ОТЧЕТ ЗА 2018 Г.
НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът
на Общината представя пред Общинския съвет Годишен отчет за
изпълнението на Програмата за управление за срока на мандата.
Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Лом
и
ръководената от него Общинска администрация като обхваща четвъртата
година от управлението през мандат 2015-2019 г.
Отчетът цели да представи подробна информация за действията и
инициативите, в съответствие с Програмата за управление на община Лом за
мандат 2015 – 2019 г., която е приета с Решение № 62/29.02.2016 г. на
Общинския съвет – Лом.
Програмата
общината:

съдържа

основните

приоритети

за

развитието

на

града

и

1. СТРОГА ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ, ПОВИШАВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА.
2. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА, ЗДРАВОСЛОВНА,
МОДЕРНА И УДОБНА ГРАДСКА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО
НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД.
3. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО,
КУЛТУРАТА,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
СПОРТА,
МЛАДЕЖКИТЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.
4. АКТИВНА РАБОТА ПО ПРИВЛИЧАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА.
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО,
АКТИВНО
И
ПРОЗРАЧНО
ФИНАНСИРАНЕ НА
ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ.
5. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЛОМ В ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА,
СЪЧЕТАВАЩА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИЯТА, АГРАРНИЯ
СЕКТОР И ТУРИЗМА
Отчетът е организиран в съответствие с основните приоритети. Той отразява
както постигнатите резултати, така и предстоящите за решаване проблеми.
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ПРИОРИТЕТ 1. СТРОГА ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА, ЕФЕКТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ПУБЛИЧНИТЕ
ФИНАНСИ, ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА.
Бюджетът за 2018 година бе повлиян от стремежа за запазване на стабилност
в развитието на община Лом, повишаване ефективността на публичните
разходи при спазване ограниченията на фискалните правила, поставяни от
Закона за публичните финанси.
Общинският бюджет през 2018 г. се реализира при строга финансова
дисциплина за запазване на финансовата стабилност на общината.
Бюджетната политика бе насочена към:




ефективно и законосъобразно разходване на средства
без просрочени задължения
висока събираемост на собствените приходи.

Бюджетът на община Лом за 2018 г. се основаваше на ясни приоритети и
проекти за устойчиво развитие на общината, публичност и прозрачност на
дейностите и разходите през годината.
Изпълнението на общинския бюджет бе организирано чрез изпълнение на
бюджетите на 27 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и
бюджета на първостепенния разпоредител – Община Лом.
Първоначалният бюджет за 2018 г. бе в размер на 19 704 892 лева, в
т.ч.: за държавни дейности – 12 470 778 лева и за местни дейности –
7 234 114 лева.
Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2018 г. е в размер на
3 665 740 лева, което представлява 102 % спрямо годишния план, в
т.ч.:



данъчни приходи – 1 593 948 лева
неданъчни приходи – 2 078 188 лева

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 593 948 ЛЕВА, 125 % ИЗПЪЛНЕНИЕ
Вид данък
патентен данък
данък върху
недвижимите имоти
данък върху
превозните средства
данък при
придобиване на

План 2018 г.

Отчет 2018 г.

27 000 лв.
465 000 лв.

21 850 лв.
584 742 лв.

% на
изпълнение
81%
126%

472 000 лв.

566 397 лв.

120%

280 000 лв.

397 858 лв.

142%

2

имущество по дарение
и възмезден начин
туристически данък

2 000 лв.

други данъчни приходи

500 лв.

Данък върху
таксиметрови превози
Общо:

872 лв.

44 %

100 лв.

20 %

24 000.00 лв.

22 128 лв.

92%

1 270 500 лв.

1 593 947 лв.

125 %%

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ –2 078 188 лв., 88,8 % ИЗПЪЛНЕНИЕ
Приходи и доходи от
собственост
Приходи от наем на
имущество
Приходи от наем на земя
приходи от продажби на
ДМА
Приходи от продажби на
земя
Приходи от продажба на
нематериални ДА
Глоби санкции и неустойки
Други приходи
Дарения
Нетни приходи от продажба
на услуги
внесен ДДС и др.данъци в/у
продажби
Общо приходи от
собственост

План 2018 г.

Отчет 2018 г.

87 000 лв.

148 013 лв.

% на
изпълнение
170 %

270 000 лв.
208 000 лв.

295 000 лв.
35 327 лв.

109 %
17 %

187 000 лв.

27 122 лв.

15 %

0

1 626 лв.

95 000 лв.
7 000 лв.
0
5 000 лв.

137 316 лв.
7 598 лв.
18 215 лв.
141 532 лв.

145 %
109 %

-30 000 лв.

- 71 183 лв.

237 %

829 000 лв.

740 566 лв.

87 %

Приходи от общински
такси:
Такса битови отпадъци
Такса пазари,
тържища/Пазар
Такси тех.услуги
Такси адм.услуги
Такси ползване на дет.
градини
Такси ползване на дет.ясли
Такси ползване дом. соц.
патронаж
Такси гробни места
Други общински такси

План 2018 г.

Отчет 2018 г.

1 084 741 лв.
43 000 лв.

927 979 лв.
49 861 лв.

% на
изпълнение
86 %
116 %

40 000 лв.
90 000 лв.
100 000 лв.

24 983 лв.
85 594 лв.
94 304 лв.

62 %
95 %
94 %

30 000 лв.
105 000 лв.

28 836 лв.
108 926 лв.

96 %
104 %

9 000 лв.
10 000 лв.

7 235 лв.
9 615 лв.

80 %
96 %

3

170 %

Такса притежаване на куче
Общо приходи от такси:
ОБЩО неданъчни
приходи
ОБЩО ПРИХОДИ

0 лв.
1 511 741 лв.
2 340 741 лв.

289 лв.
1 337 622 лв.
2 078 188 лв.

88,5 %
88,8 %

3 611 241 лв.

3 672 135 лв.

102 %

Община Лом приключи с преходен остатък към 31.12.2018 г. в
размер на 9 881 233 лева, в т.ч.:



