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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението за 2011 г.
на Общински план за развитие на Община Лом 2007-2013 г.
І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално икономическите условия в Община Лом
Общинският план за развитие 2007-2013 г. е основен документ, определящ
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на Община Лом.
Индикативната финансова таблица, като неразделна част от плановия документ, определя
индикативния финансов ресурс за неговата реализация. Планът за развитие на Община
Лом е разработен от екип, сформиран на основание Заповед №156 от 13.04.2005 г. на
Кмета на Община Лом и е приет от Общински съвет Лом, с Решение №449/28.02.06 г. от
Протокол №48 на основание чл.14, ал.4 от Закона за регионалното развитие.
Общинският план е разработен в съответствие с предвижданията за същият планов
период на Областната стратегия за развитие на Област Монтана, План за развитие на
Северозападния регион, Националната стратегическа референтна рамка, Оперативна
програма "Регионално развитие", Оперативна програма "Околна среда", Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси",
Оперативна програма "Развитие на
конкурентноспособността на българската икономика", Оперативна програма
"Административен капацитет", Национален стратегически план за развитие на
земеделието и селските райони, Програмите за тяхното реализиране, както и с
регламентите на Европейския съюз (ЕС), относно структурните фондове и Кохезионния
фонд.
В процеса на разработване на плана бяха проведени редица консултации със
заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса и бизнес
структури, неправителствени организации. Проведоха се работни срещи за
идентифициране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както
и за уточняване на визията и приоритетите за развитие, с цел отчитането на обществения
интерес в плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация.
С ОПР 2007-2013 община Лом прави сериозна подготовка и заявка за целенасочено
и всеобхватно социално-икономическо развитие. Предвидени са комплексни интервенции,
целящи:


Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за засилване на
местната конкурентноспособност;



Преструктуриране на икономиката на основата на знанието за достигането на
евростандартите на ниво общ европейски пазар;



Адаптиране на човешките ресурси към местния пазар на труда и интеграция на
маргинализирани групи за подобряване качеството на живот;



Градско развитие и околна среда;



Изграждане на общински капацитет и развитие на местното самоуправление.

В рамките на община Лом се наблюдава тенденция към по–слаби темпове на
икономическо развитие в сравнение с тези за страната. Това е резултат от факта, че почти
няма отрасли, които успешно да са се адаптирали към новите икономически изисквания,
породени от промяната. Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура.
Промишлеността е с водещи функции в икономиката на общината. Производствените й
мощности са съсредоточени предимно в общинския център.
Пазарът на труда в Община Лом се характеризира с висока безработица. Равнището
на безработица в общината е два пъти по-високо от това за страната. Тази тенденция се
наблюдава и за миналите периоди. За 2010 г. нивото на безработица за община Лом е
19,9%, а към месец декември 2011 г. – 18,6 %.
Търсенето на работна сила, най-вече на първичния трудов пазар, се обуславя от
множество фактори. В района на ДБТ-Лом поради отсъствие на инвестиции и
несъответствието на квалификацията на безработните лица с изискванията на
работодателите се задълбочава дисбаланса между търсенето и предлагането на работна
ръка. По тази причина по – голям е делът на субсидираната заетост.
Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са
сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите
заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии,
информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и услуги. В
условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни
места, групата с ниско образование и без специалност и квалификация, остава
неконкурентна. Изискванията на работодателите към професионално-квалификационните
характеристики на безработните с висше образование са много високи и се получава
разминаване между търсенето и предлагането на работната сила. В резултат на социалния
фактор квалифицирани специалисти с висше образование остават трайно на трудовата
борса или приемат нискоквалифицирана работа. Продължителният престой на пазара на
труда води до загуба на професионални качества, деквалификация и непълноценно
използване на наличния човешки потенциал.
Активната политика, която ДБТ-Лом изпълнява е регламентирана в Закона за
насърчаване на заетостта и се финансира от Държавния бюджет в съответствие с
параметрите на Националния план за действие по заетостта.
Основно затруднение на бизнеса (МСП) и през 2011 г. е недостигът на финансови
ресурси за оборотни нужди, обучение на персонала, инвестиции и модернизация.
Банковите кредити остават основно средство за допълнително финансиране и
представителите на бизнеса на дребно виждат в тях основната възможност за осигуряване
на ресурс за инвестиции. Обаче по-малките стопански субекти са с ограничени
възможности по отношение на кредитирането, както за оборотни, така и за
инвестиционни цели.
ІІ. Напредък по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение.
Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, държавната
политика за регионално развитие, в контекста на членството на България в ЕС
посредством Оперативните програми към съответните министерства, даде възможност на
общините да кандидатстват за реализиране на приоритетни за развитието на общината
проекти, които отговарят на залегналите в Общинския план за развитие 2007-2013 г.
приоритети, цели, мерки и дейности.
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Към 2011 г. действащи са следните програми с европейско финансиране: ОП
„Регионално развитие”, ОП „Околна среда”, ОП „Развитие конкурентноспособността на
българската икономика”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на
селските райони, Програма „Трангранично сътрудничество България - Румъния”,
Програма „Трангранично сътрудничество България - Сърбия”. В голямата си част, тези
програми са реализирали своя потенциал с отворените до сега схеми и чрез договарянето.
За реализирането на основната стратегическа цел в Общинския план за развитие са
определени стратегически приоритети, в които са концентрирани мерките за общинско
развитие:
По Приоритет 1 - Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за
засилване на местната конкурентно способност,
Цел 2: Подобряване на транспортната инфраструктура, рехабилитация на уличната
настилка и благоустройство на жилищните квартали, както следва:
по Мярка 1: Подобряване (развитие и модернизация) елементите на техническата
инфраструктура с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги.
Предприети са действия по реализиране на дейности във връзка с изпълнение на
основните задачи за постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие, чрез
изграждане на достъпна обществена среда и подобряване на условията за пешеходен и
транспортен достъп.
Приключи реализацията на депозираният през януари 2009 г. от общинска
администрация в МРРБ проект "Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона
Лом" град Лом, по процедура BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на
градската среда” градските агломерации” по Оперативна Програма „Регионално развитие”
2007–2013 г., след сключен договор за неговото реализиране на стойност 7 657 351,16 лв.
Проекта отговаря едновременно на два от приоритетите на ОПР – приоритет 1,
мярка 1 и Приоритет 2: Преструктуриране на икономиката на основата на знанието за
достигането на евростандартите на ниво общ европейски пазар, Цел 1: Насърчаване на
предприемачеството на територията на общината, инвестиции в областта на екоземеделие, лека и преработвателна промишленост за достигане на евростандарти на
ниво общ европейски пазар на основата на знанието, Мярка 6: Развитие на туризма и
опазване на културното наследство за повишаване конкурентноспособността и
икономическата активност.
Основна цел на този проект бе да се промени облика на Лом с изграждането на нов
Дунавски парк и главния подход към него ул. „Дунавска”.
Дейностите по проекта доведоха до подобряване на градската среда чрез
реконструкция и изграждане на инфраструктура, съобразно природните дадености,
представляващи туристически интерес, обновяване на Дунавския парк и подходите към
него, в т.ч. и ул. „Дунавска” като пешеходна зона.
Постигнати резултати:







Рехабилитация на 60 дка. паркова площ;
Изграждане на зелени площи и поливна система;
Парково обзавеждане;
Възстановяването и изграждането на допълнителни открити зелени площи в
междублоковите пространства, пешеходни алеи и спортни площадки;
Монтирани детски и спортни съоръжения;
Изградена достъпна среда за хора с увреждания и др.;
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Рехабилитация и реконструкция на подходи към градска крайречна зона – ул.
“Дунавска”.

Индикатори за напредък:






Повишаване качеството на живот на Община Лом;
Подобряване на физическата среда на градска крайречна зона и улиците, водещи
към нея.
Осигуряване на допълнителни площи за отдих, спорт и туризъм;
Разширяване и придаване на европейски облик на градска зелена зона с важни
екологични и социални функции;
Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда.

