ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА

ПРОТОКОЛ
№ 53
Днес, 27.03.2007г., се проведе заседание на Общински съвет гр.Роман.
От ОбС – Роман присъстват:
1. Стефан Илиев Петков – Председател;
2. Мариана Николова Велчева;
3. Сотир Атанасов Сотиров;
4. Драган Христов Капитански;
5. Берислава Стоянова Христова;
6. Вълчо Петков Маринов;
7. Здравко Венциславов Даков;
8. Петя Йорданова Георгиева;
9. Павлинка Лазарова Ангелова;
10. Марин Павлинов Маринов;
11. Иван Цветков Иванов;
12. д-р Маргарита Генова Гарева – в 14.15ч.
От Общинска администрация гр.Роман присъстват: Пл.Младенов - Кмет на
Община Роман, Хр.Петкова – Секретар на ОбА-Роман, Цв.Ботева – кмет на
с.Камено поле, Ив.Георгиев – кмет на с.Кунино, Цв.Василев – кмет на с.Синьо
бърдо, Й.Йорданов – км.наместник в с.Курново, П.Павлова – км.наместник в
с.Караш, Н.Цанов – км.наместник в с.Стояновци и Ив.Панов – км.наместник в
с.Средни рът.
Присъстват и представители на медиите.
Председателят на ОбС откри заседанието в 14.10ч. в присъствието на 11
общински съветника.
След проведено гласуване, с 11 гласа “ЗА”, ОбС-Роман прие и заседанието
протече при следния дневен ред:
1. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на общинската училищна мрежа.
2. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
проект за стратегия за развитието на социалните услуги в община Роман за
периода 2007-2010г.
3. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
отправена покана за партньорство по проект на Програма ФАР – Развитие на
гражданското общество BG2005/017-353.01.01.
4. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
проект за допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман.
5. Докладна записка от Здравко Даков – общински съветник, относно:
актуализация на Наредба №1 на ОбС-Роман.

6. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на новообразувани имоти, включване в програма за продажби и
изготвяне на пазарни оценки, находящи се в землището на с.Камено поле.
7. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
изготвяне на нови справедливи пазарни оценки на имоти – ЧОС, жилища гр.Роман.
8. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на изготвени оценки на имоти находящи се в м.”Полицата”,
землище Роман.
9. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
утвърждаване на оценка за имот находящ се в м.”Зоревица” землище Роман.
10. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
продажба на имот – ЧОС, ап.1, бл.8, вх.Г, находящ се в гр.Роман.
11. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
отдаване под наем на част от имот – ПОС, гр.Роман.
12. Докладна записка от Петко Димитров – Председател на
ЗКПТУ”Кунино”.
13. Молба от Владимир Борисов от гр.Роман, относно: промяна
предназначението на част от площи отредени за озеленяване и алея в кв.54
гр.Роман.
14. Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман, относно:
осигуряване на финансирането на ученически вестник в СОУ”Васил Левски”
гр.Роман за 2007г.
15. Актуални въпроси.
По т.1: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на общинската училищна мрежа.
След проведено гласуване, в присъствието на 12 общински съветника, ОбСРоман взе следното
РЕШЕНИЕ №421:
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” – 9 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – 3 гл.
По т.2: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: проект за стратегия за развитието на социалните услуги в община
Роман за периода 2007-2010г.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №422:
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: приема
Стратегия за развитието на социалните услуги в Община Роман за периода 20072010г., съгласно Приложение №1.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
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По т.3: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: отправена покана за партньорство по проект на Програма ФАР –
Развитие на гражданското общество BG2005/017-353.01.01.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №423:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ:
1. Община Роман да бъде партньор по проект на програма ФАР –
“Развитие на гражданското общество BG2005/017-353.01.01”
съвместно с община Бяла Слатина, община Оряхово и НПО-СНЦ
“Юстиция”- гр.Враца.
2. Упълномощава Кмета на Община Роман да подпише договор за
консорциум и да представлява община Роман, където е необходимо в
процеса на разработване и реализиране на проекта “Развитие на
гражданското общество BG2005/017-353.01.01”.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.4: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: проект за допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №424:
На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, буква и), чл.9, чл.116,
чл.117, чл.118 от ЗМДТ, чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,
ОбС-Роман РЕШИ: приема допълнение на Наредба №9 на ОбС-Роман за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно
Приложение №2.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.5: Докладна записка от Здравко Даков – общински съветник,
относно: актуализация на Наредба №1 на ОбС-Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №425:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, ОбС-Роман РЕШИ: актуализира
Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и общинското
имущество на територията на община Роман, както следва:
1. В Глава Четвърта “Поддържане на чистотата и
естетическия вид на населените места в общината”, чл.14,
т.4 глобата за нарушение при изхвърляне на смет и отпадъци
от бита извън определените за целта сметища става от
100.00 до 500.00 лева. При повторно нарушение – от 500.00 до
1000.00 лева.