държавни дейности – 4 745 220 лева
местни дейности – 5 136 013 лева

На основание заповед на Председателя на Сметна палата бе извършен одит
назаверката на годишния финансов отчет на община Лом. Одитното
становище е, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за
финансовото състояние и имуществото на общината, в съответствие е с
приложимата обща рамка за финансово отчитане и се заверява без резерви.
Община Лом остава след малкото български общини, които заверяват
годишните си финансови отчети без бележки.
През 2018 г. Община Лом въведе служебно събиране на доказателства,
предоставяне на АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ чрез различни канали и
автоматизиране на процесите. Предлагат се качествени услуги с по-висока
ефективност, с което се повиши удовлетвореността на гражданите и бизнеса.
Постигна се, както намаляване на административната тежест, така и
спестяване на време и средства на гражданите. Гражданите и бизнесът
получат необходимите им услуги без да е нужно да предоставят информация
или доказателствени средства, които вече са налични в администрацията.
Община Лом стана част от системата за електронен обмен на документи между
общинските и държавни институции.
От 1 ноември 2018 г. хартиеният обмен между административните
структури е преустановен и администрациите обменят документи
единствено по електронен път. Това ще доведе до намаляване на
административната тежест на гражданите и бизнеса.
Внедрена е системата за сигурно електронно връчване - Е -услуга за
електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014.
Във връзка с комплексното административно обслужване (КАО) в дейността
на администрациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо
заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за
които са налице данни, събирани от извършващия административната услуга,
Община Лом използва служебен достъп до електронно свидетелство за
съдимост към Министерство на правосъдието, както и Предоставяне на
информация за липса и наличие на задължения по чл.87 от ДОПК към НАП.
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ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА, ЗДРАВОСЛОВНА, МОДЕРНА И УДОБНА ГРАДСКА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ
СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД.
2.1. ГРАДОУСТРОЙСТВО
През 2018 г. изготвихме ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН
ПЛАН (ОУП) на Лом, както и ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА към него.
Изготвянето на нов ОУП беше крайно наложително, предвид липсата на
актуалност и пропуски в предишния план, който е от 1991 г.
Новият предварителен проект на ОУП включва схемите: транспортна
мрежа, водоснабдяване и канализация, енергийни обекти и далекосъобщения,
територии и зони за природозащита, зони на собственост, опазване на
обектите на недвижимото културно наследство, видове територии, както и
защитените от бедствия територии на територията на община Лом.
Предврателният проект бе представен на публично обсъждане.
Своите становища представиха и министерствата и техни подразделения като
РИОСВ, ВиК, РЗИ, „Басейнова дирекция―, Областна служба „Земеделие―,
„Морска администрация―, органи на МВР, електроразпределителни компании,
мобилни оператори и още институции.
След направените корекции, проектът за ОУП трябва да бъде одобрен от
Експертния съвет към Община Лом, а впоследствие и от Общинския съвет.
Новият ОУП ще влезе в сила от публикуването му в „Държавен
вестник“ в срок до юни 2019 г.
Общият устройствен план на Лом се изготвя от ДЗЗД „Консорсциум Урбан
Груп― – София. Консорциумът бе избран след проведена процедура за избор
на изпълнител и бе сключен договор за изпълнение на стойност 177 600 лв.
Лом е една от 76-те общини в страната, които получиха целево финансиране
от държавния бюджет за изработването на нов общ устройствен план.

2.2. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА – ГРАДСКА СРЕДА И
ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД

През 2018 г. започнахме изпълнението на ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ на обща
стойност 17 976 062 лв., от които безвъзмездна помощ от ОП „Региони в
растеж 2014-2020 г. - 17 197 998 лв., и съфинансиране от община Лом - 778
364 лв.
Проектът на Община Лом „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом“ е на стойност 11 695 862, 65 лв. – 100 % безвъзмедна
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финансова помощ от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Този проект
предвижда строително-ремонтни дейности, въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, доставка на оборудване, обзавеждане и др. дейности в учебните
заведения:
•
•
•
•
•
•
•

ПГ «Найден Геров»
I ОУ „Никола Първанов“
II OУ „Константин Фотинов“
СУ „Отец Паисий“
СУ «Димитър Маринов» (малка сграда)
ДГ №1 «Снежанка»
ДГ №7 „Калинка“ и Детска ясла №1

Крайният срок за изпълнение е 05.04.2020 г.
Стартирахме и изпълнението и на друг значим проект от ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПРОГРАМА ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ „Обновени градски пространства в град Лом“. Той е на стойност 100 %
безвъзмездна финансова помощ в размер 2 703 559 лв. от ОП „Региони в
растеж― 2014 – 2020 г.
Проектът предвижда основен ремонт и обновяване на участъци от 13
улици и една зелена площ в зоната с висока обществена значимост в
град Лом:















„Луи Айер“ – от ул. „Цар Симеон― до ул.― Дунавска―
"Варош" и ул. „Ст. Хаджийски“ - от ул. "Дунавска" до ул. "Скопие"
"Панайот Хитов" - от ул. "Цар Симеон" до ул. "Дунавска"
"Д-р Андрейчев" – от ул. "Цар Симеон" до ул. "Дунавска"
„Еремия Българов" – от ул. ―Г. Кирков― до ул.―Н. Първанов―
"Г. Кирков" - от ул.―Еремия Българов― до ул. „Цар Симеон―
"Никола Първанов" - от ул.―Дунавска― до ул.―Симеон―
„Бозвели“ – от ул.―Я. Атанасов― до ул. „ Кирил Петров―,
„Кирил Петров“ – от ул. „Бозвели― до ул. ―Пристанищна"
„Марин Дринов“ –от ул. „М. Палаузов― до ул. ―Пирот―
„6-ти септември“ – от от ул. ―Добруджа― до ул. ―Червена стена―
„Даме Груев“ – от ул. „Чеган― до ул. „Червена стена―
„Драгоман― – от ул. „Добруджа― до ул. „Пирот― и от ул. „Д. Ангелов― до
ул. „Цар Петър―.
Зелена площ с паметник на Еремия Българов до Историческия
музей

Крайният срок за изпълнение е 13.10.2020 г.
През 2018 г. усилено работихме за подобряване на УЛИЧНАТА МРЕЖА В
ГРАДА, както и на ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
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Със средства в размер на 1 000 000 лв., собствени приходи на Община Лом,
успяхме да изградим асфалтова и троторна настилка на следните улици и
участъци от тях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Кубадин“
„Шишман“
„Веслец―
„Борил“
„Петър Берковски“
„Хан Кубрат“
„Ком“
„Шипка“
„Цар Иван Асен―(второстепенна)
„Тодор Овчарски“ – предстои асфалтиране
„Търлис“- предстои асфалтиране
„Перущица“ – предстои асфалтиране

