ОТЧЕТ ПРЕД ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.
НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОМ
ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за
местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА), съгласно който
кметът на общината представя годишен отчет за изпълнението на
разработената от него Програма за управление през мандата.
Програмата за управление на кмета на община Лом за мандат 2015 – 2019 г.,
е приета с Решение № 62/29.02.2016 г. на Общинския съвет – Лом. Тя е
отворена система, която е постоянна в стратегическата си насоченост и цели,
но отворена и гъвкава по отношение на дейностите, които търпят
актуализация при промяна в състоянието на социално-икономически процеси,
националните приоритети и индикативните програми на фондовете на ЕС.
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, който предоставям на Вашето внимание, е организиран в
съответствие с основните приоритети. Той отразява както постигнатите
резултати, така и предстоящите за решаване проблеми.
Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите модел на
управление, който е насочен към подобряване на условията за живот на
всички жители на общината.
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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.
Община Лом запази финансова стабилност и през 2017 г. Бюджетът,
който бе приет от Общинския съвет, бе съобразен с актуализирания Общински
план за развитие, тригодишната бюджетна прогноза и предложенията на
специализираните дирекции на общината.
Бюджетът бе изготвен на база оптимизиране събираемостта на
приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване
на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали
години.
Изпълнението на общинския бюджет бе организирано чрез изпълнение на
бюджетите на 27 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и
бюджета на първостепенния разпоредител – община Лом.
Бюджетът за 2017 г. бе в размер на 18 216 238 лева, в т.ч.: за държавни
дейности – 11 180 162 лева и за местни дейности – 7 036 076 лева.
Увеличената събираемост на собствените приходи даде възможност за
актуализация на бюджета през годината. Уточненият план по приходите
към 31.12.2017 г. е в размер на 19 978 221 лева, в т.ч. за държавни
дейности – 11 966 972 лева и за местни дейности – 8 011 249 лева.
Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2017 г. е в размер на
3 548 948 лева, което представлява 97 % спрямо годишния план, в т.ч.:
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 259 968.00 лв.
Вид данък

План 2017 г.

патентен данък
данък върху
недвижимите имоти
данък върху
превозните средства
данък при
придобиване на
имущество по дарение
и възмезден начин
туристически данък
други данъчни приходи

500.00 лв.

Данък върху
таксиметрови превози

27 000.00 лв.
465 000.00 лв.

Отчет
31.12.2017 г.
22 492.00 лв.
459 696.00лв.

% на
изпълнение
83%
99%

450 000.00 лв.

471 425.00лв.

105%

250 000.00 лв.

282 278.00лв.

113%

2 000.00 лв.

1 644.00лв.

82%

83.00лв.

17%

24 000.00 лв.

2

22 350.00лв.

93%

Общо:

1 218 500.00 лв.

1 259 968.00 лв.

103%

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 059 415.00 ЛВ.
Приходи и доходи от
собственост
Нетни приходи от
продажби на услуги
Приходи от наем на
имущество
Приходи от наем на
земя
приходи от продажби
на ДМА
Приходи от продажби на
земя
Приходи от продажба на
НДА
глоби санкции и
неустойки
други приходи
Дарения
внесен ДДС и др.данъци
в/у продажби
Общо приходи от
собственост
Приходи от общински
такси:
Такса битови отпадъци
Такса пазари ,
тържища/Пазар
Такси тех.услуги
Такси адм.услуги
Такси ползване на
детски градини
Такси ползване на
детски ясли
Такси ползване дом.
соц. Патронаж
Такси гробни места
Други общински такси
Такса притежаване на

План 2017 г.
8 240.00 лв.

Отчет
31.12.2017 г.
3 678.00 лв.

% на
изпълнение
45%

79 000.00 лв.

135 293.00 лв.

171%

337 656.00 лв.

360 670.00лв.

107%

323 000.00 лв.

345 557.00 лв.

107%

77 000.00 лв.

130 371.00 лв.

169%

5000.00 лв.

3 340.00 лв.

67%

95 000.00лв.

95 622.00 лв.

101%

7 666.00лв.
0
- 30 000.00лв.

21 596.00 лв.
23 334.00 лв.
- 60 046.00 лв.

279%

902 562.00 лв.

План 2017 г.
1 084 741.00лв.
45 000.00 лв.