2. Навсякъде в Наредбата “Стройремонт”ЕООД се заменя с
“Общинска дейност “Чистота и комунално-битови услуги””.
“ЗА” – 12 гл.;
“ПРОТИВ” – няма;
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.6: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на новообразувани имоти, включване в програма за
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продажби и изготвяне на пазарни оценки, находящи се в землището на
с.Камено поле.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №426:
ОбС-Роман РЕШИ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, утвърждава новообразувани
имоти от имот №000032, НТП – пасище, мера с обща площ 467.388 дка,
категория на земята – десета, находящ се в землище с.Камено поле, актуван с
АОС №1109/12.11.2004г., какато следва:
1.1.
имот №216019, НТП – пасище, мера, категория на земята –
десета, с площ от 465.300 дка, находящ се в землище с.Камено
поле.
1.2.
имот №216018, НТП – пасище, мера, категория на земята –
десета, с площ от 2.000 дка, находящ се в землище с.Камено
поле.
2.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от
ЗОС, §26, ал.2 от ПРЗ на ЗИД ЗСПЗЗ включва имот №216018, НТП –
пасище, мера, категория на земята – десета с площ от 2.000 дка,
находящ се в землище с.Камено поле в Програма за продажба на
имоти – ЧОС, приета с Решение №418, Протокол №52/08.03.2007г.
на ОбС-Роман.
3.
Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне на пазарна оценка на имот №216018, НПТ –
пасище, мера, категория на земята – десета, с площ от 2.000 дка,
находящ се в землище с.Камено поле, като същата бъде представена
за утвърждаване от ОбС-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова;
12. д-р Маргарита Г.Гарева.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.7: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: изготвяне на нови справедливи пазарни оценки на имоти – ЧОС,
жилища гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
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РЕШЕНИЕ №427:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, ОбС-Роман
РЕШИ: възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор с лицензиран
оценител за изготвяне на нова справедлива пазарна оценка за следните имоти:
- Бл.3, вх.А, ап.23 със ЗП от 48.21 кв.м., 1.16% ид.части от общите части
и мазе №23 от 5.10 кв.м., АОС №1171/16.09.2005г.
- Бл.3, вх.А, ап.25 със ЗП от 58.35 кв.м., 1.36% ид.части от общите части
и мазе №25 от 3.60 кв.м., АОС №1172/16.09.2005г.
- Бл.3, вх.Б, ап.2 със ЗП от 41.57 кв.м., 0.93% ид.части от общите части
и мазе №2 от 3.80 кв.м. при начална тръжна цена в размер на 2100.00
/две хиляди и сто/ лева, АОС №1173/16.09.2005г.
и същите да бъдат представени за утвърждаване от ОбС-Роман.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова;
12. д-р Маргарита Г.Гарева.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.8: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на изготвени оценки на имоти находящи се в
м.”Полицата”, землище Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №428:
1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, т.3 от Решение №359,
прието с Протокол №45/08.03.2007г. на ОбС и §26, ал.2 от ПЗР
на ЗИД ЗСПЗЗ, утвърждава изготвените оценки от лицензиран
оценител на имоти частна общинска собственост, както
следва:
имот №096006 от 2.075 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1286/13.12.2006г. в
размер на 392.00 /триста деветдесет и два/ лева, Приложение №3.
имот №096007 от 2.075 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1292/13.12.2006г. в
размер на 392.00 /триста деветдесет и два/ лева, Приложение №4.
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имот №096008 от 2.234 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1289/13.12.2006г. в
размер на 422.00 /четиристотин двадесет и два/ лева, Приложение №5.
имот №096009 от 2.230 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1290/13.12.2006г. в
размер на 421.00 /четиристотин двадесет и един/ лева, Приложение №6.
имот №096010 от 2.237 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1291/13.12.2006г. в
размер на 427.00 /четиристотин двадесет и седем/ лева, Приложение №7.
имот №096011 от 2.003 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1288/13.12.2006г. в
размер на 404.00 /четиристотин и четири/ лева, Приложение №8.
