Годишен Доклад за наблюдение и
изпълнение на ОПР на община
Роман
2019
Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план
за развитие (ОПР) на Община Роман за 2019 г. се изготвя на основание чл. 23
т. 2 и т. 4 от Закона за Регионалното развитие, съгласно който, кметът на
общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнение на
Общинския план за развитие и представя годишния доклад за наблюдение на
изпълнението му.
Съгласно чл. 89. ал. 1 от Правилника за Прилагане на Закона за
регионалното развитие, Орган за наблюдение на Общинския план за развитие
е общинският съвет. Ежегодните оценки за изпълнение на напредъка по
реализация на плана за съответната година цели да запознае общинските
съветници с общите условия за изпълнение, постигнатия напредък по
изпълнение на стратегическите цели, приоритети и действията предприети от
общинска администрация за използваните финансови ресурси, възникналите
проблеми и мерките за преодоляването им, както и да бъдат направени
заключения и предложения за подобряване на тези резултати.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РОМАН С
ОБЛАСТНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ.
Общинският план
сравнителните предимства
дефинирана визия, цели и
обединени от стремежа към

за развитие на община Роман обвързва
и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
приоритети за постигане на стратегически цели,
по-висок жизнен стандарт и устойчиво развитие.

Като
документ
за
стратегическо
планиране
на
устойчиво
интегрирано развитие на местно ниво, Общинския план за развитие на
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община Роман за периода 2014-2020г. е разработен в съответствие с
предвижданията на Областна стратегия за развитие на област Враца (20142020г.), Регионалния план за развитие на Северозападен район (20142020г.), Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022г.),
Националната програма за реформи (2011-2015г.), Националната програма
за развитие България 2020, стратегията „Европа 2020”. Стратегическата част
интегрира на общинско ниво ключовите теми за развитие, въведени от
Кохезионната политика и регламентите за управление на фондовете на ЕС.

2.1.1.
Стратегическа
цел
1:
Стимулиране
конкурентоспособна местна икономика.

развитието

на

Стратегическата цел включва 2 приоритета с подробно описани мерки и
дейности за изпълнение.
Приоритет 1.1. Подкрепа за местните предприятия и подобряване на
бизнес средата.
Мярка 1.1.1. Подкрепа за технологично развитие и иновации в
предприятията;
Във връзка с възможностите за финансиране на технологично развитие
и иновации в предприятията, местният бизнес е информиран за учистие в
провежданите информационни дни от областен информационен център Враца.
Мярка 1.1.2. Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече МСП
на база използването на местни суровини;
За периода е оказвано съдействие по отношение на административни и
технически услуги на всички потенциални инвеститори, проявили интерес
към общински терени с оглед развитие на производства и дейности с
използване на местни суровини.
Мярка 1.1.3. Подкрепа за утвърдените предприятия в общината;
Полагани са усилия за подобряване на бизнес средата, предоставяне под
наем терени общинска собственост за разширяване обема на производството.
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Оказвано е съдействие по отношение на административни и технически
услуги.
Мярка 1.1.4. Подпомагане на стартиращи предприятия;
За периода на оценката не са реализирани дейности по мярката.
Приоритет 1.2. Насърчаване развитието на селското стопанство и
туризма
Мярка 1.2.1. Стимулиране развитието на земеделието;
Предоставяни под наем терени общинска собственост за разширяване
обема на земеделското производство. Оказвано съдействие по отношение на
административни и технически услуги.
Мярка 1.2.2. Стимулиране развитието на животновъдството;
За разглеждания период са предоставени пасища мери и ливади
общинска собственост на регистрирани животновъди за стимулиране
развитието на животновъдството.
Мярка 1.2.3. Подкрепа за внедряване на иновации в селското стопанство;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
Мярка 1.2.4. Подкрепа развитието на биоземеделието в общината;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 1.2.5. Подкрепа за малките земеделски стопанства;
За разглеждания период е оказвано съдействие по отношение на
административни и технически услуги (с приоритет са разрешавани и
процедирани ПУП, одобрявани проекти, издавани разрешения за строеж и
др.).
Мярка 1.2.6. Насърчаване използването на ВЕИ в селското стопанство;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
3
Годишен Доклад за наблюдение и изпълнение на ОПР на община Роман
2019г.