1 059 415.00 лв.

200%
117 %

Отчет
% на
31.12 2017 г.
изпълнение
810 350.00 лв.
75%
42 494.00 лв.
70%

47 000.00 лв.
95 000.00 лв.
100 000.00 лв.

38 399.00 лв.
89 052.00 лв.
97 022.00 лв.

82%
94%
97%

30 000.00 лв.

28 055.00 лв.

94%

100 000.00 лв.

106 698 00 лв.

107%

8 000.00 лв.
10 000.00 лв.
0.00 лв.

9 155.00 лв.
8 160.00 лв.
180.00 лв.

114%
82%

3

куче
Общо приходи от такси:
ОБЩО неданъчни
приходи
ОБЩО ПРИХОДИ

1 519 741.00 лв.
2 422 303.00 лв.

1 229 565.00 лв.
2 288 980.00 лв.

95%
94%

3 640 803.00 лв.

3 548 948.00 лв.

97%

При извършване на разходите по бюджета се спазва строга финансова
дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на
общината. През отчетния период не се допусна финансиране на
местни дейности с държавни приходи.
Изпълнението на РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2017 г. е
17 655 866 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 11 302 650 лв.,
за местни дейности – 6 282 034 лв. и 71 182 лв. за делегирани от държавата
дейности, дофинансирани с местни приходи.
Предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите,
съчетани със спазването на касовата, финансовата и бюджетна
дисциплина доведе до успешно приключване на бюджета за 2017 г.
Реализиран е преходен остатък в размер на 1 966 650 лв., в т.ч. за
държавна дейност – 735 977 лв. и местни дейности- 1 230 673 лв.
През 2017 г. община Лом продължи да подобрява дейността на общинската
администрация с цел ефективно реализиране на местните политики и
качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Продължи стремежът
към прозрачност и отчетност в обслужването, към прилагането на подходи за
подобряване на работните процеси.
В Дирекция „Административно информационно обслужване и финанси “, отдел
„Гражданско състояние“, през 2017 г. са обслужени административно
граждани и са издадени над 6200 документа по гражданско състояние, в т.ч.
удостоверения за семейно положение, съпруг и деца общо 410 бр.; 1 500 бр.
удостоверения наследници; 820 бр. удостоверения за раждане (дубликат);
над 360 заверки за чужбина; обработени са около 1 900 адресни регистрации,
от които 700 бр. за постоянен адрес и 1 200 бр. за настоящ адрес и др. За
отчетния период са съставени 330 акта за раждане, 164 акта за сключен
граждански брак и 716 акта за смърт.
Добри резултати постигнахме и при доброволното заплащане на
задължения, а предприетите действия за санкциониране на
недобросъвестното поведение на неизрядните длъжници доведе до
увеличаване на собствените приходи на община Лом, както е видно от
посочените цифри по-горе.
През 2017 г. се предоставиха значителен брой услуги на граждани:
По приемане и обработка на декларации по Закона за местните данъци и
такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Лом:
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чл.14 ЗМДТ - за облагане с данък върху недвижимите имоти - 1 439 бр.
чл.54 ЗМДТ - за облагане с данък върху превозните средства - 3 428 бр.
чл.61н - за облагане с патентен данък – 149 бр.
чл.32 - наследство, чл.49, ал.3 - данък при придобиване по дарение- и
други – 105 бр.
чл.61р, ал.5 - за облагане с туристически данък – 8 бр.
чл.61 х - данък върху таксиметрови превози – 29 бр.
декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране – 739 бр.

По издаване на документи от значение за признаване, упражняване или
погасяване на права или задължения:


Удостоверения – 4145 бр.

По реализиране на административно-наказателна отговорност:



Съставени фишове за нарушения – 81 бр.
Съставени актове за установяване на административни нарушения – 4
бр.