имот №096012 от 3.390 дка, НТП – пасище, мера, категория на земята –
шеста, местност “Полицата”, землище Роман, АОС №1287/13.12.2006г. в
размер на 697.00 /шестстотин деветдесет и седем/ лева, Приложение №9.
2.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, и
§26, ал.2 от ПЗР на ЗИД ЗСПЗЗ, възлага на Кмета на Община
Роман да проведе процедура по провеждане на търг с явно
наддаване за продажба на горе цитираните имоти.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:
1. д-р Маргарита Г.Гарева.
По т.9: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: утвърждаване на оценка за имот находящ се в м.”Зоревица”
землище Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №429:
Във връзка с т.2 от Решение №263, прието с Протокол №31/08.12.2005г.,
ОбС-Роман РЕШИ:
1. Утвърждава изготвената оценка от лицензиран оценител за имот
№105001, находящ се в местността “Зоревица”, землище Роман с площ
от 1.941 дка, собственост на наследници на Христо Петров Николов,
която е в размер на 692.00 /шестстотин деветдесет и два/ лева,
Приложение №10.
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2. Възлага на Кмета на Община Роман да сключи договор за покупкопродажба с наследниците на Христо Петров Николов за имот имот
№105001, находящ се в местността “Зоревица”, землище Роман с площ
от 1.941 дка, за сумата в размер на 692.00 /шестстотин деветдесет и
два/ лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 11 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. д-р Маргарита Г.Гарева;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – 1 глас, както следва:.
1. Драган Хр.Капитански.
По т.10: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: продажба на имот – ЧОС, ап.1, бл.8, вх.Г, находящ се в гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №430:
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.1, вх.Г, бл.8 с площ от 39.44 кв.м.,
0.93% ид.части от общите части и мазе №1 от 3.20 кв.м. в жилище
за продажба, като включва същият в списъка за определяне
предназначението на общинските жилища, приет с Решение №353,
Протокол №45/04.10.2006г. на ОбС-Роман. Приема да се извърши
продажба на горе цитирания и подробно описан апартамент на
наемателя Емил Маринов Кавалджиев, 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” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
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7. Драган Хр.Капитански;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова;
12. д-р Маргарита Г.Гарева.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.11: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: отдаване под наем на част от имот – ПОС, гр.Роман.
След проведено гласуване, ОбС-Роман взе следното
РЕШЕНИЕ №431:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС,
чл.17, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ на Общински съвет гр.Роман, ОбС-Роман РЕШИ:
възлага на Кмета на Община Роман да проведе процедура по провеждане на търг
с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет календарни години за
развитие на търговска дейност част от имот ПОС – “Кафе” със ЗП от 34.20
кв.м., находящо се в сградата на Общинска администрация гр.Роман при начална
тръжна цена в размер на 62.37 /шестдесет и два лева и тридесет и седем
стотинки/ лева.
ГЛАСУВАНЕ:
“ЗА” – 12 гласа, както следва:
1. Стефан Ил.Петков – Председател;
2. Здравко В.Даков;
3. Вълчо П.Маринов;
4. Павлинка Л.Ангелова;
5. Марин П.Маринов;
6. Петя Й.Георгиева;
7. Драган Хр.Капитански;
8. Мариана Н.Велчева;
9. Иван Цв.Иванов;
10. Сотир Ат.Сотиров;
11. Берислава Ст.Христова;
12. д-р Маргарита Г.Гарева.
“ПРОТИВ” – няма.
“ВЪЗД.СЕ” – няма.
По т.12: Докладна записка от Петко Димитров – Председател на
ЗКПТУ”Кунино”.
След проведено гласуване, с 6 гласа “ЗА” и 6 гласа “ПРОТИВ”,
предложението в докладната записка не беше прието.
По т.13: Молба от Владимир Борисов от гр.Роман, относно: промяна
предназначението на част от площи отредени за озеленяване и алея в кв.54
гр.Роман.
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След проведено гласуване, с 12 гласа “ЗА”, общинските съветници приеха
въпросът да се гледа на следващо заседание, след като бъдат представени
необходимите документи и оформено предложение от Кмета на Община Роман
по въпроса.
По т.14: Докладна записка от Пламен Младенов – кмет на община Роман,
относно: осигуряване на финансирането на ученически вестник в СОУ”Васил
Левски” гр.Роман за 2007г.