по Мярка 2: Рехабилитация на водоподаваща, водопреносна и
канализационна мрежа,
са Предприети действия по реализиране на дейности, гарантиращи изпълнението на
този приоритет, свързани с рехабилитацията и ремонта на пътната инфраструктура и
уличната мрежа в общината, както и с рехабилитация на водоподаваща, водопреносна и
канализационна мрежа.
През 2011 г. приключи рехабилитацията на две от основните улици в града
„Панайот Волов” и „Неофит Бозвели”, чието строителство продължава от 2010 г.
Ремонтните дейности са на обща стойност 250 156 лв. и включват полагането на 2760
кв.м. асфалтова настилка, подмяна на водопровод – 470 м., полагане на 30 бр. сградни
отклонения, канализация 132 м. и едноставен уличен отток- 14 бр.
Извършена е рехабилитация на тротоарни настилки на улица „Ал. Стамболийски”
на стойност 100 000 лв. на площ от 2603 кв. м.
Извършена е рехабилитация на тротоарни настилки в село Сливата на стойност
4985 лв., на площ от 200 кв. м.
Извършени ремонтни действия по изкърпване на общинска пътна мрежа на
стойност 110 200 лв., включващи: OP MON 1131/ ІІ- 11 Ковачица- Станево, OP MON 1130/
ІІ- 81 Расово- Лом- Комощица, OP MON 2136/ ІІІ- 114 Лом- Трайково- Замфир.
В изпълнение на политиката за общинско развитие и насърчаване на рационалното
използване на водните ресурси и насърчаване на концепцията за интегрирано управление
на водния сектор са
Предприети действия по реализиране на дейности, свързани с подобряване и развитие
на техническата инфраструктурата за отпадъчни води в град Лом, развитие на
екологичната инфраструктура за възстановяване на естествената околна среда и опазване
екологичния потенциал на река Дунав и региона, подобряване качеството на живот на
населението на град Лом и покриване изискванията на Европейското екологично
законодателство в областта на изграждане на канализационни системи, включително и
ГПСОВ.
Разработен е проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом,
Община Лом”, който е одобрен по Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.”,
процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна
ос 1 на МОСВ” и финансиран с Договор №58-131-С114 от 12.01.2009 г. на стойност 927
120 лв.
С реализирането на проекта за техническа помощ, Община Лом получи
необходимата проектна готовност, съгласно изискванията на Оперативна програма
«Околна среда» и новия подход за подбор и методология на проекти, финансирани от
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МОСВ. Проведоха се две обществени обсъждания през 2011 г. с присъствието на
граждани, общински съветници, общински експерти и представители на НПО, за
проблемите на ВиК сектора в гр. Лом.
С писмо Изх.№08-00-3085/30.06.2010 г. от МОСВ, Община Лом получи Покана за
Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на
инвестиционен проект по процедура BG161PO005/10/1.10/03/16 "Подобряване и развитие
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж." по
приоритетна ос1 на ОП “Околна среда 2007-2013”.
С писмо Изх.№ 04-001057/28.11.2011 г. проектът бе внесен за разглеждане и
получаване на предварително Становище от Ръководителя на Оперативната програма,
съгласно изискванията на същата.
Проектът предвижда изпълнение на СМР за рехабилитация на канализационната
мрежа – гл.колектори – 1,2 км., новоизградена канализационна мрежа – 45,516 км.,
рехабилитация на водопроводна мрежа – 38,926 км. и изграждане на ПСОВ
/пречиствателна станция за отпадни води/ за 23 000 еквивалент жители. “Водоснабдяване
и Канализация” ООД Монтана е асоцииран партньор по проекта на Община Лом.
Предстой внасяне на проекта в МОСВ за оценка и подписване на договор за изпълнение.
Постигнати резултати:









Изготвен е инвестиционен технически проект”Интегрирано управление и
пречистване на водите в гр. Лом, община Лом”;
Подготвена е апликационна форма за кандидатстване по ОПОС и Финансов
анализ;
Изготвено е Прединвестиционно проучване, идейни и технически проекти за ВиК
мрежата на Лом и идеен проект за изграждане на ПСОВ Лом;
Разработена е тръжна документация за провеждане на открити процедури по
ЗОП за избор на Изпълнител на обществени поръчки;
Разработен ПУП за терена на площадката;
Извършена екологична оценкана терена за ПСОВ;
Изготвени са рекламни материали;
Проведени две обществени обсъждания.

Индикатори за напредък:


Подготовка на Прединвестиционно проучване;



Подготовка на Идеен проект на ПСОВ Лом;



Подготовка на Идейни проекти за ВиК мрежата на гр. Лом;



Подготовка на Технически проекти за ВиК мрежата на гр. Лом;



Подготовка на апликационна форма;



Подготовка на финансов анализ;



Изработване на ПУП за терена на ПСОВ;



Извършване на Екологична оценка;



Изготвяне на рекламни материали;



Провеждане на обществени обсъждания;



Подготовка на Документация за възлагане на процедури по ЗОП.
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Проектът ще приключи до 31.12.2014 г.
Проектът “Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, община Лом, чрез
инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа” се финансира с 4 520 454
лв. по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Той предвижда
реконструкцията на 42 552 м от водоснабдителната мрежа на селото, в т.ч. и
водопроводни отклонения, както и възстановяването на 8 км от компрометирана от
изкопите пътна мрежа. Проведена е открита процедура по ЗОП и предстои сключване на
договор за изпълнение на СМР.
Постигнати резултати:
 Подписан договор №12/321/00493/23.10.09 г. за 5 424 545 лв., финансиране на
проект “Подобряване качеството на живот в с. Ковачица, община Лом, чрез
инвестиционни интервенции върху водопреносната мрежа” по ПРСР 2007-2013;
 Подадено заявление за авансово искане към ДФ „Земеделие”;


Проведена открита процедура по ЗОП;



Избрана е фирма-изпълнител и е сключен Договор за изпълнение на СМР.

Индикатори за напредък:


Реконструиране на 42552 м. от водоснабдителната мрежа;



Реконструиране на 8 км. пътна мрежа.

Срок на реализация на проекта до 2014 г.
Мярка 3: Развитие на електроенергийната система и внедряване
енергоспестяващи и енергозаменящи технологии – енергийна ефективност са

на

Предприети действия по реализиране на дейности за подобряване на енергийната
ефективност, оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура.
Мерките по внедряване на енергийни системи, разкриват голям потенциал не само за
намаляване на енергоемкостта на произведения продукт, но и за повишаване стандарта
на обитаване, чрез подобряване структурата на енергопотреблението в бита и
обществените сгради.
Приоритети в Общинската енергийна стратегия 2010-2013 са:


Рехабилитация на електропреносната мрежа в общината с потенциал за развитие
на бизнеса и туризма;



Енергийно обследване на обществени сгради;



Внедряване и използване на алтернативни и нетрадиционни източници енергия –
слънчеви колектори, отопление с биомаса, ветрене генератори;



Енергоефективна реконструкция на сградния фонд на основните и средни
общообразователни училища на територията на Община град Лом;



Прилагане на пакет от енергоефективни мерки върху сградния фонд на Целодневни
детски градини на територията на Община град Лом;



Прилагане на пакет от енергоефективни мерки на общинските звена за доболнична
помощ ДКЦ-Лом;
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Прилагане на пакет от енергоефективни мерки на сградния фонд на социалните
заведения на територията на община Лом;



Внедряване на енергийно ефективни мерки в закритият плувен басейн в ОУ „Н.
Първанов”;



Енергийно обследване и прилагане на пакет от енергийно ефективни мерки на
Спортната зала;



Енергийно обследване и саниране на сградите на читалищата на територията на
общината;



Разработване на софтуер за автоматизирано управление на системата за улично
осветление и проектиране и изграждане на ново улично осветление в райони с
липсващо такова;



Саниране и енергоефективна реконструкция на жилищния фонд - популяризиране
на възможностите и насърчаване участието на местните общности в проекти за
финансиране;



Мерки за насърчаване на енергоспестяващи производства в обособените
промишлени зони в Лом.

Постигнати резултати:
 Извършени обследвания и изготвени одитни доклади на сгради общинска
собственост;
 Разработена програма за енергийна ефективност за 2010-2013 г. на база събрана
и обработена информация по показатели за потребление, налични мощности и др.
в обекти общинска собственост;
 Проведени срещи и разяснителни кампании сред подрастващите
Индикатори за напредък:
 Работещо звено за управление на енергията – ЗУЕ в Община Лом;
 Проведени информационна кампания насочена към младото поколение;
 В сградата на Община Лом работи Пилотно Бюро за комплексни информационни
услуги по енергийна ефективност, чиято цел е да повиши знанията на
гражданите по въпросите на устойчивото използване на енергията.
Цел 3: Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването
на околната среда и въвеждане на интегрирана система за управление на отпадъците.
Мярка 1: Ефективно управление на отпадъците
Генерирането на отпадъци от бита и строителството все още е проблем в община
Лом, който застрашава качеството на околна среда и представлява значим риск за
човешкото здраве. Настоящите нива на образуване на отпадъци са високи, което налага
въвеждането на нови модели на управление на отпадъците, като допринася за намаляване
на общото количество генерирани отпадъци и гарантират тяхното адекватно
оползотворяване и използване. Съгласно националната стратегия за управление на
дейностите по отпадъците една от мярката, която се предвижда е изграждане на 54
регионални депа за отпадъци, както и изграждането на инсталации за третиране и
рециклиране на строителни отпадъци. Такова регионално депо за отпадъци е изградено в
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град Монтана. Общината се изправя пред сериозно предизвикателство, свързано с
увеличеното разстояние, липсата на претоварна станция и проблем с транспортирането на
отпадъците към изграденото регионално съоръжение за обезвреждане.
Предприетите действия по реализиране на дейности и въвеждане на ефективна
система, гарантираща изпълнението на този приоритет са свързани с повишаване
капацитета на Община Лом за справяне с проблема с управление на отпадъците, в т.ч.
намаляване на техния обем, което да рефлектира и оптимизира разходите за
транспортирането до регионалното депо в гр. Монтана.
За достигане на необходимата оперативна готовност на Община Лом за
разработване и реализиране на инвестиционен проект за изграждане на претоварна
станция, през 2009 г. общинска администрация реализира проект „Подобряване на
инфраструктурата в Община Лом за управление на отпадъците», финансиран с Договор
№58-231-С020/29.12.2008 г. Проектът бе финансиран от Оперативна програма “Околна
среда 2007-2013 г.”, процедура „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 2.
Подготвена е необходима техническа и проектна документация за изграждане на
претоварна станция за отпадъци Лом, като част от регионалната система за управление на
отпадъците.
Постигнати резултати:


Изготвен технически проект за претоварна станция в община Лом по проект
„Техническа помощ за подобряване на инфраструктурата за управление на
отпадъците в Община Лом”;



Подготвена е апликационна форма за кандидатстване по ОПОС;



Изготвен ПУП на терена за претоварна станция Лом;



Извършена екологична оценка;



Изготвени рекламни материали;



Проведени обществени обсъждания.