Внедреното ПОС терминално устройство за приемане на директни плащания с
дебитни и кредитни карти в Центъра обслужване на граждани се ползва все
по-често от клиентите и вече са утвърден начин за приемане на плащания.
Контролно-ревизионна дейност и принудително събиране.
Контролно-ревизионната дейност основно е насочена към издаване на актове
за установяване на задължения по декларации. Извършват се и ревизии,
както по местни данъци и такса битови отпадъци, така и за установяване на
вземания от такси по разрешителни за ползване на общински терени (чл.56
ЗУТ и РИЕ). Постоянно се генерират списъци на лица с просрочени
данъчни вземания и се разпращат напомнителни покани за
доброволно заплащане на задълженията. Въз основа на информация от
Сектор "Пътна полиция" ежемесечно са изпращани съобщения за
недекларирани превозни средства. Извършват се проверки за вярно
декларирани обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане.
Продължават дейностите по предаване на неизрядните длъжници за
принудително събиране на вземанията като освен на НАП, преписки се
предават и на частни съдебни изпълнители:





Ревизионни производства – 119 бр.
Актове за установяване на задължения по декларации – 119 бр.
Напомнителни писма и покани до ЗЛ – 50 бр.
Предадени преписки за принудително изпълнение - 3 бр.

ПРИОРИТЕТ 2. СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА, ЗДРАВОСЛОВНА, МОДЕРНА И УДОБНА ГРАДСКА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ
СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД.
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2.1. ГРАДОУСТРОЙСТВО
През 2017 г. стартира изготвянето на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на
Лом. Действащият план на Лом е от 1991 г. за централната градска част и от
1992 г. за кварталите "Младеново" и "Стадиона“. Основна цел на Общия
устройствен план е цялостното устройство на територията на
общината.
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 нови общи устройствени планове.
Процесът на разработване на проект на ОУП на Община Лом включва и
одобрение от страна на заинтересованите страни – държава, община, бизнес,
гражданско общество, неправителствени организации, за чието обсъждане и
съгласие те ще бъдат предварително информирани. На сайта на Община Лом е
публикувана Анктента карта за предоставяне на предложения, мнения и
препоръки при изработването на ОУП от юридически и физически лица.
Предмет на ОУП е общата структура на територията - жилищни територии,
производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните
озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за
обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото
наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство,
територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,
земеделски територии, горски територии, територии за природозащита,
нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или
със смесено предназначени.
ОУП определя и кои територии са публична държавна собственост и публична
общинска собственост, както и режимът на тяхното устройство. Определят се
и устройствени зони за всяка от териториите - зона за жилищно застровяне,
зона за промишлено застрояване, зона за озеленяване и др.
Важно изискване в плана е устройството на достъпна за цялото население
среда, включително за хората с увреждания.
2.2. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА – ГРАДСКА СРЕДА И
ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД
През 2017 г. продължихме 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.
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Проектът на община Лом „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом“ бе одобрен и сключихме договор за изпълнението му до 2020
г. Той е на стойност 11 695 862, 65 лв. – 100 % безвъзмедна 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

Подготвихме, кандидатстваме и очакваме 100 % безвъзмездна финансова
помощ в размер 2 703 559.13 лв. от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. за
друг значим проект от ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЛОМ - „Обновени градски
пространства в град Лом“.
Този проект предвижда основен ремонт и обновяване на участъци от
13 улици и една зелена площ в зоната с висока обществена значимост
в град Лом, а именно: „Луи Айер“ – участък между ул. „Цар Симеон“ и ул.“
Дунавска“, "Варош" и ул. „Ст. Хаджийски“ - от улица "Дунавска" до ул.
"Скопие", "Панайот Хитов"
- участък между ул. "Цар Симеон" и ул.
"Дунавска", "Д-р Андрейчев" - участък между ул. "Цар Симеон" и ул.
"Дунавска", ул. „Еремия Българов" – участък от ул. “Г. Кирков“ - ул.“Н.
Първанов“, "Г. Кирков" - участък от ул.“Еремия Българов“ до ул. „Цар
Симеон“, "Никола Първанов" - участък от ул.“Дунавска“-ул.“Симеон“,
„Бозвели“ – участък между ул.“Я. Атанасов“ и ул. „ Кирил Петров“, „Кирил
Петров“ – участък между ул. „Бозвели“ и ул. „Пристанищна", „Драгоман“,
„Марин Дринов“ –участък ул. „М. Палаузов“- ул. “Пирот“, „6-и септември“
– участък от ул. “Добруджа“ - ул. “Червена стена“, „Даме Груев“ – участък
от ул. „Чеган“ до ул. „Червена стена“, Зелена площ около Историческия
музей
Активно работим и по изготвяне и кандидатстване с останалите проекти от
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ
НА ГРАД ЛОМ – „Изграждане на социални жилища в кв. Младеново, гр.
Лом“ с индикативна стойност 983 091 лв., „Възраждане на музей
«Димитър Гинин», гр. Лом“ с индикативна стойност 124 400 лв.ь и
„Обновяване на Исторически музей, гр. Лом“ с индикативна стойност:
829 462 лв.
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През 2017 г. усилено работихме за подобряване на УЛИЧНАТА МРЕЖА В
ГРАДА, както и на ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. Това е
един серизон проблем, наследен от десетилетия, за чието решаване са
необходими значителни финансови ресурси.
Със средства в размер на 500 000 лв., предоставени на Община Лом с
Постановление на Министерския съвет, успяхме да възстановим асфалтовата и
троторната настилка на следните улици:
•
•
•
•
•