Председателят на ОбС уведоми, че становището на постоянните комисии
към ОбС е преди да се реши въпросът с финансирането на ученическия вестник,
да бъде представена себестойността на същия.
След проведени разисквания и гласуване, с 11 гласа “ЗА” и 1 глас “ВЪЗД.СЕ”,
ОбС-Роман отложи разглеждането на докладната записка за следващото си
заседание.
По т.15: Актуални въпроси.
Не бяха разисквани други въпроси.
Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри заседанието в 14.55ч.

ПРОТОКОЛЧИК:
/Ст.Иванова/

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

ОБЩИНА

РОМАН

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В
ОБЩИНА РОМАН
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2010 ГОДИНА
Настоящата стратегия за развитие на социалните услуги в община Роман
отразява принципите, залегнали в държавната политика за преодоляване
предизвикателствата на прехода, необходимостта от реформи в системата на
социалното подпомагане, синхронизирането на новите насоки с европейските
практики.
Тя е съобразена:
- със законовите и нормативни уредби, регламентиращи предоставянето на
социални услуги;
- с децентрализацията при управлението и финансирането им;
- с Общинския план за развитие;
- с приоритетите в областта на социалната политика.
СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
се основава на социална работа, като се прилага индивидуален подход и оценка
на конкретните потребности на лицата и семействата. То се изразява в услуги,
предоставени на уязвими лица, за да им се помогне да имат по-пълноценен
живот. Това са възрастните, хората с увредено здраве, изложени на риск от
злоупотреби или лишения във връзка с основните им нужди, или деца, лишени
от родителска грижа, или малтретирани в семейството.
Социалните услуги са подкрепа в ежедневието и допълват другите
обществени услуги /образование, здравеопазване, жилищно настаняване, помощ
и обучение за намиране на работа, правосъдие и др./ В случая с децата и найвече, с деца, лишени от родителски грижи, социалните услуги почти винаги
изискват някой да извършва действия от името на детето.
СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ
Уязвимите хора и семейства най-общо се класифицират като:
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-

деца /непълнолетни / и възрастни със сериозни временни или трайни
физически или други увреждания;
деца /непълнолетни/ и възрастни изложени на риск от лишаване или
нарушаване на основните им права;
деца /непълнолетни/, лишени от родителски грижи /обикновено поради
липсата на родител/ или риск от лишаване от родителски грижи.

НОРМАТИВНА БАЗА НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
- Закон за социално подпомагане /ЗСП/;
- Правилник за приложението на ЗСП;
- Наредба за изграждане на общодостъпна среда;
- План за действие за равните възможности за хората с увреждания;
- Общински план за развитие 2006 – 2010г.
- Национален интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за
правата на детето,2006-2009г.;
- Национална стратегия за хората с увреждания
На територията на община Роман, социалните услуги, които се предоставят
са:
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
- Домашен социален патронаж с капацитет 100
места. Услугата се
изразява основно в предоставяне на храна, в някои случаи, и в административни
и социално-консултативни услуги.
- Клуб на пенсионера, който предоставя възможност на хората от третата
възраст да общуват, да организират културни и развлекателни мероприятия, да
осъществяват социална интеграция.
Материално-техническата база на клуба не е на добро ниво. Сградният фонд е
остарял и не съответства в пълна степен за развитието на такава дейност.Освен
веществена издръжка, той получава и скромно допълнително целево
финансиране.
УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
- Клуб на инвалида –функционира съвместно с Клуба на пенсионера и
предоставя на хората с увреждания възможност за общуване и консултантски
услуги.
- Социален асистент – социална услуга, която се предоставя от началото на
2007г.по разработен от общината проект.За сега са заети 3 лица, но предстои
проучване и създаване на регистър за всички нуждаещи се и увеличаване броя
на социалните асистенти. Дейността се реализира по Националната програма
„Асистенти на хора с увреждания” и се финансира от МТСП.
- Личен асистент – Заети са 58 лица.Дейността се реализира също по
Националната програма „АХУ”.
УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ И БЕЗРАБОТНИ
- Проекти за безработни –В рамките на Националната програма „От
социални помощи към заетост” община Роман ежегодно разработва и реализира
проекти за наемане на продължително безработни лица за осъществяване на
обществено полезни и социални дейности.За 2007г. след приключила процедура
по оценка на подадените проекти от работодатели
за реализацията на дейности на територията на община Роман, одобрени от
Агенцията по заетостта бяха общо 10 проекта със 153 работни места.