Мярка 1.2.7. Подкрепа за изграждане на преработващи предприятия и
тържища
за
селскостопанска
продукция,
със
съпътстваща
инфраструктура,
с
фокус
върху
зеленчукопроизводството
и
овощарството.
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
Мярка 1.2.8. Стимулиране създаването на мрежа от консултации и
обмяна на опит;
Проект Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“.
Същият е одобрен по Програма за развите на селските райони“ 2014-2020 г.
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Мярка 1.2.9. Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на
горите;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
Мярка 1.2.1.10. Популяризиране на община Роман като туристическа
дестинация;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
.
Мярка 1.2.1.11. Създаване на условия за развитие на разнообразни форми
на туризъм и изграждане на туристическа инфраструктура;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката поради
липса на подходящи възможности за реализация на подобен род проекти.
.
Мярка 1.2.1.12. Опазване и социализиране на културното наследство на
община Роман.
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През отчетния период е възстановен военният паметник в с. Караш

2.1.2. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на
предвидените мерки по Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството
на човешкия капитал и повишаване на жизнения стандарт на
населението.
Стратегическата цел включва 4 приоритета с подробно описани мерки и
дейности за изпълнение.
По Приоритет 2.1. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване
на заетостта на населението.
Мярка 2.1.1. Подкрепа на инициативи и дейности, ориентирани към
осигуряване на заетост и възможност за повишаване на квалификацията
и преквалификацията на младите хора с цел задържането им в общината.
През 2019 г. е реализирана програма за „Обучение и заетост на
продължително безработни лица“ – компонент1 – наети 2 лица
Мярка 2.1.2. Действия и проекти за подпомагане на социалноикономическата интеграция на групите в неравностойно положение.
През 2019 г. е реализиран проект „Работа”, финансиран по ОП“Развитие
човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд с който
открити 23 работни места. По проект „Работа е наето 1/едно/ лице
длъжността „Специалист активиране“,които обслужва групи безработни
неактивни лица

на
са
на
и

Проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждание“ по ОП РЧР е
осигурена заетост на 19/деветнадесет/ лица, хора с трайни увреждания.

Мярка 2.1.3. Подобряване достъпа до заетост за безработните лица.
През 2019 г. са реализирани:
Проект „Заетост на младежи с висше образование в публичната
администрация- Старт на кариерата” – наети са 2 две лица;
Регионална програма за заетост и обучение на област Враца 2019 г., с
която е осигурена заетост на 6/шест/ безработни лица, регистрирани в
Бюрото в труда за периода от 07.06.2019г. до 06.12.2019г.
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Проект „Помощ при пенсиониране“ – осигурена е заетост на 1/едно/
лице.
По НП „Активиране на неактивни лица“ – Организатор
общественополезен труд – осигурена е заетост на 1/едно/ лице

на

Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образование и
съпътстващата инфраструктура.
Стартира изпълнението на проект Изграждане на спортни
игрища и
благоустрояване на дворното пространство в СУ "Васил Левски“ гр.Роман
Извършен ремонт на две класни стаи в ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ в с.
Камено поле.

Мярка 2.2.1. Насърчаване и подкрепа на взаимодействието между
образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от
образование към пазара на труда;
За разглеждания период не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 2.2.2. Създаване на достъпна среда, педагогическа и
психологическа подкрепа за образователната интеграция на деца с
увреждания и проблеми в развитието в училищата по местоживеене;
В община Роман успешно работи Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Няма
необхванати и незаписани деца и ученици.
Успешно работи Консултативен кабинет за социална превенцияпомощен орган на МКБППМН-Роман. Ползвателите на услугите в
Консултативния кабинет са малолетни и непълнолетни с наложена
възпитателна мярка, деца с асоциално поведение и агресивни прояви,деца
преминали през кризисни центрове; деца жертви на насилие; деца от КСУДС
и КСУДУ; деца в риск и техните родители; учители, възпитатели; психолози,
социални работници и други професионалисти.
Мярка 2.2.3. Стимулиране на формалното и неформално учене ;
Не са реализирани дейности по мярката.
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Мярка 2.2.4. Подкрепа и стимулиране на младежкото доброволчество и
участие в Европейската доброволческа служба;
Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 2.2.5. Учене през целия живот – подход за квалификация и
преквалификация в съответствие с пазара на труда;

.
Мярка 2.2.7. Обновяване и развитие на сградния фонд и материално техническа база на детските и училищни заведения, включително ИКТ
инфраструктура;
За реализация на мярката са извършени слените дейности през 2019г.,
финансирани по капиталовата програма на община Роман:
1. Основен ремонт покрив на ДГ“Зора“ гр. Роман
2. Ремонт клруб на пенсионера с. Камено поле
3. ОР на общинска сграда до кметство с. Хубавене
4. ОР покрив на Здравна служба в с. Синьо бърдо
Сключен Договор BG06RDNP001-7.004-0017-С01 /30.05.2019 с ДФ“Земеделие“ за
проект Ремонт и благоустрояване на ДГ “ЗОРА" гр.Роман и Обособена група с.Каменно
поле