На тези улици са положени са 14 293 м² асфалт, асфалтова настилка
по тротоари – 7 744 м², доставени и положени са 5 339 м бордюри.
През 2018 г. извършихме ремонти и на ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА. Бе
извършен текущ ремонт на стойност 100 000 лв. на общински път MON1132
/III-114/ Сталийска махала – граница община (Лом-Медковец) и местен път /
II - 11 / ПСЗ Юг (гр. Лом) - /III-114/ или общо 3 326.76 м².
Още в края на 2017 г. Община Лом спечели 100 % безвъзмездна
финансова помощ в размер на 4 898 146 лв. по ОП „Развитие на
селските райони“ за реализация на проекта „Рехабилитация на
общински път MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – Граница общ.
(Лом-Медковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON
2136 /ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом,
кв. Младеново /II-81/, община Лом“. През 2018 г. проведохме процедура
за избор на изпълнител на СМР, която бе обжалвана пред КЗК и ВАС. Община
Лом спечели делото и в края на годината сключи договор за изпълнение на
проекта, който ще се реализира през 2019 г.
Стартира и първият етап – 1,1 км, от ОСНОВНИЯ РЕМОНТ НА УЛ.
„СОФИЙСКА“ - РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-81 МОНТАНА – ЛОМ. Вторият
етап от близо 2 км също предвижда основен ремонт на ул. „Софийска― – от
края на кв. Младеново до кръговото кръстовище с републикански път II-11
Видин–Козлодуй, след моста на река Лом. Проектът е изработен по
възлагане на Община Лом. Финансирането в размер на 3 500 000 лв. е
осигурено от Агенция „Пътна инфраструктура“, а строителството се
изпълнява от ДЗЗД ПМВ-2014.
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През 2018 г. започна санирането на 4 жилищни блока, което се
финансира
по
НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА
ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. Това са:
―Пилистър‖ №15, бл. 4, вх. А, Б и В, ул. ―Дядо Цеко Войвода‖ №45, вх. А, Б и
В, ул. ―Неофит Бозвели‖ №66, ул. ―Славянска‖ №53 А, вх. А и Б. Те трябва да
бъдат изпълнени до края на 2019 г.
Изготвихме проектно предложение за обект „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В
КВ. БОРУНА, ГРАД ЛОМ“, на стойност 8 499 767.73 лв., с който
кандидатстваме за финансиране по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
Община Лом изготви инженерно-геоложкия и хидроложки доклад, въз основа
на който е изработен инвестиционен проект. Проектът предвижда мащабни
строителни работи за понижаване нивото на подпочвените води, както и
изграждане на подпорна стена по бреговата линия на квартал „Боруна―, с
височина 5,2 м и дължина 850 м. Реализацията на мерки, насочени към
изграждането на дренажни и укрепителни съоржения в квартала, ще позволят
да бъде отменена забранатаза строителство в квартала, която е въведена още
през 80-те години на миналия век.
Извършихме ЧАСТИЧЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ПГ СС
„ДУНАВСКА ЗЕМЯ“ - с. Ковачица – полагане на изолация по външни стени,
смяна дограма прозорци и врати, вътрешен ремонт помещения, на стойност 61
098 лева.
Започнахме изпълнението на проекта „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА
СОЦИАЛНА СРЕДА ЗА ДЕЦА В ОБЩИНА ЛОМ“, който
предвижда
изграждането на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна
възраст. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж―
2014-2020 г. За строително-ремонтните дейности, обзавеждането и
оборудването на социалните домове са предвидени общо 715 000 лв. – 100 %
безвъзмездна финансова помощ.
Дневният център ще се помещава на втория етаж на бившия Дом
„Милосърдие―, той ще е с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за
консултативни услуги. Преходното жилище за деца ще се помещава в бивш
клуб на ул. „Бабуна― и ще е с капацитет 8 места. И двете сгради са общинска
собственост.
За подобряване на снегопочистването, което се извършва от ОП „Чистота
Лом―, бяха закупени дъски за почстване на сняг на стойност 7 200 лева.
За нуждите на Домашен социален патронаж бе закупен бус на стойност 6
000 лева.
Бе извършена доставка и монтаж на климатици за Дневен център за стари
хора - с. Ковачица на стойност 8 231 лева.
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Професионална пералня и професионална сушилня на стойност 23 700 лева
бяха закупени и монтирани за нуждите на ДПЛД и ДСХ - с. Добри дол
За нуждите на СУ „Отец Паисий“ – гр. Лом и ПГСС „Дунавска земя“ – с.
Ковачица, бяха доставени компютърни конфигурации на стойност 2000 лв. и
3200 лв.
Бе закупена и бягаща пътека за нуждите на ЦСРИ на стойност 1 159 лева.

2.3. ОКОЛНА СРЕДА, ВОДИ И ЕКОЛОГИЯ
2018 г. бе една от най-трудните за нас, когато трябваше да решаваме
проблеми с водоснабдяването на град Лом и селата Замфир, Добри
дол и Сливата, трупани с десетилетия. Заради силно амортизирания
напорен и довеждащ водопровод, както и вътрешната водопреносна
мрежа, и неизпълнения през мандат 2011-2015 г. Воден цикъл,
жителите на община Лом бяха изправени пред истински изпитания –
спиране на водата през летните месеци за повече от денонощие, а в
периода 17 -21 октомври обявихме и бедствено положение. Заради
безводието, детските ясли и градини, млечната кухня и училищата на
територията на град Лом преустановиха дейността си.
Още през 2016 г. актуализирахме проекта "Авариен ремонт на напорен
тръбопровод от ПС "Добри Дол" до НP V 300 м³", който е на стойност 6 291
508 лв., като проектът е разделен на 5 етапа. В началото на 2017 г., след
проведена процедура за избор на изпълнител на СМР на стойност., Община
Лом сключи договор с Министерството на околната среда и водите (МРРБ) за
финансиране на първия етап на стойност 1 611 909, 65 лв. Благодарение на
този изграден участък от напорния водопровод през 2018 г., когато бе
обявено бедственото положение, успяхме за 5 дни да възстановим
водоподаването на Лом.
За довършване ремонта на напорния водопровод, с МРРБ договорихме
финансиране през 2019 г. на още два етапа – трети и четвърти, на
стойност 2 700 000 лв.
Третият етап предвижда цялостна подмяна на ел. оборудване, доставка и
монтаж на нови помпи – работна и резервна, доставка и монтаж на резервен
ел. агрегат в помпена станция „Запад―. Той е на стойност 1 041 524 лева.
Четвъртият етап предвижда реконструкция на участъци от тласкател от
помпена станция „Запад― по трасето на напорния тръбопровод с дължина 1
429 м, реконструкция на напорен тръбопровод от помпена станция „Изток― с
дължина 73 м и шахта въздушник.
Още в края на 2018 г. проведохме процедура за избор на СМР и
сключихме договор за изпълнение на третия и четвъртия етап на
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стойност 2 652 260,51 лв., които трябва да бъдат изпълнени през 2019
г.
За изпълнението на последните два етапа – втори и пети, обаче ще са
необходими още около 2 500 000 млн. лв., които очакваме от МРРБ.
С
цел
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ВОДОПОДАВАНЕТО
ПО
ГРАДСКАТА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ИЗВЪРШИХМЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ на 4 249 м
водопровод със съответните сградни водопроводни отклонения и на 591 м
канал, със съответните сградни канализационни отклонения по улиците: „Луи
Айер―, „Варош―, „Г. Кирков―, „Еремия Българов―, „Н. Първанов―, „К. Петров―,
„Драгоман―, „М. Дринов―, „Даме Груев―, „6-ти септември―, „Кр. Пишурка―,
„Търлис―, „Перущица―, на обща стойност 498 415 лева.
Извършена е и АВАРИЙНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И СГРАДНИ
ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ на ул. „Алеко Константинов― и авариен
ремонт на канализация в кв. „Кале― 8-9, на стойност 23 424 лева.
По отношение изпълнение на ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОМ 2015 – 2020 Г., през 2018 г. продължихме с
набелязаните мерки.
Изговихме проект „Проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци, гр. Лом“ на стойност 3 213 756.60
лв.,
с
който
кандидатстваме за финансиране по ОП „Околна среда“ 2014-2020.
В резултат от изпълнението на проекта ще бъде изградена компостираща
инсталация, която ще преработва разделно събрани зелени и/или
биоразградими битови отпадъци от населените места на територията на Лом и
ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и необходимите
камиони и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и
транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.
В изпълнение на програмата за борба с кърлежите и комарите бяха
сключени договори за извършване на ДДД мероприятия, съгласно
изискванията на Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за
извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. За третиране срещу
комари бе е сключен договор до 36 000 лв. Извършени са три ларвицидни и
три имагоцидни обработки срещу комари на територията на общината при
спазване на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазване на пчелите и
пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на
растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.
За третиране срещу кърлежи, бълхи и др. бе сключен договор за 7 105.42 лв.
Извършени са три броя третирания срещу кърлежи на тревните площи,
включително и прилежащите територии към детски градини, ясли, центрове и
места за обществено предназначение. Продължава третирането срещу
хлебарки и гризачи в детски, ясли, центрове.
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В изпълнение на чл.44, ал.1 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (вкл. раздел
„План за контрол и мониторинг на депата‖, приложение №3 от Наредбата),
Община Лом има задължение като оператор на закрито и рекултивирано
депото за неопасни отпадъци, да извършва мониторинг на повърхностни,
подземни води и отпадъчни води.
През 2018 г. е извършено пробовземане и изследване на
повърхностни води, подземни води и отпадъчни води. Осъществен е
мониторинг за определяне на вертикални и хоризонтални деформации на
закритото депото.
Дейностите по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, на негодни за употреба батерии и акумулатори, на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване, продължиха на база
сключени договори на Община Лом с „Екобултех" АД, НУБА, „Екобулбатерии"
АД. Води се стриктно месечно отчитане на разделно събраните и
рециклираните отпадъци от организации по оползотворяване.
В изпълнение на Плана за мониторинг на общински обекти по разрешителни
за водовземане от Басейнова дирекция „Дунавски район― – Плевен, към МОСВ
и през 2018 г. са извършени пробовземане и изследване на подземни води от
съществуващи водовземни съоръжения.
Изпълнението на ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА
ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА продължи и през 2018 г.
Обработени 94 кучета, от които 16 мъжки и 78 женски. За сравнение – през
2016 г. са били обработени 36 кучета - 10 мъжки и 26 женски. Използвани са
ваксина против бяс и са поставени ушни марки. Обработката се извършва на
база сключен договор с лицензиран ветеринарен лекар за залавяне,
транспорт и престой в стационар, кастрация, ваксинация против бяс,
обезпаразитяване срещу вътрешни паразити, индентификация. В престоя на
стационара се извършва наблюдение минимум 24 ч., осигурена и храна по
време на престоя и транспортиране до мястото на освобождаване.
В изпълнение на Програмата в Общинска администрация се води Регистър на
домашни кучета на територията на община Лом, като данните за броя на
кучетата са вписани и в Регистър на кастрираните бездомни кучета.
Съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни кучета следва
да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването
му. В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът трябва
да подаде Декларация по утвърден образец и да заплати такса в дирекция
"Местни данъци и такси" при Община Лом. Към декларацията се прилагат
копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето – страниците с описание
и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия
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ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на
ползването му. За 2018 г. няма промяна в таксата за притежание на куче – 10
лв.
След подаване на ежемесечна информация за всяко регистрирано куче от
ветеринарните
лекари, практикуващи на територията на Община Лом,
собствениците се уведомяват за техните задължения относно заплащане на
такса за притежаване на куче.
Продължава и съвместна кампания с
Дружеството за защита на животните „Лом-2003― за осиновяване на бездомни
кучета.
2.4. РЕД И СИГУРНОСТ
През 2018 г. по Наредба №1 за опазване на обществения ред и сигурност на
община Лом са съставени са 217 акта. Издадени са 217 наказателни
постановления и са наложени глоби в размер на 20 670 лв. на 202
нарушители.
За сравнение, през 2017 г. са наложени 278 глоби в размер на 32 450 лв., а
през 2016 г. са санкционирани 165 нарушители в размер на 14 250 лв.
Само шест от глобените, които дължат общо 550 лв., доброволно са платили
санкциите, а всички останали са предадени на Националната агенция по
приходите (НАП) за принудително събиране на глобите.
Най-много са глобите за управление и паркиране на МПС в пешеходната зона.
Следват санкциите за складиране на строителни материали и отпадъци на
тротоари и улици, както и за чупенето на улични осветителни тела, пейки и
кошчета за смет.
Издадените наказателни постановления по брой и размер на глобите са:
Стойност на глобата
в лева