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Към този момент общината не предоставя социални услуги в общността за
някои рискови групи, което ще бъде преодоляно чрез поетапно изграждане на :
Дневен център за деца и възрастни с увреждания; Дневен център за стари хора;
Център за социална рехабилитация и интеграция; Защитено жилище; Център за
обществена подкрепа; Кризисен център.
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПАРТНЬОРСТВО
* Съвместна дейност със Съюза на пенсионерите и със Съюза на инвалидите
– организиране дейността на клубовете, разрешаване на проблемни въпроси.
* С общинската фирма „Автотранспорт”ЕООД – безплатен превоз на
социално слаби граждани и възрастни хора до гробищен парк.
* Съвместна дейност с Дирекция „ Бюро по труда” по програмата „От
социални помощи към осигуряване на заетост” и реализиране по проекта
„Социален асистент”.
* С Дирекция „Социално подпомагане” по проекта „Личен асистент”в който
са заети 58 лица.По изпълнение на приетата общинска програма за закрила на
детето.
ТЕНДЕНЦИИ
Тъй като в исторически план семействата са основния източник на повечето
услуги,свързани с предоставянето на социални грижи,социалните услуги са
предназначени да допринасят за намаляване на напрежението в семейството и
подкрепата на отделния човек.
Преминаване от силна зависимост от държавните институции към
осигуряване на грижите в семейството и извън институциите, в обществото, по
отношение на лица в неравностойно положение, особено на деца в риск или
лишени от родителска грижа.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Население на община Роман – 7 656
- Под трудоспособна възраст –от 0 до 19 год. – 1 395
- В трудоспособна възраст - от 20 до 64 год. – 4 563
- Над трудоспособна възраст – над 64 год. – 1 698
- Настанени деца в институции -130 деца в ДОВДЛРГ „Н.Й.Вапцаров”.
- Ползващи услугата „Домашен социален патронаж” – 100 лица.
Най- големите населени места по брой на живеещите в тях са:гр.Роман –
4 027 ж. селата.Кунино – 575, Камено поле - 784, Синьо бърдо- 528.
Налице
е
обща
тенденция
към
намаляване
броя
на
населението.Миграционните процеси са свързани с безработицата – около 25%
за 2006г. Взаимовръзката между степен на образование и квалификация, ниския
коефициент на заетост и икономическото състояние
ще влияят върху социално-икономическото развитие на общината и в бъдеще.
Така представените до тук характеристики и дейностите в сферата на
общинската социална политика,ще определят насоките за действия в периода до
2010г.
Стратегическа цел 1
По-пълно удовлетворяване на потребностите от социални услуги на децата,
възрастните и хората с увреждания .
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Подцел 1.1.Оказване на помощ и подкрепа на доставчиците на социални
услуги с оглед подобряване качеството на услугите и разширяване на техния
диапазон, в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
Дейности:
1.1.1.Поддържане и обновяване на материално-техническата база на
заведенията, предоставящи социални услуги в институции, в общността, както и
клуба на пенсионера и инвалида.
1.1.2.Разширяване на достъпа до социални услуги, предоставяни в общността
за възрастни и хора с увреждания.
1.1.3.Разработване и прилагане на програми за повишаване квалификацията
на персонала, предвид спецификата на работа.
1.1.4.Обмяна на опит със специализирани институции с добри практики.
1.1.5.Подобряване качеството на живот на хората с тежки увреждания, чрез
предоставяне на по-качествени услуги в семейна среда и в общността.
Подцел 1.2.Разкриване на нови форми и осигуряване на широка гама от
социални услуги в общността.
Дейности:
1.2.1.Разкриване на Дневен център за възрастни и хора с увреждания
1.2.2.Разкриване на кризисен център.
1.2.3.Разкриване на център за временно настаняване на деца в риск.
Стратегическа цел 2.
Продължаване процеса на деинституционализация, чрез развитие и
иновационни форми и подходи в сферата на социалните услуги.
Подцел 2.1.Оказване на методическа подкрепа на доставчиците на социални
услуги с цел повишаване
на тяхното качество и превенция на
институционализацията.
Дейности:
2.1.1.Усъвършенстване на социалните услуги „Личен асистент” и „Социален
асистент” с оглед предоставяне по-високо ниво на социални услуги в семейна
среда и в общността.
2.1.2.Увеличаване броя на децата, отглеждани в семейна среда и развиване на
социални услуги в общността.