„Басанович“
„Хаджи Димитър“ - участък от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Димитър Ангелов“
„Кирил и Методий“ - участък от ул. „Добруджа“ до ул. „Червена стена“ –
Участък между ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Пролет“
Тротоарна настилка и паркинг на ул. „Ал. Стамболийски“

Положени са общо 4 126 кв. м асфалт – основен и износващ пласт, тротоарна
настилка – 3 374 кв. м, доставени и положени са 1 330 м бордюри, положени
са 651 кв. м армиран бетон на ул. „Ал. Стамболийски“ - паркинг пред блока на
№ 41 и пред товарните входове на имотите.
Извършихме и текущ ремонт на разбити участъци на 31 улици: „Хан
Аспарух“, „Цар Симеон“, „Стефан Хаджийски“, „Славянска“, „Иван Кулин“,
„Шести септември“, „Хан Крум“, „Черковна“, „Петър Берковски“, „Цар Асен“,
„Раковски“, „Неофит Бозвели“, „Георги Кирков“, „Възраждане“, „Д-р Петър
Берон“, „Димитър Ангелов“, „Добруджа“, „Драгоман“, „Люляк“, „Латинка“,
„Велес“, „Иван Вазов“, „Менкова“, „Пирин“, „Стадиона“, „Филип Тотю“,
„Червена стена“, „Горанова чешма“, „Пристанищна“, „Софроний“, кв. „Калето“,
както и участък от път Сталийска махала – „Багачина“. Изкърпването на
дупките по тези улици е струвало 194 380 лв. За сравнение – през мандат
2011-2015 г. за изкърпване (текущ ремонт) на улици са изразходвани средно
по 70 000 лв. годишно, като през 2015 г. – 0 лв.
Обявихме и процедура за избор на изпълнител на текущ ремонт на градската
улична мрежа за 2018 г., като предвидените, засега, средства са в размер на
300 000 лв.
За да подобрим състоянието на ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, през 2017 г.
извършихме текущ ремонт на 1 527.64 кв. м от път Лом-Комощица на стойност
26 460 лв. и 821.78 кв. м от път Ковачица – Станево на стойност 17 360 лв.
Общо 238 200 лв. струва текущият ремонт на градски улици и разбити
участъци от три общински пътя – общо 9 702.24 кв. м, като 180 000 лв.
бяха осигурени от трансфер на средства от държавния бюджет, а
останалите – от местни приходи.
Констатирано е некачествено
изпълнение на ремонтните дейности на три улици – „Добруджа“, „Димитър
Ангелов“ и „Неофит Бозвели“, като нередностите ще бъдат отстранени за
сметка на фирмата изпълнител.
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В края на 2017 г. Община Лом спечели 100 % безвъзмездна финансова
помощ в размер на 4 898 146,13 лв. по ОП „Развитие на селските
райони“ за реализация на проекта „Рехабилитация на общински път
MON 1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – Граница общ. (ЛомМедковец) – Аспарухово – Расово /II-81/ и общински път MON 2136
/ІІІ-114, Лом – Сталийска махала/ – Трайково – Замфир – Лом, кв.
Младеново /II-81/, община Лом“. С изпълнението на този проект през
2018 г. състоянието на общинската пътна мрежа значително ще се подобри.
Кандидатствахме и с проект „Реконструкция на улична мрежа в с. Сталийска
махала и реконструкция на тротоарната настилка в с. Ковачица, община Лом“
на стойност 1 743 885, 37 лв., за който се надяваме също да бъде одобрен и
да получим финансиране.
По НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ проведохме процедура за избор на
изпълнители на инженеринг и СМР на 5 жилищни блока - ЖК “Зорница” бл. 43, “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 и предстои
да бъдат сключени договори за изпълнение.
Успешно изпълнихме и проекта "ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ В ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В С. ДОБРИДОЛ И
АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ЛОМ", с финансовата
подкрепа в размер на 595 616 лв. от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и програмния оператор Министерство на
енергетиката. С изпълнението на проекта постигнахме увеличаване дела на
енергия от ВИ в потреблението на енергия и повишаване комфорта на
обитаване в домовете за възрастни хора, икономии на енергия и разходи.
Извършихме основен ремонт на „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С
ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В С. ЗАМФИР“ по проект „Красива България“ –
обща стойност 100 000 лв., от които 31 000 лв. от местен бюджет и 69 000 лв.
от „Красива България“. Бяха ремонтирани покривите на двете сгради,
саниране на външни стени, подмяна на дограма, вътрешно шпакловане и
боядисване на помещения.
В самия край на 2017 г. спечелихме финансиране на проект „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“ 20142020 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
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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.
Основен ремонт бе извършен на покрив и сграда на ПГСС „ДУНАВСКА
ЗЕМЯ“ - с. Ковачица, на стойност 55 793 лева.
Ремонт на покрив с полагане на хидроизолация и вътрешен ремонт на
стойност 20 769 лв. бе направен в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА „ДОМ
КРАЙ ДУНАВ“ - с. Ковачица.
Основно бе ремонтирана сграда на МКБППМН на ул. „Л. Каравелов“ на
стойност 50 000 лв.
Санирана бе северната стена на ЦНСТДМБУ „Нов дом – нов шанс“, на
стойност 9 615 лв.
Ремонтиран бе и покривът на сградата на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ на
стойност 71 939 лв. – топло- и хидроизолация, вътрешно шпакловане и
боядисване на всички помещения на 4-ти етаж.
В ДГ № 12 „ЗВЪНЧЕ“ бе извършен ремонт на помещения на стойност 13 086
лв.
За осигуряване на по-добро отопление в ЦНСТДБУ „За по-щастливо
детство“ и Детска ясла №3 бе закупен и монтиран нов котел на стойност 7
000 лв.
За нуждите за ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С
ДЕМЕНЦИЯ В С. ДОБРИДОЛ бе доставен контейнер за съхранение на
пелети на стойност 4 210 лв. За двете социални заведения бяха закупени и
кухненски уреди на стойност 5000 лв.
Доставени са климатици за ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА (ЦОП) гр. Лом, на стойност 16 368 лева.
За нуждите на СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА И
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ са закупени компютри и компютърно
оборудване на обща стойност 8 300 лв.