Брой глобени
граждани

Обща стойност в лв.

20

11

220

40

1

40

50

59

2950

70

8

560

100

86

8600

200

28

5600

300

9

2700

12

Всичко:

202

20 670

Само 6 санкционирани нарушители са платили доброволно глобата си:
Стойност на глобата
в лева

Брой глобени
граждани

Обща стойност в лева

100

5

500

50

1

50

6

550

През миналата година по Наредба №1 са връчени и 134 писмени предписания
със срок за отстраняване на нарушенията – водене на кучета без ремък и
намордник, продаване на цигари на малолетни и непълнолетни, поддържане
на ред и чистота в жилищните блокове, кооперации и прилежащите към тях
тротоари и междублокови пространства, нарушаване нощната тишина и
обезпокояването на гражданите.
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВО-ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) продължи
дейността си на превенция и възпитание. Комисията работи в кординация с
училищните комисии за борба срещу противообществените прояви по
утвърдени планове.
През 2018 г. са обазувани 41 възпитателни дела, срещу 44 за 2017 г.
Общият брой деца, за които е образувано възпитателно дело са 28, от които 9
момичета и 19 момчета. От 28 деца, извършили противообществени прояви, 9
са малолетни, а 19 са непълнолетни.
5 деца са привличани повече от 2 пъти за налагане на възпитателни мерки по
чл.13, ал.1 от ЗБППМН.
МКБППМН е правила едно предложение до ЛРС за настаняване във ВУИ на
непълнолетно
момиче
с
множество
противообществени
прояви.
Предложението е потвърдено от ЛРС и мярка е в сила от 23.11.2018 г.
В зависимост от тежестта на деянието, наложените възпитателни мерки са
различни. От налаганите възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН
спрямо малолетни и непълнолетни, най-резултатна е мярката по чл. 13, ал.1,
т.5 - поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател, която се
налага в рамките от 3 месеца до 1 година.
През 2018 г. е наложена веднъж мярка по чл.15, ал.1, т.1 от ЗБППМН на
родител, за който е установено, че не полага достатъчно грижи за
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възпитанието на детето
противообществени прояви.

си,

в

следствие

на

което

то

извършва

Към комисията действа Консултативен кабинет, който работи с деца, на
които е наложена мярка по ЗБПППМН „посещение на консултативен кабинет―,
работи с родители, на които е наложена мярка по чл.15, ал.1, т.1, с деца и
родители, заявили необходимост от консултация със специалист. През 2018г.
Консултативният кабинет е работил с 3 деца с наложена възпитателна мярка
по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН.
През 2018 г . към МКБППМН превантивната и корекционно-възпитателна
дейност е изпълнявана от 8 обществени възпитатели.
Местаната комисия осъществява системен контрол върху дейността на
обществените възпитатели, които ежемесечно представят отчет за своята
работа, въз основа на на което им се изплаща месечно възнаграждение в
размер до 240 лв. Част от дейността на обществените възпитатели са
груповите възпитателни занятия по значими теми за подрастващите. До
средаста на м. ноември са проведени общо 80 групови възпитателни занятия в
училищата на територията на община Лом, Центровете за настаняване от
семеен тип и обучения на родители. МКБППМН е участвала в 20 екипни
срещи, в т.ч. и обмяна на опит по нейна инициатива и на други институции,
имащи отношение към малолетните и непълнолетните.
В изпълнение на служебните си ангажименти МКБППМН е в координация с
общинска администрация, ОЗД, РУ на МВР, училища, ЛРП, ЛРС, Пробационна
служба, ЦОП при Община Лом и други институции.