Индикатори за напредък:


Подготовка на технически
строителството;



Подготовка на апликационна форма;



Изработване на ПУП на терена за претоварна станция Лом;



Извършване на Екологична оценка;



Изготвяне на рекламни материали;



Провеждане на обществени обсъждания.

проект

и

документация

за

възлагане

на

Мярка 3: Предпазване от рискове и укрепване на свлачища
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Предприетите действия по реализиране на тази мярка са дейности насочени
към координирани превантивни действия за предпазване от рискове при природни
явления и бедствия и дейности за подобряване качеството на живот на жителите в
Общината.
През изтеклата година продължи изпълнението на проект “Укрепване брега на р.
Дунав в района на градската част”, финансиран от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
За изпълнение на втория етап от проекта “Укрепване брега на р. Дунав в района
на градската част на Лом” Община Лом получи финансиране от 4 366 000 лв., след
като Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което беше
възложител на първия етап, прекрати договора с фирмата-изпълнител. Строителството на
кейовата стена продължи и приключи през 2011 г.

Постигнати резултати:



Избран изпълнител за извършване на сроително-монтажните работи по
кейовата стена
Сключен договор с фирмата-изпълнител „Главболгастрой” АД

Индикатори за напредък:





Изграждане на 850 м. кейова стена
Благоустройство на крайбрежната зона
Увеличаване на пътникопотока
Развитие на туризма в гр. Лом

Друг проект по Оперативната програма „Регионално развитие”, който е в процес на
реализация, е “Инфраструктурни мерки за предотвратяване на свлачищни процеси в
кв. "Младеново” по процедура „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Проектът е
на стойност 705 706,36 лв. Дейностите по проекта целят намаляване нивото на
подпочвените води, прихващането на повърхностните води и като цяло отводняване на
територията на свлачищната зона в квартала и възстановяване на открит канал по ул.
“Софийска”.
Проектът и необходимата техническа документация са изготвени в съответствие с
всички изисквания, посочени в наредбите, отнасящи се до проектиране на дребномащабни
инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси в кв.
„Младеново”.
Постигнати резултати:






Сформиран екип за изпълнение на проекта;
Публикувана информация на интернет страницата на община Лом;
Сключен договор с изпълнител на дейност по подготовка на тръжна
документация за избор на изпълнител на СМР;
Предоставена за съгласуване в МРРБ и одобрена тръжна документация за избор
на изпълнител на СМР по проекта;
Сключен договор с изпълнител на дейности по осигуряване на визуализация и
публичност;
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Сключен договор с изпълнител на дейности по провеждане на пресконференции и
публикации;
Сключен договор с изпълнител на дейности по осигуряване на финансов одит;
Сключен договор с изпълнител на услуга по строителен надзор;
Проведени работни срещи;

Индикатори за напредък:






Намаляване нивото на подпочвените води
Прихващане на повърхностните води
Отводняване на територията на свлачищната зона
Възстановяване на открит канал на улица „Софийска”
Реконструкция на 8990 м. улична водопроводна мрежа.

Приоритет 2 - Преструктуриране на икономиката на основата на знанието за
достигането на евростандартите на ниво общ европейски пазар Възстановяване и
развитие на инфраструктура, допринасяща за засилване на местната конкурентно
способност
Цел 1: Насърчаване на предприемачеството на територията на общината,
инвестиции в областта на еко-земеделие, лека и преработвателна промишленост за
достигане на евростандарти на ниво общ европейски пазар на основата на знанието.
Мярка 2: Прилагане на местни инструменти, стимулиращи развитието на
малките и средни предприятия


Предприети са действия по реализиране на дейности за надграждане на
утвърдените трансгранични взаимоотношения с партньори от Румъния, чрез
мултиплициране на дейности, свързани с бизнес сътрудничество, развитие на
пазарна инфраструктурата, развитие на дребномащабна физическа инфраструктура,
популяризиране на общината и подкрепа на местни бизнес структури. В тази
връзка е подготвено и депозирано проектно предложение “Съвместно изграждане
на центрове за развитие на трансграничен бизнес и търговия в град Лом (България)
и Дабулени (Румъния)” по Програма за ТГС Румъния–България 2007-2013 г., на
стойност 1 477 956 €. Проекта предвижда изграждане и оборудване на логистичен
бизнес център в гр. Лом (реконструкция на общински пазар) и център за търговия
в Дабулени (Румъния).

Постигнати резултати:




Сключен договор с консултант за подготовка и депозиране на проект по Втора
покана по Програмата за ТГС Румъния - България 2007-2013 г.;
Сключен договор с проектант за подготовка на идеен проект „Търговско
логистичен център за развитие на трансграничен бизнес и търговия”;
Подаден за одобрение проект “Съвместно изграждане на центрове за развитие
на трансграничен бизнес и търговия в град Лом (България) и Дабулени (Румъния)”

Индикатори за напредък:


Предоставяне на допълнителна информация към комисията по оценяване на
проектното предложение

Проектът очаква финансиране.
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Мярка 6. Развитие на туризма и опазване на културното наследство за
повишаване конкурентноспособността и икономическата активност
Предприети са действия по реализиране на дейности, свързани с възстановяване на
културни, исторически и технически места и обекти. Приспособяването им за бъдещо
използване като туристически обекти и обекти на бизнес инфраструктурата,
допринасящи за повишаване на конкурентноспособността и икономическата активност
на икономическите агенти.
Общинска администрация кандидатства с проекти по ФАР ТГС БългарияСърбия и България Румъния. Поради проблеми на национално ниво, свързани с
изпълнението на програмата, проектите не бяха разгледани и оценени. Липсата на
финансиране за реализиране на проекти с трансграничен характер, накара
администрацията да разработи нови проекти и кандидатства с тях по Програма за
траннсгранично сътрудничество „Румъния-България 2007-2013 г.” и Инструмента за
предприсъединителна помощ между България и Сърбия.
Разработен бе проекта „Стимулиране на ТГС в българо-румънският регион – област
Монтана, община Лом и област Долж – чрез стратегически планирания на културното и
екотуристическото развитие”, който бе подаден за финансиране по ПТГС „РумънияБългария 2007-2013 г.”. Проекта очаква финансиране.
Проект „Обновяване и създаване на дребномащабна инфраструктура и развитие на
спорта в Община Лом и Градска Община Пантелей, гр. Ниш” на стойност 992 982. 03 лв.
Основната цел на проекта е да бъдат създадени благоприятни условия за
здравословно спортуване на открито в двата трансгранични региона чрез намиране на
решение по общите проблеми – остаряла социална инфраструктура, хроничен недостиг на
финансови и човешки ресурси и влошаващо се качество на публичните услуги влияещи на
общественото здраве, особено в ранна детска възраст.
Ще бъде ремонтирана спортна площадка, находяща се на ул. „Георги Манафски” – гр.
Лом.
Постигнати резултати:






Сключен Договор No. 2007CB16IPO006 – 2009 – 1 – 62 на 29.07.2011 г.
Сформиран екип
Одобрен график за тръжни процедури – 20.09.2011 г.
Изготвена тръжна документация
Проведении партньорски срещи

Индикатори за напредък:


Извършване на СМР дейности и доставка на оборудване;



Възстановяване на трибуни, съблекални и санитарни възли;



Изграждане на многофункционално игрище за тенис на корт, баскетбол, волейбол,
хандбал и лекоатлетическата писта за лека атлетика;



Провеждане на партньорски срещи и тридневен спортен турнир в Лом и Ниш;
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Възстановяване на традициите в спортовете волейбол, баскетбол, плуване и
водна топка;



Популяризиране на постиженията в сферата на художественото творчество в
регионален, национален и международен мащаб.

