ползват от :
1. Лица с трайно намалена работоспособност I група с придружител.
2. Лица с трайно намалена работоспособност I група без придружител.
3. Лица с трайно намалена работоспособност II група.
4. Лица на пенсионна възраст с минимална пенсия.
5. Лица на пенсионна възраст със социална пенсия.
6. Самотни възрастни хора.
7. Други лица на пенсионна възраст.
(2) Услугите, предоставяни от “Домашен социален патронаж” не могат
да се ползват от лица, които имат сключен договор за предоставяне на собственост
срещу задължения за издръжка и/или гледане или имащи задължения към общината.
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Чл.7. Самотните възрастни лица, ветераните от войните и лицата с увреждания
с трайно намалена работоспособност над 90%, определена от ТЕЛК/ НЕЛК/
РЕЛКК/ЦЕЛКК, ползват с предимство услугите на “Домашен социален патронаж”.
Чл.8. Класирането на ползвателите на социални услуги при едни и същи
условия да става по реда на постъпване на молбите.
РАЗДЕЛ ІV
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Чл.9. (1) Лицата, желаещи да ползват услугите на “Домашен социален
патронаж” подават молба по образец.
(2) Към молбата се прилагат:
1. декларация.
2. копие от документ за самоличност.
3. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК.
4. копие от удостоверение за участие във войните, когато
лицето е ветеран или Решение на ТЕЛК за военно-инвалид.
5. нотариален акт за собственост на жилището или квитанция
за платен данък сгради.
(3) При необходимост социалният работник може да изисква и
предоставяне на други документи.
Чл.10. (1) Служителят, определен от Кмета на общината в 7/седем/ дневен
срок от постъпването на молбата извършва социална оценка на потребностите на
лицето от социални услуги и изготвя доклад – предложение и социална анкета.
(2) В срок три работни дни след получаване на доклада –комисия
определена в състав от Кмета на Общината разглежда предложения доклад и
социалната оценка.
(3) Въз основа на взетото решение по ал.2 между ползвателя и
доставчика се сключва договор за срок до края на календарната година за
предоставяне на социалната услуга.
Чл.11. Лицата, ползващи услугите предоставени от “Домашен социален
патронаж” заплащат месечна такса, включваща реалната издръжка на едно лице,
калкулирана от разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни
материали, транспортни разходи, както и съответната част от общите разходи за
ел.енергия и ВиК.
Чл.12. (1) Месечната такса за ползваните социални услуги се събира до
реалния размер, но не повече от 50% от дохода на лицето, до 25 число на месеца,
следващ този, през който са ползвани услугите.
(2) Неиздължените месечни такси за ползване на социални услуги от
лицата се заплащат от техните наследници или законни представители.
Чл.13. Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните
условия:
1. С изтичане срока на договора
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3. Когато месечната такса не е платена повече от един месец.
4. При смърт на обслужваното лице.
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Чл.14. Лицата ползващи услугите на ДСП имат право на отпуск до три месеца
в годината, като за това време не се заплаща такса.
Чл.15. Служител от ДСП изготвя справка до 5-то число на месеца следващ
отчетния за броя на заетите и свободни места в ДСП. Справката се предоставя в
общинска администрация.
РАЗДЕЛ V
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.15. Дейността на “Домашен социален патронаж” се осъществява чрез
финансиране от :
1. Бюджета на общината, на база приети стандарти да издръжка на
дейността му.
2. Дарения.
3. Съфинансиране от други доставчици на социални услуги
4. Проекти, свързани с дейността.
5. Такси определени в Наредба № 9
РАЗДЕЛ VІ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот в обичайната
домашна среда.
§ 2. “Домашният социален патронаж” е комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна и съдействие за снабдяване
с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждания и други
битови услуги.
РАЗДЕЛ VІІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилника е приет с Решение №374 по Протокол №48 от 15.12.2006 г. на
Общински съвет – Роман.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС – РОМАН:
/Стефан Петков/
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