ПРИОРИТЕТ 3. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЕСУРСИ В
СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
СПОРТА, МЛАДЕЖКИТЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието, като един от основните приоритети на Община Лом,
предполага осигуряването на оптимални условия за обучение и възпитание на
децата и учениците. В тази връзка важно е да се отбележи, че през 2018 г.
започнахме изпълнението на проекта ”Модернизирана образователна
инфраструктура в град Лом”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‖ 2014-2020 г.
и
предвижда ремонт и ново оборудване на 5 училища и 2 детски градини. Това
наложи преместване на детска градина и три училища в сградите на други три
училища. Преместването създаде изключителни трудности за деца, ученици,
родители и учители, обусловени най-вече от необходимостта да се води
учебен процес на две смени. Наложи се и цялостна реорганизация на
транспортната схема за превоз на ученици. Въпреки трудностите, искам да
благодаря на родителите, педагозите и учениците за проявеното разбиране и
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търпение, защото на всички ни е ясно, че след приключване на ремонтите ще
разполагаме с една модерна образователна инфраструктура.
Това, което е най-важно да се подчертае е, че на всички деца, живеещи на
територията на Община Лом е осигурен достъп до образование.
За първа година след направената през 2008 г. оптимизация на училищната
мрежа има училище със слети паралелки (ОУ „Кирил и Методий― – с. Замфир),
а маломерни паралелки има в почти всички училища. Това е вследствие
тревожната тенденцията към намаляване броя на учениците в
общината. Изключение от тази негативна тенденция направиха средните
училища, където натуралните показатели са относително стабилни, но това е
най-вече заради преминаването през 2017/2018 на осмите класове към тях.
Продължават да намаляват учениците в ОУ "Христо Ботев", кв. Младеново, ОУ
„Климент Охридски― – с. Сталийска махала и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий― –
с. Ковачица. Основна причина за това е големият брой деца, които заминават
за чужбина заедно със своите родители. Тази тенденция създава сериозни
затруднения за тяхното финансиране, както и проблеми при разпределението
и балансирането на бюджета за образование.
През 2018 г. статут на средищни училища запазиха ОУ ―Н. Първанов‖ и СУ ―Д.
Маринов‖, а училището в с. Ковачица - запазен статут на „защитено‖ и е в
актуализирания списък на защитените училища, което гарантира едно подобро финансиране и сигурност за ученици, родители и педагози.
На общинските училища са осигурени условия за провеждане на
собствена политика за работа и осъществяване на прием на ученици,
разбира се, при спазване на националните и общински приоритети в областта
на образованието.
От септември 2018 г., в резултат на добрата комуникация с Министерство на
образованието и науката, в транспортната схема на общината се включи още
един 32-местен нов училищен автобус. Поради факта, че големите училища
разчитат в голяма степен на ученици и от съседните общини, се наложи да
осигурим възможност за безплатен превоз и на деца от Крива бара,
Дондуково, Василовци, Аспарухово, Расово, Долни Цибър, Златия, Вълчедръм,
Мокреш, Игнатово, Септемврийци, Комощица, Черни връх. Нашите анализи на
ситуацията през последните години показват, че възможността за удобен
превоз на децата до учебните заведения е един от най-важните фактории за
задържането на учениците в училище.
За поредна година децата, които трябваше да постъпят в първи клас,
бяха обхванати на 100 %. Съгласно графикът на дейности за прием в първи
клас, предоставяме на ръководствата на училищата и детските градини
актуални данни с точната адресна регистрация на 5, 6 и 7-годишни деца. По
този начин всички подлежащи на задължително обучение деца се обхождат по
домовете с цел записване в първи клас и в подготвителните групи (5 и 6годишни). Важна роля в тази насока е и действието за втора поредна година
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на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст, по който на
територията на общината работят 2 екипа, в които са включени общо 46
представители на различни институции. Общината бе включена през 2018 г. и
има достъп до Националната информационна система за реализация на
механизма „Посещаемо и безопасно училище―, където е налична актуална
информация за образователния статус на всеки ученик.
Активната дейност в посока борба с агресията в училище и работа с родители
на най-застрашените от отпадане ученици също даде добри резултати.
Друг важен фактор, който стоеше на вниманието ни и през отминалата учебна
година са интересните извънкласни форми. Факт е, че през последните
години средствата (в рамките на 14 лв. на ученик), които училищата
използват за извънкласни форми са недостатъчни, но ние успяваме да
компенсираме тези недостатъци с проекти, насочени към извънкласни
дейности.
През 2018 г. продължиха дейностите по проект „Заедно в училище“ на
стойност 641 402 лв. по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж‖, където във фокус са учениците от 7 общински
училища.
Продължаваме финансирането и на Центъра за извънкласни дейности,
който дава допълнителна възможност за безплатен достъп до различни
извънкласни форми на много деца. Подкрепихме при участие на национални
изяви, както децата от Центъра, така и ученици от почти всички учебни
заведения, които се обърнаха с молба за съдействие от наша страна.
Все по-широко застъпена е интеграцията на деца със специални
образователни потребности в почти всички общински училища. През 2018
г. ресурсни учители подпомагаха работата не само в училищата, но и в
детските градини, в които има деца със СОП, Специално внимание заслужава
и ЦДГ № 12 „Звънче‖, където успешно се реализира проект, финансиран от
УНИЦЕФ.
В тази връзка за нас изключително важен е и проекта „Община Лом – в
грижа за децата“, на стойност 588 567 лв, където и през 2018 г.
продължиха да се предлагат интегрирани образователни, здравни и социални
услуги на деца от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи
родители. През 2018 г. успяхме да удължим срока на проекта, а с МТСП
подписахме допълнително споразумение, с което финансирането бе увеличено
с още 131 415,86 лв. и общата сума стана 719 982,86 лв.
Във всички училища и детски градини има здравни кабинети (общо 25), а за
здравето на децата се грижат 15 медицински специалисти.
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В областта на ПРЕДУЧИЛЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ през 2018 г. в повечето
детски градини на територията на общината продължиха усилията за
запазване броя на постъпилите деца. Въпреки че през последните години се
наблюдава тенденция за задържане на общата бройка деца около 580,
средствата, които се полагат по стандарт и постъпват от Държавния бюджет,
са недостатъчни. Това от своя страна води до затруднения с финансирането,
което наложи преструктуриране, чрез вливане на ДГ № 9 „Светулка‖ в ДГ №
1 „Снежанка―. Това преструктуриране ще даде възможност за по-добра във
финансово отношение 2019 г., предвид ангажаминтите на държавата и
общините за увеличение на заплатите на педагогическия персонал с 20 %, а
на непедагогическия персонал с 10 %.
Община Лом продължава да е сред общините, които години наред задържат
възможно най-ниска такса за детска градина и детски ясли - 33 лева, с
различни преференции като достъпна и поносима за хората в региона.
Въпреки тази ниска такса, някои от по-малките детски градини все още имат
проблем със събираемостта.
Наш приоритет е храненето на децата посещаващи детските градини.
Стриктно се спазват разпоредбите на Наредба № 37/21.07.2009 г. за
здравословно хранене на децата и учениците. Вложихме средства за
неотложни ремонти и подобряване на материалната база и извършихме
необходимите и неотложни ремонтни дейности там, където има предписанията
от РЗИ.
През 2018 г. децата от детските градини бяха включвани активно във всички
общоградски празници.