Приоритет 3: Адаптиране на човешките ресурси към местния пазар на труда и
интеграция на маргинализирани групи за подобряване качеството на живот
Цел 1: Повишаване качеството на образованието и придобитата професионална
квалификация
Мярка 3: Подкрепа на процесите на преструктуриране на заетостта;
Действията по отношение на НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ се реализират в две основни направленияпревантивни-обучение на безработни и заети и защитни – мерки, насърчаващи
работодателите да наемат на работа лица в неравностойно положение на пазара на труда.
От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без работа,
да не изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам до необходимостта от социално
подпомагане. Включването в редица програми и мерки за заетост на продължително
безработни лица; самотни родители;лица и семейства, в които и двамата родители са
безработни; лица от социално слаби семейства; лица освободени от местата за лишаване
от свобода; сираци; лица от домове за деца и юноши и лицата с трайно намалена
работоспособност, дава възможност да бъдат подпомогнати тези рискови групи и
възможност за трудова реализация. Най-широко обхваната инициатива на социалното
министерство е НП ”От социални помощи към осигуряване на заетост”. Основната целева
група на програмата са продължително безработните лица с период на регистрация в
Бюрата по труда над 1 година, които са обект на месечно социално подпомагане. Целта е
да се възстановят трудовите им умения и да се повиши тяхната квалификации, което ще ги
направи по-мобилни на пазара на труда и ще подобри възможностите им за реализация.
По НП „ОСПОЗ” през 2011 г. с договор сключен между Община Лом и Д”БТ” са наети 74
безработни лица, в различни дейности – поддръжка сгради и инсталации, социални
дейности, лятна поддръжка гробищен парк, залесяване, почистване на обходни канали,
строително-ремонтни работи и др. Усвоени са 100 425,22 лв.
По НП „ОСПОЗ” – дейност „ГНРЗУ” са били наети 79 лица и са усвоени 63 193,79 лв.
По НП „Заетост и професионална обучение на хора с трайни увреждания” са наети 2 лица
с увреждания, като за 2011 г. усвоените средства са 2 360,60 лв.
По Програми „Договор за стаж след квалификационно обучение” по чл. 41 от ЗНЗ са
наети 12 младежи до 29 години за период от 6 месеца – 12 217,20 лв.
По НП „Старт на кариерата” е включено 1 лице до 29 години, завършило висше
образование, което не е работило никъде и са усвоени 3 960,81 лв.
От ЗНЗ по чл.36, ал.2, чл.41, чл.46, чл.52, ал.1 и чл.53 са назначени 5 лица и са усвоени
общо 7 357,78 лв.
Акцентът на политиката по отношение на насърчителните мерки е насочен приоритетно
към преференциите, свързани с повишаване на нивото на квалификация на заетите, както
и повишаване на квалификацията
и пригодността за заетост на безработните.
Професионалната квалификация е обект на засилен интерес от страна на безработните,
защото повишава тяхната конкурентноспособност и увеличава възможностите им за
реализация на пазара на труда.
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По ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие” с проект „Нов избор-развитие
и реализация” Община Лом кандидатства и бе одобрена за обучение на безработни лица
по различни специалности за придобиване на квалификация с последващо назначаване по
трудови правоотношения за срок от 12 месеца, при пълен работен ден, с трудово месечно
възнаграждение в размер на минимална работна заплата. През 2011 г. бяха обучени и
назначени общо 191 безработни лица по следните професии: спасители при бедствия,
аварии и катастрофи, еколози, помощници в строителството, водопроводчици,
електротехници, градинари.
Въпреки, че е трудно да се прецени доколко са устойчиви работните места,
създавани чрез програмите за насърчаване на заетостта, те са необходими, доколкото са
насочени към конкретните рискови групи на пазара на труда, за да се преодолеят
негативните структурни характеристики на безработицата в страната.
В изпълнение на Решение на ОбС № 720/12.05.2011 г. и сключен договор между
Община Лом и Д”Бюро по труда” за периода м.юни –м.декември е изпълнена програмата
за полагане на общественополезен труд по реда на чл.12, ал.1 от ППЗСП от безработни
лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечна социална помощ на основание чл.9
от ППЗСП. Съгласно програмата безработните полагат общественополезен труд 14 дни
по 4 часа дневно, за което време безработните се застраховат с „Трудова злополука”.
Безработните лица са включени в разнообразни дейности по почистване на общински
терени, паркове, улици, дворове на учебни и социални заведения, гробищни паркове и др.
През 2011 г. са отработили общо 3 850 безработни лица или средномесечно 550.
На основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане и Решение на ОбС №168/15.07.2008 г. е актуализиран състава на Обществен
съвет за упражняване контрол на дейностите по социално подпомагане и приет правилник
за дейността му. На 27.04.2011 г. е проведено заседание във връзка със запознаване
членовете на съвета с изготвена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в
Община Лом 2011-2015 г. и годишен план за действие по изпълнението на Общинската
стратегия за 2011 г.
С Решение на ОбС №746/04.09.2007 г. и Заповед №271/02.07.2008 г. е учреден
„Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси” към Община
Лом и приет Правилник за дейността му. Съгласно ПМС №92/2011 г. и решение на
членовете от проведено заседание на 10.06.2011 г. на Общински съвет за сътрудничество
по етнически и демографски въпроси се преобразува в Общински съвет за сътрудничество
по етнически и интеграционни въпроси към Община Лом.
Ежемесечно в Община Лом се открива приемна за граждани от Комисията за
защита от дискриминация.
Процентът на малцинствата в общината е сравнително висок, като най-голям е
процентът на ромската етническа група. Това налага разработването на дългосрочна
политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси,
протичащи в общината. Етническият състав на населението на общината позволява
подготовката и провеждането на дългосрочна политика за интегриране на етносите, която
би имала и превантивна роля срещу нарастване на бъдещи етнически разслоения в
общината.
През 2011 г. в Община Лом на трудов договор работят петима здравни медиатори,
които са от ромски произход. Техните основни задължения са да посредничат в процеса на
достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора нуждаещи се от здравна помощ,
помощ при комуникациите с Регионална здравноосигурителна каса, с Дирекция
„Социално подпомагане”, Агенцията за закрила на детето и Комисията за защита от
дискриминация, както и в областта на здравното образование и профилактика на
болестите.
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През 2011 г. здравните медиатори са съдействали за осъществяването на прегледи
по програми и проекти, а именно: профилактични прегледи за белодробни заболяваниятуберкулоза и за рак на гърдата при жените, майчино и детско здравеопазване и др.
Обхванати са рисковите групи от населението на четирите ромски квартала на
територията на Община Лом.
Приоритет 4 - Градско развитие и околна среда
Цел 1: Развитие на града и намаляване на диспропорциите между селските райони
/кметства/ и административния център Лом – проектът адресира цел 1 на приоритет 4 чрез
оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура (мярка 3)
посредством предвидените инвестиции в обекти на здравеопазването;
Цел 2: Развитие на социалните услуги. Осигуряване на достъпни и качествени
здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на община Лом
На 31.01.2012 г. бе сключен договор по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ "Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински
лечебни заведения в градските агломерации", проект “Технологично обновление на
МБАЛ “Св. Николай Чудотворец”- гр. Лом” на стойност - 3 678 757 лв.
Проектът предвижда изпълнение на СМР дейности - 1 помещение за скенер, 2 помещения
за рентген, изграждане на асансьор, изграждане козирка на входа на „Спешна помощ”,
доставка на специализирано медицинско оборудване, в т.ч. оборудване за лабораторни
цели и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Срок на
проекта до 2013 г.
Индикатори за напредък:






Провеждане на строително-ремонтни дейности на сградния фонд на лечебно
заведение;
Закупуване на диагностична и лечебна апаратура;
Усъвършенстване на механизмите на финансиране чрез участие в проекти и
програми;
Подобряване достъпа до здравни услуги на рискови групи от населението и
превенция на риска;
Осигуряване на достъп до здравни услуги за улесняване включването на роми в
здравноосигурителната система.

Цел 1: Развитие на града и намаляване на диспропорциите между селските райони
/кметства/ и административния център Лом.
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Мярка 1: Създаване на териториално устройствени, градоустройствени и
геодезически планове на населените места от общината, основа за обслужване на
собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи.
Дейност 1. Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени
на потенциални инвеститори за изграждане на обекти от икономиката
и комплексно обществено обслужване. (отреждане на терени за
изграждане на модерен селскостопански, животински и промишлен
пазар с обособяване на паркинги и борса за предлагане и купуване на
продукция на основата на публично-частно партньорство).
Дейност 2. Попълване на специализирани планове на подземен кадастър.
Изработване на план схема за мрежи и съоръжения на техническа
инфраструктура. Осъвременяване на кадастралните и подробните
устройствени планове на града и населените места в общината.
Дейност 3. Осигуряване на градоустройствена основа за разширяване на
техническата и социалната инфраструктура на общината.
Дейност 4. Осигуряване на градоустройствена основа за решаване проблемите на
квартали с преобладаващо ромско население за преодоляване на
дискриминацията в жилищното устройване. Уреждане на въпроси
свързани със собствеността и подобряване на инфраструктурата.
Община Лом кандидатства за безвъзмездно финансиране по Оперативната
програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, компонент „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие” с проект: ”Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Лом”
Лом е една от 36-те общини, центрове на градски агломерации, избрани да
кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Проектът е на стойност 499 440 лв., като собственият принос на Община Лом е в
размер на 24 960 лв.
Интегрираният план, определящ рамката на развитието на Община Лом в
следващия планов период 2014-2020 г., цели трайно подобряване на икономическото,
социалното и екологично състояние на дадена градска територия.
Постигнати резултати:


Избрана консултантска фирма за разработване
предложение.
 Разработено и подадено проектно предложение.
Индикатори за напредък:

на

проектното

 Идентифицирани проблемни зони и проблеми в градските системи.
 Определени зони за въздействие, целеви групи и засегнато население.
 Формирани партньорства, изготвен план за действие, подготвена актуализация и
изготвени Подробни устройствени планове за зоните на намеса, подготвени
процедури по ОВОС.
 Предложени адекватни възможности за организация, управление и контрол на
проектния и програмните цикли, които гарантират реализацията на
финансовообезпечени и устойчиви във времето проекти.
 Широка подкрепа на развитието в зоните за намеса от всички заинтересовани
страни.
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Дългосрочна ангажираност на всички участници, включени на възможно найранен
етап.
 Изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който служи за
управление на зоните за намеса в периода 2014-2020 г.
 Добро управление, основано на принципите на откритостта, участието,
отчетността, ефективността, съгласуваността и субсидираността.
Мярка 3: Оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура.
Община
Лом спечели финансиране за проекта "Саниране и енергиен
мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ №7 „Калинка”, Детска ясла №1 и І ОУ
„Никола Първанов” "от 3 418 091 лв., също по ОПРР.
Реализирането на проект: „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ "НАЙДЕН
ГЕРОВ", ЦДГ №7 "КАЛИНКА", ДЕТСКА ЯСЛА №1 И І ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ” ще
допринесе за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в град
Лом, реализиране на икономии чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност,
осигуряване на по-голяма атрактивност и въвеждане на иновативни и интерактивни
методи на обучение, изграждане на комплексна система за видеонаблюдение и контрол за
гарантиране на спокоен и сигурен образователен процес в целевите обекти и подобряване
на достъпа и осигуряване на възможност за социално включване на групи в неравностойно
положение (хора с увреждания, етнически малцинства и др.) в образователната система.