2.1.3.Мониторинг и периодичен контрол на предоставяните социални услуги
за деца и деца с увреждания в институциите.
2.1.4.Реализация по програмата „Приемно семейство” .
2.1.5.Обхващане на всяко дете с увреждане в предучилищна и училищна
възраст в образователната система и обезпечаване на качествена помощ с
изработване на индивидуални планове за социално включване на всяко едно
дете.
Подцел 2.2.Жилищна политика, ориентирана в подкрепа на групи в риск.
Дейности:
2.2.1.Приоритетно настаняване в общински жилища на лица в риск –
защитено жилище.
2.2.2.Стартиране на „защитено жилище” за лица, излизащи ог специализирани
институции.
Стратегическа цел 3.
Съучастие на гражданското общество в процеса на разширяване на
предоставяните социални услуги.
Подцел 3.1.Създаване на партньорски взаимоотношения и ефективно
интегриране между община Роман и неправителствени организации, ангажирани
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с проблемите на самотни и възрастни хора с увреждания, на пенсионери,
изложени на риск деца и младежи.
Дейности:
3.1.1.Медийно оповестяване на Стратегията за развитие на социалните
услуги.
3.1.2.Организиране и провеждане на работни срещи с представители на
общината, неправителствени организации, работодатели и медии за представяне
на проблемите на лица, нуждаещи се от социални услуги в общността.
3.1.3.Проучване и внедряване на добри практики.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ МЕЖДУ:
Община Роман - предоставя подходящи общински терени и сгради за
алтернативни форми на социални услуги;осигурява финансиране на общински
програми за повишаване на квалификацията на персонала.
Отдел „Социална закрила”- гр.Роман чрез Дирекция „Социално
подпомагане” – гр.Мездра - Изготвя мотивиран анализ, изграждане и
въвеждане на по-широка гама от социални услуги; наблюдава , оценява и
контролира качеството на предлаганите социални услуги.
Дирекция „Бюро по труда” – гр.Мездра - филиал гр.Роман – реализация
на територията на община Роман на дейности, одобрени за финансиране от
Агенцията по заетостта; оказване на методическа помощ
за разширяване обхвата на нуждаещи се по програмите „Социален асистент” и
„Асистенти на хора с увреждания”.
Неправителствени организации – Създаване на продуктивни и отворени
канали за ефективно взаимодействие при решаване на проблемите в целевите
рискови групи – деца, възрастни и увредени хора. Частните предприемачи в
осигуряването на грижи са все още необичайно явление.
ФИНАНСОВА РАМКА
При наличието на институционална рамка, политиката на обществено
финансиране трябва да разреши въпросите, какво финансиране да бъде
осигурено, и за какви услуги то да бъде разпределено.Ежегодно Министерският
съвет утвърждава разделение на финансираните чрез бюджетите на общините
дейности на местни и делегирани от държавата, определя стандарти за издръжка.
Финансовата рамка има важна роля при регулиране на предлагането и
търсенето на социални грижи като услуга. Една добра финансова рамка
* гарантира, че търсенето, определено от лицето, което осигурява подходящи
услуги се финансира така, че грижите да се разпределят правилно и найнуждаещите се да получават достъп до услуги при значителна полза за себе си;
* осигурява стимули, така че доставчиците ефективно да предоставят
висококачествени услуги.
Като цяло, в аспекта на широката рамка на реформата, една подобрена
финансова рамка има потенциал да оптимизира системата на обслужване и
социалните грижи.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
- Подобряване на социално-икономическия статус на трите главни уязвими
групи клиенти, нуждаещи се от социални услуги: деца, възрастни и хора с
увреждания.
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- Разширяване на сега съществуващата гама предоставяни услуги в
общността.
- Подобряване на адаптивността и качеството на живот на потребителите на
социални услуги и пълноценното им включване в обществения живот.
- Поетапна промяна на институционалните роли за подобряване на стимулите
за качество, обслужването на клиентите и ефективността.
- Активизиране на гражданското общество за съучастие.
- Привличане на НПО като партньор и увеличаване на техния принос при
предоставянето на социални услуги.
Общинската стратегия е обвързана с:
* Годишния бюджет на общината и стандартите за издръжка на делегираните
от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет.
* Формиране на инвестиционен ресурс в рамките на поставените цели.
* Годишния отчет по изпълнение на дейностите.
* Промени в законовата и нормативната уредби.
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Роман за периода
2007 – 2010 година е отворена за допълнения и актуализация, които да се
гласуват от Общинския съвет.
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