3.2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото
прилагане, общините са оставчици на социални услуги, като за целта е
създадена законова рамка за разработване и изпълнение на областни и
общински стратегии за развитие на социални услуги, като инструмент за потясна връзка между равния достъп, качеството и финансовата устойчивост на
социалните услуги.
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 изпълнение на приетата Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Лом за периода 2016-2020 г. през 2018 г.
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за пръв път създадохме Фонд „Ин витро‖ с бюджет в размер на 6 000 лв. и
определихме Методика и Комисия за разпределяне на средствата от Фонда.
Чрез Фонд „Инвитро‖ се подпомагат еднократно, веднъж в годината, жени и
семейства с репродуктивни проблеми, с постоянен и настоящ адрес на
територията на община Лом. Средствата, предвидени
за финансово
подпомагане са за изследвания, медицински услуги, манипулации, процедури,
извършени на територията на Република България, свързани с лечение на
безплодие. Дарение за фонда в размер на 573,02 лв. бе направено от
завършващите 12 клас и учителския колектив на СУ „Димитър Маринов―. Лом
за подпомагане на одобрените трима кандидати към Фонд «Инвитро» за 2018
г. Към момента са изплатени 1630 лв. на едно от кандидатствалите семейства.
Като нова алтернативна услуга за деца и семейства Община Лом продължи да
изпълнява социалната услуга в общността „Център за обществена
подкрепа“, с капацитет 50 потребители и 10,5 щатни броя персонал, като в
Общинската и Областна стратегия за развитие на социалните услуги е
заложено поетапно ежегодно увеличаване на капацитета на услугата. Така
през 2018 г. капацитетът бе увеличено от 50 на 60 места.
През 2018 г. продължи добрата работа и при предоставянето на алтернативни
услуги за деца от резидентен тип: Център за настаняване от семеен тип за
деца без увреждания „Нов дом - нов шанс” – капацитет 9 места, „За
по-щастливо детство” - 12 места, и Центъра за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания – „Мечта”, с капацитет 14 места.
Община Лом и Асоциацията на доставчици на социални услуги кандидатстваха
и получиха безвъзмездна финансова помощ по проекта BG05M9OP001-2.009
„Открий ме“ по ОПРЧР 2014-2020 г. Проектът е на стойност 147 918, 34
лв., с продължителност 23 месеца. В дейностите са включени 35 деца и
младежи в социален риск и/или с увреждане, настанени в резидентните
услуги. Целта на проекта е да участват в програми за личностно съзряване,
развитие на таланти и умения за самостоятелен живот, както и в живота на
местната общност.
Продължихме и изпълнението на социалната услуга в общността „Приемна
грижа“, с цел да се подкрепи процесът на деинституционализация на деца,
като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща
семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и деца от
общността в риск от изоставяне. Целевата група по проекта са кандидати за
приемни родители и приемни семейства на роднини и близки, както и деца в
риск.
Продължава реализирането на проект „Приеми ме 2015” по ОПРЧР 20142020 г., след сключен договор между Агенцията за социално подпомагане и
Община Лом. Той надгражда проект „И аз имам семейство― и е насочен към
усъвършенстване и разширяване на обхвата на услугата „Приемна грижа― и
затвърждаване предоставянето й на местно ниво, като алтернативна форма за
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отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по
отношение на подкрепата, насочена към развитието на специализирана
приемна грижа за деца с увреждания, деца-жертва на насилие или трафик.
Срокът на договора беше до 31.03.2018 г., но бе удължен до 31.12.2020 г.
Въведен е нов областен модел на управление и предоставяне на услугата
„Приемна грижа― - 5 броя социални работници са с изнесено работно място в
град Лом, на ул.„Кирил Петров‖ №7. Към момента са утвърдени 37
професионални приемни семейства, които полагат грижи за 39 деца.
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.
И през 2018 г. Община Лом спечели европейско финансиране размер на 197
955,69 лв. и продължи предоставянето на социалната услуга „Обществена
трапезария – Лом“, която ще продължи до 31.12.2019 г. Основната цел е
предоставяне на топла храна за обяд на лица и семейства в неравностойно
положение и крайно нуждаещи се по време на зимния период. Проектът е
насочен към 135 лица и семейства от град Лом, които са крайно нуждаещи се
и получават безплатна храна през зимните месеци.
Продължава и предоставянето на социалната услуга в домашна среда „Личен
асистент“. През 2018 г. Община Лом получи от държавния бюджет 292 800
лв. за предоставяне на социалната услуга в домашна среда за подкрепа на
хора с увреждания, със срок до 31.12.2018 г. До момента 103 потребители са
обгрижвани от 116 лични асистенти.
И тази година от общинския бюджет осигурихме 25 000 лв. за Фонд „Спешни
и инцидентни случаи”. С тези средства са подпомогнати 119 лица и
семейства за лечение.
Община Лом и Фондация „Институт за социални услуги в общността―
изработиха проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Транснационални партньорства― по ОПРЧР
2014-2020г.
Проектът
ще
бъде
насочен
към
насърчаване
на
транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри
практики и модели за осигуряване на дългосрочна грижа на хора в
невъзможност за самообслужване, за хората с увреждане и за намаляване
броя на децата, младежите и възрастните, настанени в институции. Проектът е
одобрен и предстои сключване на договор.
И през 2018 г. се въползвахме максимално от програмите и проектите
за СЪЗДАВАНЕ НА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. Общо 141 души бяха назначени
на работа:


Закон за насърчаване на заетостта, който насърчава работодателите
да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 2919










годишна възраст
- наети двама
младши експерти в Общинска
администрация.
Национална програма „Старт на кариерата” за 9 месеца, считано от
01.02.2018 г. – назначени като младши експерти в общинска
администрация 3 лица до 29 години, завършили висше образование,
които не са работили по специалността си.
Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания” - наети 5 лица с увреждания, с трудови договори в
продължение на две години, които са пазачи - невъоръжена охрана на
общински обекти.
Национална програма „Помощ за пенсиониране” - наети 2 лица,
на възраст над 55 години.
Национална програма „Активиране на неактивни лица” за
периода от 25.01.2016 г. до 31.12.2020 г. е назначен младши
специалист „Младежки медиатор― в Дирекция „Хуманитарни и социални
дейности и програми за заетост―.
Национална програма „Активиране на неактивни лица” от
01.10.2018 г. до 31.12.2020 г. са назначени 4 лица със средно
образование на длъжност „Организатори на общественополезен труд―,
които отговарят за прякото изпълнение на работата от безработни лица,
обект на месечно социално подпомагане на основание чл.9 от ППЗСП,
полагащи общественополезен труд, съгласно Общинската програма по
реда на чл.12, ал.1 от ППЗСП.

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.






Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г., Схема „Обучение и заетост за младите хора“ - бяха
обучени 10 младежи до 29 години, от които 7 са назначени за 6 месеца
в периода 13.07.2017 г. – 13.01.2018 г. на
длъжност „Градинарозеленител―.
По същата европейска програма бяха назначени 48 младежи до 29
години във всички населени места на територията на община Лом на
длъжност „Общ работник― за 6 месеца в периода 24.01.2018 г. –
23.07.2018 г.
Регионална програма за обучение и заетост - 2018 г.,
финансирана от републиканския бюджет чрез Агенция по заетостта към
МТСП - наети за 6 месеца в периода 01.06.2018 г. – 30.11.2018 г., 13
продължително безработни лица на длъжност „Работник поддръжка на
пътища― в дейности по комунално-битово обслужване. Лицата са наети
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на 8 часов работен ден, с трудово възнаграждения, в размер на
минималната работна заплата установена за страната.
Проект «Работа» по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. - назначени 53 продължително
безработни лица над 29 години, на длъжност „общ работник― за период
от 25.06.2018 г. до 24.06.2019 г. Лицата са разпределени във всички
населени места на територията на община Лом.
Схема „Обучение и заетост“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2014-2020 г. - наети 3 безработни лица с
трайни увреждания над 29 години за 24 месеца, на длъжност „Портиер―
в сгради общинска собственост.