Предприети са действия по поддържане и обновяване на обектите на образованието,
здравеопазването, социалните грижи, спорта и младежките дейности, културата и
културните институти.
Постигнати резултати:








Депозиран в МРРБ проект "Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ "Найден
Геров", ЦДГ №7 "Калинка", Детска ясла №1 и І ОУ "Никола Първанов", с
идентификационен №BG161РО001/1.1-01/2007/125 по Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.1: „Социална
инфраструктура”, компонент 1 „Образователна инфраструктура”, на Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-01/2007
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на
устойчиви градски ареали”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-01/2007 по
ОПРР.
Сключен договор с МРРБ на 03.09.2010 г.
Сформиран екип за управление на проекта
Реализирани ремонтни работи по част: „Саниране”
Реализирани ремонтни дейности по част: „Отопление”.

Реализирани ремонти на детски градини
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Саниране на І ОУ "Никола Първанов"

Цел 2: Развитие на социалните услуги. Осигуряване на достъпни и качествени
здравна помощ и здравословна жизнена среда за населението на община Лом.
Мярка 3: Насърчаване на социалната интеграция и на равните възможности
Община Лом има разгърната мрежа от СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, включващи както
институционални, така и социални услуги в общността за всички рискови групи от
населението.
Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за
финансиране като делегирана от държавата дейност, осигуряват основните параметри,
обезпечаващи функционирането на социалните структури. Бюджетът на социалните
заведения обаче е с ограничени възможности. Липсата на достатъчни средства за
капиталови ремонти поставя в невъзможност социалните институции да поддържат и
обновяват материалната си база и все повече разчитат на средства от общинския бюджет,
външни донори, реализирането на проекти и спонсорство.
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Георги Победоносец”местност „Чучурката” e специализирана институция, с капацитет 35 места. Потребителите
са лица с различна степен на умствена изостаналост, във възрастов диапазон от 19 до 65
години.
Социалното заведение разполага със стара и новопостроена сграда. Новият корпус
не е пуснат в експлоатация, което не дава възможност в него да бъдат настанени
настоящите потребители, както и да бъдат приети чакащи такива. Сградата не е
водоснабдена и липсва вертикална планировка.
През 2011 г. са извършени частични ремонти дейности в старата сграда, с оглед
осъвременяване на интериора и подобряване битовите условия на потребителите.
Дом за възрастни хора с физически увреждания – с. Орсоя е специализирана
институция с капацитет 50 места. Извършено е боядисване и частична подмяна на
дограма.
Дом за стари хора – с. Добри дол е специализирана институция, с капацитет 25
места. Целевата група са лица,
навършили възраст за придобиване пенсия за
осигурителен стаж и възраст съгласно КСО, включително и лица с процент намалена
работоспособност.
Дома се помещава в едноетажна сграда. Потребителите са настанени в 7 спални
помещения и разполагат с два санитарни възела и столова. През 2011 г. не са извършвани
ремонтни дейности.
Дом за възрастни хора с деменция – с. Добри дол е специализирана институция, с
капацитет 50 места. Целевата група са лица с деменция, установена с протокол и/или
Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Дома се помещава в едноетажна сграда с партерен етаж. Потребителите са
настанени в 14 спални помещения. Разполагат със столова, столова за трудно подвижните,
стая за трудотерапия, стая за посещение, стая за усамотение, рехабилитационен кабинет и
6 броя санитарни възли.
През 2011 г. със собствени средства са ремонтирани умивалнята, кухнята, коридора
в централната сграда и е положена външна топлоизолация на новото крило общо в размер
на около 15 000 лв.
Със средства от дарение от Европейско командване на САЩ и Отдел за военно
сътрудничество на Американското посолство, в размер на 200 000 щатски долара е
реконструиран прилежащият към дома киносалон и е обособен в спални помещения.
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Дом за деца „Милосърдие” е специализирана институция, с капацитет 62 места, от
които 50 в групата 7-18 години и 12 деца на възраст от 3 до 7 години. Всички деца ползват
услугата „постоянна грижа”.
Основната сграда на Дома е на 3 етажа, масивна, построена през 1940 г., състояща
се от сутерен, първи и втори етаж. През изминалата година са извършени ремонти на две
от спалните помещения, смяна на подова настилка, шпакловане, боядисване, обзавеждане
с нови гардероби, бюра, пердета и др.Извършен е и цялостен ремонт на помещение, което
е обособено като занималня за децата от трета група.Обзаведено е с нови мебели,
телевизор, компютри с интернет и др. Направен е ремонт на помещенията, в които се
помещаваше детската група – от 3 до 7 години. Преградени са двете помещения и са
обособени в три спални, хол и кухня. Холът е обзаведен изцяло с нови мебели. Целта е да
се създадат условия, близки до семейната среда и да се даде възможност за усвояване на
умения за самостоятелен живот – почистване, пране, готвене. Изградено е ново място за
отдих на двора – поставени са плочки, бордюри и пейки. Ремонтиран е коридора на
приземния етаж. През ноември 2011 г. със средства от Община Лом е подменен стария
парен котел с нов. За осигуряване на ежедневен достъп до топла вода е монтиран и 200
литров електрически бойлер.
Получени са дарения като парични суми в размер 3 329,59 лв. и в натура, на
стойност 9 101,23 лв., под формата на хранителни продукти, ваксини, нотариални такси,
дрехи, обувки, билети за театър, мебели, телевизори и строителни материали.
През 2007 г. домовете за деца преминаха на подчинение към общините. Във връзка
със съвременните условия и изисквания при предоставяне на услуги за деца и в
изпълнение на препоръката за реформиране на дом „Милосърдие”, разработихме проекти
за подобряване на материалната база и проект за въвеждане на алтернативна социалната
услуга „Седмична грижа”.
С Решение на ОбС № 349/30.07.2009 г. и с Заповед на Изпълнителния Директор на
АСП е разкрита като делегирана държавна дейност от 01.01.2010 г., социалната услуга
„Център за настаняване от семеен тип – „Нов дом-нов шанс” с капацитет 9 деца.
Сградата е на два етажа, с площ 210 кв.м.
През месец април 2011 г. е извършен текущ ремонт – освежаване и боядисване на
помещенията. Ремонтът е на стойност 500 лв.
През 2011 г. е изграден нов “Център за настаняване от семеен тип – За по–
щастливо детство” по Договор BG 051PO001-5.2.06-0197-C-0001, сключен между
Община Лом и АСП на МТСП, с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на
Европейския съюз, с обща стойност на проекта 226 236,36 лв. и продължителност до
30.04.2012 г.
Целевата група са десет деца на възраст от 3 до 7 години, изведени от Дом за деца
„Милосърдие” - гр. Лом. Основните цели на проекта са подобряване качеството на живот,
чрез създаване на подходяща среда, близка до семейната, задоволяване на
индивидуалните потребности на децата, развитие на потенциала им чрез създаване на найблагоприятни възможности за индивидуално развитие.
Центърът е разположен в обособена част от сграда – публична общинска
собственост – Акт №105, находяща се на ул. “Шести септември” №1, застроен парцел VIII
в квартал 152 от 5 970 кв. м. Сградата е на два етажа със застроена площ 1 000 кв. м.,
построена през 1981 год., конструкция пакето – повдигащи плочи.
Със средства по проекта и осигурено финансиране от Община Лом се извърши
текущ ремонт на помещенията, предвидени за проектните дейности.
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С решение №90 от Протокол №7/15.02.2012 г. на Общински съвет -Лом е прието да
се разкрие социална услуга „Център за настаняване от семеен тип”, като държавна
делегирана дейност, считано от 01.05.2012 г., с капацитет 12 деца.
С изменение на Закона за закрила на детето през 2009 г към всяка община се
създаде Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват
представители на различни институции. Комисията е обединяващо и координиращо звено
на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява
осъществяването на местната политика по закрила на детето.
През 2011 г са утвърдени 14 професионални приемни семейства и са настанени 30
деца.
Една от най-важните промени в областта на социалните услуги е тяхната
децентрализация. На общините е възложено правото не само да управляват социалните
услуги, но и правото да инициират откриването на нови социални услуги, с оглед
потребностите на хората в тях. Приоритет по предоставянето на социални услуги са