По Приоритет 2.3. Подобряване качеството на социалните и здравни
услуги и интегриране на групите в социална изолация
Мярка 2.3.1. Повишаване качеството на социалните услуги;
През 2019 г. е реализиран социален проект „Достоен живот за
хората от община Роман“, по които е осигурена заетост на 43 безработни лица
като домашен помощник или личен асистент.
Мярка 2.3.2. Развитие на услугите за дългосрочна и комплексна подкрепа
за хора в неравностойно положение;
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От 2019г. община Роман е част от механизма за лична помощ,
регламентиран в Закона за личната помощ.“Личната помощ“ е механизъм за
подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за
преодоляване на бариери на функционалните им ограничения,отговарящи на
индивидуалните им потребности.Към 31.12.2019г. община Роман е осигурила
работа на 93-ма човека като асистенти по механизма.
Мярка 2.3.3. Развитие
инфраструктура;

на

системата

от

обекти

на

социална

 За периода няма реализирани проекти
Мярка 2.3.4. Интеграция и социализация на ромите;
Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 2.3.5. Социално включване на уязвими групи от населението;
За периода на оценката не са реализирани дейности по мярката
Мярка 2.3.6. Насърчаване на професионалното образование сред
безработни роми без образование, лица с намалена работоспособност и в
неравностойно социално положение;
Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 2.3.7. Подкрепа и насърчаване на действия за създаване на
социални предприятия и проекти насочени към превенция и
преодоляване на социалното изключване и изолация;
Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 2.3.8. Дейности за намаляване на основните рискови фактори за
здравето на населението, профилактика и лечение на социално
значимите заболявания за региона и ремонт и обновяване на здравни
служби и медицински кабинети;

Приоритет 2.4. Стимулиране развитието на културата и спорта и
модернизиране на инфраструктурата
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Мярка 2.4.1. Съхранение на местните обичаи и традици;
Всяка година се приема календар на културната дейност в общината въз
основа на годишните планове на всяко едно читалище.
Организиран и проведен традиционен Великдински събор.
. По случай деня на българския спорт- 17.05.2019г. се организират
спортни състезания. Със средства от бюджета на община Роман финансово се
подпомагат три спортни клуба

Мярка 2.4.2. Насърчаване упражняването на активна спортна дейност от
населението;
По случай деня на спорта се организират спортни състезания. Със
средства от бюджета на община Роман се подпомагат три спортни клуба.
Мярка 2.4.3. Подобряване и обновяване на материално-техническата база
и сграден фонд на културните институции в общината;
Извърше основен ремонт на НЧ Христо Ботев гр. Роман.
Мярка 2.4.4. Развитие на спортната инфраструктура в общината;
През 2019г. е сключен ДБФП BG06RDNP001-7.007-0063-С01/07.05.2019 с
ДФ“Земеделие“ по ПРСР 2014-2020 Мярка 7.2 за „Ремонт и благоустрояване на
открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман ,
община Роман.

2.1.3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на
предвидените мерки по Стратегическа цел 3: Развитие и модернизация на
техническата инфраструктурата и опазване на околната среда.
Стратегическата цел включва 3 приоритета с подробно описани мерки и
дейности за изпълнение.
По Приоритет 3.1. Подобряване и развитие на техническата
инфраструктура
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Мярка 3.1.1. Изграждане и рехабилитация
водопроводни мрежи и съоръжения в общината;

на

съществуващите

Инвестиции от ВиК Враца за 2019 година на територията на община
Роман:
Подменен водопровд по бул. Христо Ботев гр. Роман
Мярка 3.1.2. Изграждане на ПСПВ в населените места;
Не са реализирани дейности по мярката, поради неидентифицирана
необходимост към настоящия момент.
Мярка 3.1.3. Изграждане и рехабилитация на
канализационни мрежи и съоръжения в общината;

съществуващите

Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 3.1.4. Изграждане на ПСОВ в гр. Роман;
Мярката не е реализирана.
Мярка 3.1.5. Подкрепа на инвестиции за рехабилитация на пътищата
между населените места и общинския център;
Приклюючи изпълнението напроект „Рехабилитация на път IV-10328