Изпълняваме и Програма за полагане на общественополезен труд по
реда на чл.12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, на
база сключен договор между Община Лом и Дирекция „Социално
подпомагане―. Съгласно Програмата лицата полагат общественополезен труд
14 дни по 4 часа дневно, като са включени в разнообразни дейности по
почистване на общински терени, паркове, улици, дворове на учебни и
социални заведения, гробищни паркове и др.

3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И през 2018 г. в системата на здравеопазването продължи извършването на
редица промени във важни законови нормативни актове, регламентиращи
устройството, организацията и дейността на лечебните заведения - Закона за
здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Наредба за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, Национален рамков
договор 2018 г. за медицинските дейности, които са от съществено значение
за структурата, организацията и дейността на лечебните заведения и оказаха
влияние върху работата на общинското дружество МБАЛ „Св. Николай
Чудотворец".
През 2018 г. МБАЛ „Св. Николай Чудотворец" ЕООД, в изпълнение на договор
с НЗОК, респективно с РЗОК-Монтана, на задължително здравноосигурени
лица, е оказвала болнична медицинска помощ по клинични пътеки, клинични
процедури и амбулаторни процедури, както и по Договор с M3 по Методика за
субсидиране на лечебните заведения през 2018 г.
Независимо от нормативните
промени през 2018 г., засягащи основни
моменти от дейността на лечебните заведения за болнична помощ, и
запазващото се лимитиране по дейност върху брой легла и стойности за
закупуване на дейности, МБАЛ „Св. Николай Чудотворец" ЕООД запази
нормални условия на работа при предоставянето на болничната
медицинска помощ на населението от община Лом и съседни общини.
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Анализът на здравно-демографското състояние на населението през
последните години показва изразена и задълбочаваща се тенденция към
намаляване на населението, която е резултат от влошаването на неговата
възрастова структура, ниската раждаемост, отрицателния естествен и
механичен прираст, високата заболеваемост, застаряващо население, както и
голямото влияние на миграционните процеси.
На базата на съществуващото състояние на здравеопазването в общината, се
определят приоритетите на здравната политика и се набелязват конкретни
цели и начина за реализирането им.

3.4. КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Акцент в културната сфера и през 2018 г. бе сътрудничеството и
дофинасирането на 10-те читалища. Община Лом преведе на 100 %
допълващата субсидия за читалищата и подготви два проекта за ремонт на
НЧ „Кирил Петров“ – с. Сталийска махала, и НЧ „Виолета Рангелова“ –
с. Трайково, с които, чрез МИГ-Лом, се кандидатства за финансиране и са в
процес на оценка.
Община Лом активно участва и съдейства за
изпълнението на проект
„Оборудване и обзавеждане на Народно Читалище „Постоянство
1856“, гр. Лом”, по договор №12/07/2/0/00893 от 10.10.2017 г. за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ в размер на 264 830.15 лв. без ДДС, по
подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.). Проектът предвижда доставката на доставката на
оборудване и обзавеждане, включващо нова озвучителна техника за
читалищна зала и мобилна озвучителна система; сценична осветителна
техника за читалищната зала; мултимедиен прожектор и LED информационно
видео табло; озвучителна система за репетиционната зала и клуба на
самодейците; обзавеждане за голяма зала, гримьорна, гардеробни,фоайе,
библиотеки и различни спомагателни помещения. Предвиждат се и
отоплителни уреди за някои помещения.
През 2018 г. Община Лом отбеляза много годишнини и юбилеи на
образователни и просветни институции: 125 години ОУ „Константин
Фотинов―, 140 години ПГ „Найден Геров―, 60 години ДГ №3 „Звънче―, 85
години ДГ „Червената шапчица―, 55 години ПГПТ, 155 години IV ОУ „Христо
Ботев―.
Бяха проведени археологически проучвания на обект „Античен град
Алмус“ – с основни цели проучване на част от западна порта и крепостна
стена. В резултат комисията от специалисти представи резултатите от своята
работа в Исторически музей – Лом и организира Ден на отворени с цел
запознаване на повече граждани и ученици с археологическите находки.
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Община Лом бе и основен спонсор на два събития от националния
културен календар - Фестивал на любителските театри на името на
„Кръстьо Пишурка” с международно участие и Националния
литературен конкурс „Яна Язова“.
В областта на МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ и през 2018 година успешно се
реализираха и благотворителни акции с децата от БМЧК и Общински клуб
„Екология и опазване на околната среда―, като акцията, посветена на
Великден – „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо―,
доброволческа акция за раздаване на вода по време на кризата с безводието
в град Лом (17–22 октомври), събиране на продукти за Коледа, както и редица
екологични акции.
Ученици и младежи активно се включиха в национални и международни
кампании като „Да почистим България за един ден‖, „Часът на Земята‖,
„Денят на Земята‖, както и значими социални дати и събития,
благотворителни кампании –„Дари за Великден на баба и дядо―, организиране
на 6 септември –Ден на съединението, организиране на 22 септември – Ден
на независимостта, организиране Деня на толерантността и Деня на Земята.
Община Лом и през 2018 г. активно подпомагаше финансово
участието на вокални и танцови групи и изпълнители за различни
фестивали и конкурси в страната и чужбина.
3.5. СПОРТ
Основен приоритет на Община Лом е стимулирането на детскоюношески спорт и организиране на ученически игри, както и
дофинансирането с местни приходи на спортни клубове по бокс,
футбол, хандбал, водомоторен спорт, акробатика, тенис на маса.
Община Лом продължи в духа на въведената строга финансова дисциплина по
отношение финансирането на спортните клубове. Всички клубове, които не
отговарят на критериите за финансиране по Наредбата за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Лом не се финансират, а на
тези, на които бяха отпуснати средства, се изискаха доказателствени отчетни
документи. Това създава пълна прозрачност при финансирането и изключва
предпоставки за отпускане на средства без отчетност. Изплатената субсидия
през 2018 г. за спортни клубове е в размер на 37 978 лв.
През 2018 г. Община Лом получи дарение от 500 000 долара и 1 110 000 лв. с
Постановление на Министерския съвет. След допитване до обществеността на
Лом бе решено с тези близо 2 000 000 лв. да бъде извършен ОСНОВЕН
РЕМОНТ И ДОСТАВЕНО НОВО ОБОРУДВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА
„БАЛКАНИДА“.
С реализацията на този проект през 2019 г. ще се даде мощен стимул за
създаването и функиционирането на спортни клубове, а Лом ще може да бъде
домакин на държавни и международни спортни изяви.
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Активна спортна дейност се развива на спортен комплекс „Дунавски юнак‖,
успешно
реконструиран
по
проект
"Обновяване
и
създаване
на
дребномащабна инфраструктура и развитие на спорта в Община Лом и
Градска Община Пантелей - гр. Ниш‖, по програма за ТГС България – Сърбия.