услугите в общността, съобразно потребностите на населението и като превенция срещу
настаняването в институции.
В Приоритет 3 – Развитие на социалната инфраструктура, модернизиране на
обектите на образованието, здравеопазването, културата, спорта и социалните дейности
от Програмата за управление на Кмета на Община Лом за периода на мандата 2007 г.-2011
г. е заложена мярка «Разширяване на предлаганите социални услуги и разкриване на нови
форми, обхващащи всички социални групи /деца, стари хора, инвалиди, бездомни/».
Подкрепата на общината към хората от третата възраст и хората с увреждания не
само не намалява, но и всяка година се търсят нови форми и се реализират нови идеи за
подпомагането им.
Социалните услуги, които се предоставят в общността на територията на Община
Лом са следните:
 Център за временно настаняване – капацитет – 15 места. Състои се от две отделни
постройки, с обща площ 97 кв.м. Едната сграда е стара еднофамилна къща на два етажа, с
общо четири стаи. По-малката сграда се състои от спалня, трапезария и санитарен възел.
Гаража е преустроен за офис на персонала. Не са извършвани ремонти.
 Домашен социален патронаж – Комплекс от социални услуги, предоставени по
домовете свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на
жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с
необходимите помощни средства при ползватели с увреждания; битови услуги и други с
капацитет 210.
Кухненския блок е преместен в стола на ОУ”Никола Първанов”.
От месец декември 2009 г. успешно стартира социалната услуга в общността по
проект „Обществена трапезария – Лом”, финансиран от Фонд „Социално подпомагане”
към МТСП. На 12.09.2011 г. е сключен Договор № 7 между Министерство на труда и
социалната политика – Фонд „Социална закрила” и Община Лом за предоставяне на
социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Лом на 135 броя
одобрени бенефициенти и финансови средства в размер на 12 771,00 лв. с ДДС.
На 01.12.2011 г. е сключено Допълнително споразумение №1 към Договор
№7/12.09.2011 г. между Фонд „Социална закрила” и Община Лом за продължаване на
дейностите по Проект „Обществена трапезария” през месец декември 2011 г. при същите
условия. С бенефициентите са сключени нови договори за социална услуга.
На 03.01.2012 г. е сключен нов Договор №7/03.01.2012 г. между Фонд „Социална
закрила” и Община Лом за продължаване на дейностите по Проект „Обществена
трапезария” за периода от 03 януари до 30 април 2012 г. при същите условия. С
бенефициентите са сключени нови договори за социална услуга.
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Основната цел е предоставяне на топла храна за обяд на лица и семейства в
неравностойно положение и крайно нуждаещи се. Услугата се предоставя по пунктове за
разливане на храната в четирите ромски квартала и града.
Със съдействието на Община Лом функционират 14 организирани клуба на
пенсионера и инвалида. Те предоставят възможност и условия на хората от третата
възраст да общуват, да организират културни мероприятия, да осъществяват социална
адаптация и социално-помощна дейност.
Нарасналият брой на хора с трайни увреждания на територията на Община Лом,
техните специфични потребности от рехабилитация и социална работа, налагат
разкриването на нови форми на социални услуги в общността.
Със Заповед на Изпълнителния Директор на АСП от 2009 г. функционира като
делегирана от държавата дейност социалната услуга в общността „Център за социална
рехабилитация и интеграция” с капацитет 40 потребители и 8 щатни броя персонал.
Социалната услуга се предоставя в общинска сграда, предоставена за безвъзмездно
ползване от ООО на СИБ, която е реновирана и има достъпна архитектурна среда,
подходяща за хора с увреждания.
Центърът е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение
и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване.
Поради голямата необходимост от този вид услуга, през тази година Община Лом
направи постъпки за увеличаване капацитета на социалното заведение и на основание
Заповед №РД01-507 от 24.04.2011 г. на Изпълнителния Директор на АСП той е 60 места.
Предстои преместване на Центъра в друга по-голяма сграда – в западното крило на ЦДГ
№12.
Със Заповед на Изпълнителния Директор на АСП от 2009 г. функционира като
делегирана от държавата дейност социалната услуга „Дневен център за стари хора” в
град Лом, с капацитет 40 потребители и 4 лица обслужващ персонал. Предлагат се
ежедневни грижи, нов тип услуги, общуване и възможности за лична изява на
възрастните хора.
Социалната услуга „Дневен център за стари хора”-Лом е с достъпна архитектурна
среда, разположена в една сграда, на един етаж, няма леглова база. Центъра разполага с
три стаи по интереси, столова за обедно хранене, кухня и прилежащ бокс, шивашко
помещение, санитарен възел, медицински кабинет, парно помещение с пригоден парен
котел и електрически бойлер, административна част. Дневния център разполага с
прилежащ терен: цветна градина с беседка и пейки.
Извършен е текущ ремонт през месец септември 2011 г.- частична топло и
хидроизолация на парното помещение и кухненския бокс, в размер на 11 463,54 лв.
През 2010 г. с Решение на ОбС № 370/25.08.2009 г. и Заповед на Изпълнителния
Директор е открита същата социална услуга „Дневен център за стари хора „Дом край
Дунав” и в село Ковачица.
Материалната база, която ползва Дневния център е част от втория етаж на сградата
на кметство с.Ковачица. Разполага с три дневни стаи и една стая, която се ползва за офис.
Има два санитарни възела. Не са извършени ремонтни дейности и на този етап не се
налагат.
През 2011 г. с гласувани от ОбС-Лом финансови средства от бюджета на Община
Лом, за фонд „Спешни и инцидентни случаи” са подпомогнати 14 лица и семейства за
лечение, живущи на територията на Общината в размер на 1 576 лв.
По оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” през 2011 г. стартира
Проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките
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ресурси” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, финансиран
със Заповед № РД08-52/08.10.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ и на основание
Междуинституционално рамково споразумение между Агенция за социално подпомагане
и Община Лом № BG09-1207-1/3.11.2010 год.
Общата цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в
семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в
национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.
Целевата група са лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване,
които са подбрани съобразно спазване на Методиката за извършване на оценка на
потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „ Личен
асистент”. Другата целева група са лица в трудоспособна възраст, които са: безработни,
заети – наети и самонаети, неактивни лица (студенти или придобили правото на
професионална пенсия по реда и условията за ранно пенсиониране). През 2011 г. са
назначени 55 лични асистенти, които да се грижат за 55 хора с увреждания.
През 2011 г. стартира Проект „Грижа и подкрепа на нашите деца и родители в
Община Лом”, след като Община Лом подписа Договор с регистрационен номер:
BG051PO001-5.2.07-0184-C-0001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с
различни видове увреждания и самотно живеещи хора-дейности „Социален асистент” и
„Домашен помощник”-фаза 3, със стойност 189 925,58 лв. и продължителност 14 месеца.
Целевата група по проекта са хора с увреждания и самотно живеещи лица, които
поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират
бита си и да поддържат хигиената в дома си. Броят на целевата група включени в проекта
са 10 деца с увреждания и 90 лица с увреждания или самотно живеещи хора от град Лом и
прилежащите му села. Услугата се предоставя за период от 12 месеца - от месец март
2011 г. до 29.02.2012 г. По проекта се назначиха 40 безработни лица като домашни
помощници.
Община Лом е пряк бенефициент по ОП „Регионално развитие 2007-2013”,
приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална
инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ

BG161PO00181.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск”. Входирано е проекто предложение „Изграждане на
Център за настаняване от семеен тип в град Лом” и се очаква през месец февруари да
бъде подписан договор с МРРБ за безвъзмездна финансова помощ в размер на 800316,86
лв.

Проектът

предвижда

осигуряване

на

подходяща

и

ефективна

социална

инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността
на 12 деца над 3 години и младежите с увреждания, настанени в специализирани
институции за деца с увреждания /ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД/ на територията на страната.
Срок на реализиране на проекта 24 месеца.