(VRC2143) Роман – Струпец – Граница с община Мездра“ от км 0+000
до км 6+596,55 и от км 7+004,6 до км 8+200“ и „Ремонт и изграждане на
подземна инфраструктура на път VRC2144: /III-103, Роман – Златна
Панега/ - Стояновци – граница общини (Роман-Луковит) – Беленци /III3008“, финансиран по Договор № 06/07/2/0/00669 от 25.10.2017г.
сключен между община Роман и ДФ“Земеделие“ по Мярка 7.2 на ПРСР
2014-2020
Мярка 3.1.6. Подобряване на елетропреносните и електроснабдителните
мрежи;
Приключи
преустройството на електроразпределителната мрежа на
гр.Роман и включването на подстанцията на територията на „МЕТИЗИ“ АД
Роман в разпределителната електрическа мрежа.
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Мярка 3.1.7. Подобряване на енергийната ефективност и разширяване
използването на ВЕИ.
Не са реализирани дейности по мярката.
По Приоритет 3.2. Благоустрояване на община Роман
Мярка 3.2.1. Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Роман и малките
населени места;
За 2018 г. със средства, финансирани от Републиканския бюджет са
извършени текущи и основни ремонти на вътрешна улична мрежа.
Приключи изпълнението н а проект Рехабилитация и реконструкция на бул.
“Христо Ботев „ и тротоари и съоръжения и принадлежностите към него на
територията на гр. Роман, община Роман от км 27+665,5 до км 29+958,53
ДОГОВОР № 06/07/2/0/00743/14.03.2018г. сключен между община Роман и

ДФ“Земеделие“ по Мярка 7.2 на ПРСР 2014-2020
Мярка 3.2.2. Подобряване на средата за живеене и облагородяване на
градското пространство
Изграждане на детска площадка в училищен двор с. Долна Бешовица и
Изграждане детска площадка пред бл. 7 гр. Роман

Мярка 3.2.2. Облагородяване на обществените и жилищни пространства.
През 2019 г.е сключен Договор BG06RDNP001-7.006-0045-С01 /07.05.2019 с
ДФ“Земеделие“ за проект :Изграждане и обновяване на площи за широко
обществено ползване в гр.Роман, община Роман –зелени площи до ул.“ Малък
Искър“

Мярка 3.2.4. Подобряване
рисковете в селищната среда

на сигурността и

предотвратяване

на

Разширена системата за видеонаблюдение.
По Приоритет 3.3. Опазване на околната среда
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През 2019г. са реализирани 3/три/ проекта към Предприятието за Управление
на дейностите по Опазване на Околната Среда /ПУДООС/:
1. В кметствос. Долна Бешовица – „Обичам природата - и аз участвам“
2. В кметство с.Камено поле – „Обновяване на парковото пространство за
отдих и фитнес на открито“
3. В кметство с.Синьо бърдо – „Обичам природата – и аз участвам“
На територията на община Роман се намира ПГКО в с. Кунино където
също бе реализиран проект по ПУДООС, свързан с модернизиране на
външно пространство в двора на учебното заведение.
Мярка 3.3.1. Подобряване управлението на отпадъците чрез
предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху
човешкото здраве и околната среда.
И през 2019 г. община Роман се включи в доброволната кампания на
БТВ Медия груп „Да изчистим България заедно“. Бяха почистени замърсени
зони на територията на цялата община като отпадъците , бяха извозени на
регионалното депо – гр. Луковит. Осъществява се непрекъснат контрол за
наличие на новообразувани незаконни сметища на територията на общината и
при констатиране на такива се предприемат мерки за отстраняването им.
Мярка 3.3.2. Превенция и адаптиране към климатичните промени;
Няма реализирани дейности по мярката.
Мярка 3.3.3. Ограничаване на вредните въздействия и замърсяването на
въздуха от промишлени, битови и животновъдни обекти;
Няма реализирани дейности по мярката и няма данни за отклонения от
нормите.
Мярка 3.3.4. Опазване и поддържане на биологичното разнообразие;
Няма реализирани дейности по мярката.
Мярка 3.3.5. Подкрепа за преминаване на нисковъглеродна икономика;
Няма реализирани дейности по мярката.
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2.1.4. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на
предвидените мерки по Стратегическа цел 4. Укрепване на проектния
капацитет и институционалната среда за по-ефективни обществени
услуги.
Стратегическата цел включва 1 приоритет с описани мерки и дейности
за изпълнение.
Приоритет 4.1. Добро управление на местната общност и развитие на
териториалното сътрудничество;
Мярка 4.1.1. Подобряване на управлението в общината;
Не са реализирани дейности по мярката.
Мярка 4.1.2. Усъвършенстване на капацитета за разработване
управление на проекти, финансирани от ЕС;

и

Участие в обучения и информационни дни.
Мярка 4.1.3. Организиране на квалификационни и преквалификационни
курсове на служителите на общинска администрация Роман;
Участие в обучения и семинари.
Мярка 4.1.4. Стимулиране на междутериториалното сътрудничество и
партньорство за съвместна работа и участие в проекти;
Проект Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“. е
одобрен Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Разработена е
мултифондова Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на
Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
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