3.6. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Международното сътрудничество през 2018 г. продължи тенденцията си на
успешно партньорство по отношение на контактите ни с Република Сърбия и
Румъния.
Запазихме и развихме активните отношения с побратимената Градска Община
Пантелей – Република Сърбия, както и с Община Дабулени – Румъния. И с
двете общини реализираме успешно мащабни инфраструктурни проекти по
ТГС програми.
Съвместно с Градска Община Пантелей стартирахме проект „Създаване на
предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в
Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура
и увеличаване броя на туристите" по програмата Интерег ТГС България –
Сърбия. Основната цел на проекта е изпълнение на строителни дейности ремонт и възстановявавне на Мултифункционален културен и туристически
център, разположен на брега на река Дунав и прилежащата инфраструктура –
бивш „Младежки дом―. Градска Община Пантелей предвижда реконструкция
на 300 м. от пътя, който води до Церянската пещера и ще извърши
рехабилитация на път, водещ до Манастира "Св. Йоан". Предвиждат се и
съвместни дейности за промотиране на културното и историческо наследство
и природните дадености в трансграничния регион-създаване на нови
тематични маршрути в Лом и Пантелей, Ниш. Проектът стартира в края на
2017. Стойността му е 589 136.62 евро. Проведохме процедура за избор
на изпълнител на СМР и предстои старт на строителните дейности.
Продължи културният обмен с институции от Сърбия и Румъния, които
се включиха активно в културния живот на общината и заявиха своето твърдо
намерение да работят за развитие и разширяване на културните отношения с
Община Лом.
Успешно завърши проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за активна
култура и туризъм― по програма ИНТЕРЕГ България – Румъния. Водещ
партньор е Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие Видин", РПУР – Видин, а партньори – Община Лом, Общинска фондация Русе Град на свободния дух (ОФЕГСД) и Сдружение ALEXIS PROJECT FILIASI.
Проектът цели популяризиране на ТГС регион чрез иновативни ИТ решения и
преодоляване на сезонния характер на туризма в цялата трансгранична зона
на програмата и устойчиво и рационално използване на културни, природни и
исторически ресурси.
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Много ползотворно сътрудничество Община Лом отбеляза с дългогодишния си
партньор от Румъния - Областен съвет Долж.
Съвместно с тях подготвихме 3 големи инфраструктурни проекта по програма
за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020
г:
•

По-добра свързаност към ТЕН–Т мрежата в областа Долж и Лом –
област Монтана“. Целта на проекта бе рехабилитация на пътната
отсечка Лом – Комощица.

•

„Съвместни културни ценности в трансграничната литература и
изкуство“. Приоритетна ос 2: Един зелен регион (Priority Axis 2: A
Green Region), Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото
ползване на ресурсите и природното и културно наследство (Specific
Objective 2.1 To improve the sustainable use of natural heritage and
resources and cultural heritage). Целта на проекта е възстановяване на
къщата на Димитър Гинин, известна още като „Ретро― и превръщането и
в Модерен мултифункционален център за трансгранична литература и
изкуства „РЕТРО―. Часто от дейностите включват изработване на
скулптурна група „Паметник на невъзможната любов― с Яна Язова и
професор Балабанов.

•

„Борба с горските пожари в трансграничната територия между
Община Лом, България и Окръг Долж, Румъния“ по програма
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. - Приоритетна ос 3: Един
сигурен регион (Priority Axis 3: A Safe Region), Специфична цел 3.1:
Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната
област (Specific Objective 3.1 To improve joint risk management in the
cross—border area). Проектът има за цел да реиновира сградата на
училище „Васил Левски― в кв. Момин брод и я превърне в главен офис
на доброволчески формирования за борба с бедствия. Ще бъде
закупена и модерна техника – водоноска, багер, АТВ.

Първият проект не бе класиран, но вторите два проекта бяха одобрени
и то с много добър актив. През 2019 г. предстои подписване на
договори и старт на проектите.
Община Лом иска да възстанови сътрудничеството с градове, с които в
миналото е имала ползотворни контакти. Предстоят срещи с управите на град
Вуковар, Хърватия, и град Зволен, Словакия.
Община Лом подготви и кандидатства с проект за реконструкция на
Исторически музей – Лом с партниращата Градска Община Пантелей, Ниш,
Република Сърбия - „Създаване на конкурентни туристически атракции чрез
реконструкция и обновяване на културно-исторически обекти и развитие на
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общи трансгранични туристически продукти в община Лом и община Пантелей
– Ниш―, на стойност 600 000 евро. Проектът не бе класиран и през 2019 г. ще
открием процедура за реконструкция на Историческия музей по ОП „Региони в
растеж― 2014-2020 г.

ПРИОРИТЕТ 4. АКТИВНА РАБОТА ПО ПРИВЛИЧАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ
СРЕДСТВА. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, АКТИВНО И ПРОЗРАЧНО ФИНАНСИРАНЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ.
И през 2018 г. се възползвахме максимално от възможностите за
ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ, СОЦИАЛНИ
И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ, които предоставят програмите, финансирани от
ЕС и държавния бюджет на Република България в периода 2016-2020 г.
Всички проекти с европейско и/или национално финансиране, които
подготвихме през 2018 г. и които предстои да бъдат реализирани, бяха
посочени по-горе в предишните приоритети. Представени са и в табличен вид
- Приложение №1 към настоящия отчет.

ПРИОРИТЕТ
5. СЪЗДАВАНЕ
НА УСЛОВИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ
НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЛОМ В ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, СЪЧЕТАВАЩА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ИНДУСТРИЯТА, АГРАРНИЯ СЕКТОР И ТУРИЗМА
През 2018 г. Местната инициативна група в Лом (МИГ-ЛОМ), която бе
учредена като публично-частно партньорство от 31 членове, представители
на
местния
бизнес,
земеделски
производители,
неправителствени
организации, училища, читалища и Община Лом, изработи Стратегия за
Водено от общностите местно развитие. Чрез Стратегията ще бъдат
реализирани проекти на обща стойност 7 353 823 лева по три оперативни
програми на ЕС
и земеделската програма в периода 2019-2023 г.
Бенефициенти по проектите ще бъдат малки и средни фирми, земеделски
производители, неправителствени организации, училища, читалища и
институции, регистрирани и действащи само на територията на община Лом.
Финансовият ресурс от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) е за земеделски производители, микрофирми,
както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е
в размер на 2 933 700 лева. По ОП "Иновации и конкурентоспособност"
могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800
лева. За проектите за заетост, включително. и младежка заетост и социални
услуги са осигурени 1 486 408 лева от ОП "Развитие на човешките
ресурси". За образователни проекти и за интеграция на уязвими и
малцинствени групи по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" са
осигурени 977 915 лева.
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Основната дейност на МИГ ЛОМ и на управителните му органи през 2018 г. бе
насочена към успешен старт на Стратегията за ВОМР. Бяха подготвени насоки
за кандидатстване по 11 от всичките 13 мерки от СВОМР, обявени са приеми
по 4 мерки и има сформирани и действащи две оценителни комисии.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата дейност на Общинска
администрация през 2018 г. Осъзнавам отговорността и необходимостта от
взаимните усилия на всички нас за още по-добри резултати в работата ни в
интерес на жителите на община Лом. Благодаря на Общинския съвет за
доверието и подкрепата.
Давам си ясно сметка, че свършеното от нас през 2018 г. може да не е
достатъчно, предвид наслоените с десетилетия проблеми и трудности, но
вярвам, че когато гледаме в една посока и се вслушваме в гласа на нашите
съграждани и жители на общината, ще намерим най-верния път за едно подобро настояще и бъдеще на хората от община Лом.

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом
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