Проект за социално включване „Община Лом – в грижа за децата”.
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Проектът се изпълнява от Община Лом с финансовата подкрепа на Международната банка
за възстановяване и развитие (Световната банка). Споразумение за финансиране № РД0927/31.15.2011 г. Обща стойност на проекта: 691 092 лв.
Срок на изпълнение – 31.05.2011 – м. юни 2013 г.
Основна цел на проекта - подобряване общото благосъстояние на децата от 0 - 7
годишна възраст в Община Лом, чрез:
1. Формиране и развитие на родителски знания и умения в отглеждането и
възпитанието на деца, при родители

от рискови групи, както и подпомагане на

физическото и психическото здраве на децата от 0 - 7 години.
2. Подпомагане, процеса на училищна готовност на деца в риск до 7 години в
Община Лом.
Индикатори за напредък:
1.Разкрити нови интегрирани услуги за деца от 0 до 7 год. и техните родители;
2.Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с
увреждания на възраст до 7 г.
3.Повишено общо благосъстояние на децата на базата на:
 Повишен е родителският капацитет за полагане на добра грижа за децата чрез
придобиване на нови знания за ранното детство и умения за стимулиране
психическото развитие на детето;
 Повишена е здравната култура на родители от целевите групи в областите
хранене, хигиена, предпазване от заболявания на децата в ранна възраст, значение
на имунизациите и спазването на имунизационния календар за здравето на
детето, както и за смисъла на
 профилактиката и профилактичните прегледи за здравето на детето;
 Децата до 7 г. посещават детско заведение, където се стимулира
познавателното и
 социалното развитие, необходими за успешното им включване в училище.
 Децата с увреждания още при установяване на увреждането получават
квалифицирана подкрепа за развитие, а техните родители- съдействие и подкрепа
за приемане на увреждането, информиране и насочване към услуги, подкрепящи ги
в процеса на обгрижване на децата и стимулиращи развитието им.
4. Професионалистите, работещи с деца от 0 до 7 години са придобили нови знания и
умения, свързани с ранното детски развитие, процеса на включване в детската
градина и училището на деца с увреждания и деца от високорискови групи;
5. Подобрено е взаимодействието и междуинституционалното сътрудничество на
институциите на местно ниво за работа с целевите групи.
6. Популяризирани са добри практики за ранно детско развитие.
Цел 3: Създаване и предлагане на адекватно образование в Община Лом и
постигане на ефективни обучителни услуги.
Мярка 2: Повишаване качеството на предлаганите образователни услуги
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Предприети са действия от Общинска администрация за стимулиране и
подпомагане на сътрудничеството с училищата и училищните настоятелства в
разработката на проекти за кандидатстване по финансиращи програми.
През 2010-2011 г. се реализира проект “Заедно спортуваме и творим” с финансовата
подкрепа на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства. Общата стойност на проекта е 18 024,57 лв.
Обща цел на проекта:
 Насърчаване на партньорството между Община Лом, НПО и учебните заведения
за подпомагане реализацията на общинската образователна политика в
осъществяване на интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп
до качествено образование на ромските деца и ученици.
 Създаване на предпоставки за успешна социализация на деца и ученици от ромски
произход и условия за развитие творческия потенциал на учениците в 4 училища
на територията на община Лом според техните интереси, потребности и
способности.
Постигнати резултати:










Сформирани 22 групи по интереси в 4 общински училища;
Включени 340 ученика в извънкласните дейности;
Придобити нови знания и умения в областта на изкуството, спорта и
информационните технологии;
Създадени условия за изява на учениците извън пределите на училището;
Повишена мотивация за постигане на по-високи резултати;
Повишено самочувствие и вярата в собствените сили на децата участници в
планираните инициативи;
Повишаване на доверието на родителите, учителите и учениците към
институцията – училище;
Укрепване капацитета и опита на партниращата неправителствена организация
за работа по проекти в сферата на образованието;
Публичност на дейностите по проекта и популяризиране на финансовата
подкрепа на (ЦОИДУЕМ) и Ромски Образователен фонд – Будапеща.

Приоритет 5: Изграждане на общински капацитет и развитие на местното
самоуправление
Цел 2: Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и
бизнеса
Мярка 1: Усъвършенствуване
общинската администрация

организацията

на

управление

и

работа

в

Предприети са действия по поетапното прилагане на електронно правителство и
Извършване на услуги по електронен път посредством интернет-страницата на
Общината, чрез въвеждане на стандарти в работата на общинската администрация и
разширяване на видовете информационни услуги и тяхното предоставяне.
Новите услуги са съпътстващи дейности по проекта «Община Лом - Нова,
Ефективна и Качествена, Администрацията е в услуга за Вас!, който Община Лом
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изпълнява по Оперативна програма «Административен капацитет». Използването на
електронни услуги води до повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса,
тъй като така се постига по-голяма прозрачност, пестят се време и средства и се облекчава
административния процес.
Цялостното подобряване на АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ,
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ е сложен процес, част от който е въвеждането на електронни
услуги. Беше поставено началото на предоставянето на нови административни услуги.
След като сключи договор с Националната агенция за приходите, Общинската
администрация започна да приема искания за издаване на удостворения за наличието
или липсата на задължения и да връчва документите, без да е необходимо да се ходи до
Монтана. Така бизнесмени и граждани спестяват средства и време, след като могат на
място да подават искания и получават удостоверенията за липса на задължения.
Общинска администрация въведе и нова услуга – приемане и обработване на
заявления от гражданите към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както
и на разяснения по Закона за кадастъра и имотния регистър.
Проектът, който продължи през 2011 г., предвижда подобряване на
административното обслужване на гражданите и бизнеса в община Лом чрез
внедряване и използване на информационни технологии, модернизиране на
предлаганите административни услуги, включително чрез въвеждане на комплексни и
електронни административни услуги, както и подобряване на комуникацията с
потребителите посредством системи за обратна връзка. Резултати от изпълнението на този
проект ще бъдат: административни услуги, които да се предлагат и по електронен път;
разработени и внедрени софтуерни решения за надграждане на информационните системи
и интегрирането им в единна автоматизирана информационна система в
административния център на община Лом и кметствата Сталийска махала, Ковачица,
Трайково и Замфир; улеснен достъп до информация и услуги, включително и на хора с
увреждания, закупен и внедрен софтуер за обработка на семейните регистри и
необходимата техника в административния център на община Лом и четирите кметства,
автоматизирани 26 100 броя семейни регистри на гр. Лом и четирите кметства, както и 33
875 броя актове за брак, смърт и раждане в пилотните кметства, закупен и монтиран
обществен информационен терминал в административния център на Община Лом.
Постигнати резултати:








Сключен договор А09-31-34С/12.06.09 г. по ОП "Административен капацитет" за
реализиране на проект "Община Лом - НЕКА е в услуга за Вас!" на стойност
329 389 лв.;
Проведени работни срещи и обучения, обучени 80 служители на общинската
администрация по Закона за електронното управление във връзка с прилагането
на актуализираните вътрешни правила;
Сключени договори с НАП и Агенция по кадастър за разкриване на изнесено
работно място в услуга на гражданите на община Лом;
Разполагане на киоск система;
Проведена процедура по ЗОП с предмет „Разработване и внедряване на
софтуер.Създаване на единна информационна система. Обучение на служители”;
Сключен договор с фирмата-изпълнител и приключена дейността по внедряване
на единната информационна система на община Лом;
Осигурена визуализация, публичност и популяризация на проекта.

Индикатори за напредък:
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Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса в
община Лом чрез внедряване и използване на информационни технологии;
Модернизиране на предлаганите административни услуги, включително чрез
въвеждане на комплексни и електронни административни услуги;
Подобряване на комуникацията с потребителите на административни услуги
посредством системи за обратна връзка.

ЦЕЛ 4: Развитие на сътрудничеството за европейско териториално сближаване,
задълбочаване на партньорството и добросъседството за постигане на развитие
Мярка 1: Развитие на трансгранично сътрудничество
Предприети са действия по утвърждаване на партньорските взаимоотношения с
Румъния и Сърбия за интегрирано териториално развитие.
Разработените два проекта (описани по-горе в приоритет 2) целят създаване на
благоприятна бизнес среда, като база за устойчиво икономическо развитие и насърчаване
на сътрудничеството между представителите на бизнес структурите от Лом и Панталей
Ниш за създаване на трайни партньорства в двата целеви региона. Подобряването на
съществуващата инфраструктура на местния общински пазар ще осигури необходимите
условия за създаване на благоприятна бизнес среда за стимулиране и подкрепа на нови
бизнес начинания и ще окаже влияние върху икономическото развитие, бизнеса и
търговията.
Постигнати резултати:



Проведени работни срещи с партньорите по проектите;
Изработени технически проекти и подадени предложение;

Индикатори за напредък:
 Съвместни отговори по поставени от оценителната комисия допълнителни
въпроси и прилагане на документи от община Лом и партньорите и.
ІІІ. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни
Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Кметът на
общината ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата
за реализация на ОПР и представя годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР
за одобряване от ОбС.
С Правилника за прилагане на ЗРР
наблюдение на изпълнението на ОПР.

са регламентирани условията и редът за

ОбС с решението за приемане на ОПР задължава кмета на общината в края на
всяко първо тримесечие на календарната година да отчита изпълнението на плана.
В раздел VІІІ Мониторинг, оценка, контрол и актуализация на ОПР е предвидено
създаването на работна група за мониторинг на ОПР, в която да бъдат включени
представители на ОбС, експерти от състава на общинската администрация, местния
бизнес и на неправителствени организации. Групата се създава с решение на ОбС по
предложение на кмета на общината.
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Със заповед на кмета на общината е определен: редът за изготвяне на годишен
доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР, срокът за внасяне на доклада за
обсъждане и одобрение в ОбС; срокът за изпращане на доклада на председателя на
областния съвет за развитие.
Сформирана е работна група за:
а/ организация, координация и реализация на дейностите за постигане на целите,
заложени в ОПР;
б/ актуализация и съдействие при изготвянето на междинна оценка на ОПР 20072013 г.
Разработена е системата за наблюдение на ОПР на общината, обхващаща
източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информацията, съгласно чл. 78, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР.
Изпълнението на общинския план за развитие в оперативен аспект се подпомага и
координира основно от дирекциите “Местно икономическо развитие, общинска
собственост и управление на програми”, ХДМС и „Социално подпомагане и интеграция”.
Всяко инвестиционно предложение се обсъжда в работна група. За проведеното
обсъждане се съставят протоколи и се оценява съответствието на всички елементи на
формуляра за кандидатстване.
Екипът извършва всички необходими предварителни проучвания, изследвания и
анализи, за да обоснове проекта, анализира средата и заинтересованите страни, дефинира
проблемите и избера подходящи алтернативи за тяхното решаване, определя общата и
конкретните цели, целевата група и ползите от проекта, дейностите и очакваните
резултати, промените в средата и общината, устойчивостта на въздействието и
мултиплицирането на проекта. При необходимост, някои от горепосочените части се
възлагат на външни експерти. Екипът провежда срещи за информиране
на
заинтересованите страни, в зависимост от спецификата на проекта и изискванията на
съответната Оперативна програма или грантова схема по ФАР.
В зависимост от оперативната програма или схема за безвъзмездна помощ и от
вида проект, както и неговата стойност, се разработват и други анализи, като: обхват на
проекта и оценка на финансовата ефективност; времеви график; бюджет на проекта;
анализ разходи-ползи; финансов и икономически анализи и анализ на чувствителността и
риска; анализ на човешките ресурси; управление на комуникациите в проекта; анализ на
публичните разходи; влияние върху околната среда.
Екипът изготвя и оформя проект, съгласно формуляра по съответната оперативна
програма или предприсъединителен инструмент. Попълват се всички необходими
приложения, съгласно изискванията на донора, посочени в пакета документи за
кандидатстване.
Специалистите от отдел „Управление на проекти” в МИРОСУП наблюдават
процеса на изпълнение на отделните дейности, заложени в плана; координират работата
на отделните институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и дейностите,
включително при търсене на източници за финансиране и при разработката на конкретни
проекти и програми, анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции,
предлагат изменения и допълнения, в съответствие с настъпилите промени, изготвят
ежегодни доклади по извършените наблюдения.
ІV. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план
за развитие през 2011 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми.
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Устойчивото развитие обхваща преди всичко екологичните аспекти на
икономическата дейност на общината. Решаването на проблемите и предизвикателствата
пред устойчивото развитие обаче следва да обхваща всички параметри, свързани не само с
ефекта върху околната среда, но и със социалните и икономическите последици и
взаимодействието между тях. То се определя като хоризонтален приоритет за
реализацията на планираните мерки и конкретните проекти или схеми за подпомагане в
рамките на Общинския план за развитие.
Устойчивостта на отделните инвестиционни намерения и операции или на
индивидуалните проекти се отчита, като се имат предвид следните критерии: възможност
за самоиздържане след определен период; запазване и/или създаване на устойчиви
работни места; принос за опазване и подобряване на околната среда, устойчивото
развитие на съответната обществена група или икономическа дейност.
Проблеми по прилагането на дългосрочния стратегически документ на местно равнище –
ОПР на Община Лом.
V. Мерки по изпълнението на приоритети, цели и дейности по ОПР:

определяне на служител/специализирано звено за обслужване на бизнеса и
инвеститори

изграждане допълнителен административен капацитет за усвояване на
фондове на ЕС по оперативните програми
 създаване информационна база данни за свободни терени с възможности за
инвестиране
 създаване на условия за настаняване на големи инвеститори - вериги магазини,
бензиностанции и др.
 насърчаване на инвестиции в сферата на високите технологии и развитието на
публично-частното партньорство във всичките му форми
 привличане на инвеститори в транспортно-логистичната сфера, както и в
преработвателната промишленост
 продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни
намерения и проекти
 създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска
администрация, кметствата и заведенията за услуги – срок: постоянен.
 приемане на ред за провеждане на публичните обсъждания на проектобюджета,
като на гражданите предварително се представя информация в достъпен и разбираем вид,
съгласно изискванията на Закона за общинските бюджети – срок: до месец януари на
текущата година.
 приемане на ред за провеждане на публични обсъждания за поемане на
общински дълг, в съответствие на Закона за общинския дълг – срок: постоянен. въвеждане
на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на удовлетвореност за
осъществява редовна обратна връзка с гражданите относно предоставянето на услуги, чрез
анкетни карти – срок: постоянен.
Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината в известна
степен е ограничител за мобилността на работната сила и достъпа до различните
видове услуги. За да се премахнат ограниченията трябва да се изпълнят следните
дейности и проекти:
 рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда – срок: постоянен.
 стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за
хората с увреждания – срок: постоянен.
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 подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в града и кметствата – срок:
постоянен.
 доизграждане на канализационна система в централна градска част - срок:
постоянен.
 изграждане на канализационна система в кв. Младеново - срок: постоянен.
 изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадните
канализационни води преди заустването им в река Дунав - срок: постоянен.
Оценката на външната среда се доминира от промените в следствие от
присъединяването на България към ЕС. Познаването на тенденциите които се развиват в
области, които рамкират дейностите на общината позволяват да се използват
благоприятните и да се търси противодействие на негативните фактори за развитие на
страната към ЕС.
VI. Мерки за осигуряване на информация и публичност
Екипът за управление на общинския план за развитие, извършва действия по
информиране и публичност в рамките на правомощията си по изпълнението на плановия
документ за развитие и осигуряване на своевременна информация за характера и
същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването
им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати включително относно
помощта, предоставена на общината от фондовете на ЕС и републиканския бюджет.
Информацията е насочена към: широката общественост, потенциалните
бенефициенти по отделните мерки и проекти; лицата и организациите, осъществяващи
промоцията на индивидуални проекти; осигуряване на прозрачност на действията и
отчетност на средствата. Интернет страницата на Община Лом ежеседмично се обновява и
актуализира с информация за хода на реализиращите се инвестиционни проекти,
провеждат се срещи с инициативни и социално ангажирани граждани за да се търси
обратна връзка и мнението на широката общественост.
VІI. Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторни политики, планове и програми на територията на общината
Заложените мерки в Общинския план за развитие на Община Лом за периода 20072013 г. съответстват на секторните политики, планове и програми на територията на
общината, поради факта, че при изготвянето на плановия документ, същият е широко
обсъждан с всички институции в т.ч. Пристанищна администрация Лом, Дирекция "Бюро
по труда", Дирекция "Социално подпомагане", "Пътно поддържане" Лом, ВиК клон Лом,
Енергоразпределение Плевен, клон Лом, Районно управление "Пожарна безопасност и
спасяване", Държавно лесничейство Лом, Общинска служба "Земеделие и гори" Лом,
Районно управление „Полиция” Лом, представители на Асоциацията на НПО Лом,
читалищни и училищни настоятелства и не на последно място представители на местния
бизнес.
VІІI. Мерки за прилагане на принципи на партньорство
Процесът на консултации включва участие на партньорите при разработването на
Общинския план за развитие, неговото управление, наблюдението и оценката на
постигнатиге резултати. Консултациите имат за цел координация и мобилизация на
всички ресурси на общината за изпълнение на плана, както и разширен обмен на мнения и
идеи за успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие между всички
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основни участници – местни власти, социални партньори, неправителствен организации,
частен бизнес, областен управител и областна администрация. Обобщените резултати от
процеса на консултации водят до последваща актуализация на плана съобразно
настъпилите промени, тенденциите и перспективите за развитието на общината.
Формите на консултиране и взаимодействие включват създаването на
специализирани работни групи, експертни консултации по ключови проблеми, съвместни
комисии за мониторинг по отделните мерки, обществени форуми и дискусии,
гарантиращи прилагането на принципа на партньорството.
IX. Резултати от извършени оценки към края на 2011 г. година
През 2010 г. след изтичането на четиригодишния планов период по изпълнението
на ОПР 2007-2013 г., съгласно Решение №503 от Протокол №48/30.03.2010 г. на ОбС
гр.Лом, Община Лом възложи изготвянето на „Междинна оценка по изпълнението на
Общинския план за развитие 2007-2013 г. на Община Лом”, на „Българо-австрийска
консултационна компания” АД – гр. София.
Междинната оценка служи за анализиране на първоначалните резултати от
изпълнението на плана, за измерване (чрез заложените индикатори) степента на
изпълнение на поставените в плана цели, за оценяване на използването на финансовите
ресурси и процедурите за управление и наблюдение.
Анализът на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. показва, че общината пълноценно
се е възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени
от държавен бюджет и структурни фондове.
Изводите от тази оценка целят да подпомогнат вземането на управленчески
решения .
Х. Заключение и предложения за подобрение на резултатите от наблюдението
ОПР на Лом е средносрочен планов документ, обезпечаващ адекватно нуждите на
общината и визията за социално-икономическото и развитие.
По отношение на изпълнението на ОПР се констатира нисък процент на
изпълнение. Този нисък процент на изпълнение се дължи най-вече на нереалистично
заложените цели в плана. Това обаче е продиктувано от следването на Методическите
Указания на МРРБ за разработване на ОПР и необходимостта всички нужди на общината
да бъдат обхванати в него, като предпоставка за кандидатстване за финансиране по
европейски програми.
Цялостна актуализация на ОПР не се налага. Необходимо е, община Лом да
прецизира системата от индикатори с оглед осигуряване на възможност за по-добро
отчитане на изпълнението на ОПР и последяваща оценка.
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