2.3. ОКОЛНА СРЕДА, ВОДИ И ЕКОЛОГИЯ
Състоянието на ВиК-мрежата продължава да е един от най-големите и
будещи тревога и недоволство проблеми на град Лом. Заради
неизпълнения т.нар. Воден цикъл в мандат 2011-2015 г. над 50 % от
водопроводната мрежа в града е амортизирана, което води до чести
аварии – между 15 и 30 седмично.
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Според данни на „ВиК“ ООД - Монтана, от 01.01. до 31.07.2017 г. на
външния довеждащ водопровод, който захранва с питейна вода град Лом
и селата Замфир, Сливата и Арчар, са станали 133 аварии, а по вътрешната
водопроводна мрежа на град Лом – 351 аварии. Само през месец юли са
регистрирани 21 аварии, което наложи на 5, 21, 23 и 27 юли, водоподаването
за град Лом да бъде преустановено за 24 часа. През месец август бяха
регистрирани нови 10 аварии по външния довеждащ водопровод, като Лом
отново остана без питейна вода за 24 часа на 1 и 4 август, а на 21 и 22 август
– за 48 часа.
Спирането на водата през лятото на 2017 г. предизвика сериозно негодувание
сред жителите на общината и налага спешни мерки за ремонт на напорния
водопровод от Добридол.
Още през 2016 г. актуализирахме проекта "Авариен ремонт на напорен
тръбопровод от ПС "Добри Дол" до НP V 300 М3" и в началото на 2017 г., след
проведена процедура за избор на изпълнител на СМР на стойност 1 611 909,
65 лв., община Лом сключи договор с Министерството на околната среда и
водите (МРРБ) за финансиране на ремонта на водопровода.
Съгласно споразумение с МРРБ и община Лом бяха отпуснати 200 000 лв. за
стартиране на СМР. До края 2017 г. са платени 194 987 лв., с които бяха
доставени тръби и арматурни части.
Надяваме се, че през 2018 г. МРРБ ще дофинансира обекта и напорният
водопровод ще бъде подменен.
С цел подобряване на водоподаването за около 3500 жители на град Лом,
през 2017 г. изградихме водопровод на 13 улици по проекта "Изграждане
и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по 13 улици в
централна градска част на град Лом, като част от обект "Интегрирано
управление и пречистване на водите в град Лом, община Лом - част
Водоснабдяване". Този проект на стойност 1 178 140 лева бе финанисран от
МРРБ. Положени са общо 4 141 м водопроводни тръби, монтирани са 22 бр.
пожарни хидранти и са положени 417 СВО на: ул. „Т. Каблешков“ - от ул.
„Цар Симеон“ до регулация, ул. „Хан Кубрат“ - от ул. „Каблешков“ до ул.
„Никола Първанов“, ул. „Петър Берковски“ - от ул. „Симеон“ до ул.
„Шишман“, ул. „Никола Първанов“ - от ул. „Симеон“ до ул. „Шишман“, ул.
„Борил“ - от ул. „Симеон“ до ул. „Димитър Гинин“, ул. „Цар Асен“ - от ул.
„Симеон“ - до ул. „Кубадин“, ул. „Цар Асен“ – второстепенна - от ул. „Цар
Асен“ до ул. „Шишман“, ул. „Софроний“ - от ул. „Симеон“ до ул. „Шишман“,
ул. „Цар Шишман“ - от ул. „Каблешков“ до ул. „Шипка“, ул. „Кубадин“ - от
ул. „Каблешков“ до ул. „Шипка“, ул. „Веслец“ - от ул. „Каблешков“ до ул.
„Цар Петър“, ул. „Ком“ - от ул. „Веслец“ до ул. „Тодор Овчарски“, ул.
„Шипка“ - от ул. „Симеон“ до ул. „Кубадин“.
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В кв. Младеново изградихме сградни отлонения, като по този начи 318
домакинства вече са включени във водопреносната мрежа. Проектът е
на стойност 70 988 лв.
През 2017 г. като цяло отчитаме подобрение на ДЕЙНОСТИТЕ ПО
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ на територията на община Лом.
Общинското предприятие „Чистота Лом“ закупи нова специализирана техника
– комбиниран многофункционален товарен автомобил, снабден с дъска за
снегопочистване, бункер и опесъчител, както и комбиниран багер товарач,
оборудван и за снегопочистване на обща стойност 132 000 лв. Бе закупена и
автовишка на стойност 32 400 лева и бе сформиран екип, който да работи по
уличното осветление. За нуждите на предприятието и с цел подобряване на
дейността, бяха закупени и нови съдове за смет – 50 контейнера тип „Бобър“
и 100 кофи - тип „Мева“, на стойност 34 000 лв., които предстои да бъдат
разположени.
Сега сметосъбирането е организирано с 641 контейнери тип „Бобър“ в града и
кметствата, и 1200 кофи тип „Мева“ – само в града. ОП „Чистота-Лом“ вече
разполага
с
три
специализирани
автомобила
за
сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране. За почистване и поддържане на обществените
територии и ликвидиране на нерегламентираните сметища, предприятието
разполага и с два багара-товарачи, два самосвала, водоноска, метачна
машина и лек автомобил.
За 2017 г. от такса битови отпадъци в общинската хазна са постъпили 810 350
лв. при план 1 084 741 лв. или 75 % събираемост. Предприятието успя да
намали разходите за дейността си – 814 309 лв. за 2017 г., срещу 846 692 лв.
за 2016 г., и същевременно да подобри сметосъбирането, сметоизвозването и
поддръжката на обществените територии.
Продължихме с изпълнението на ПРОГРАМАТА ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЛОМ 2015 – 2020 Г.

ОПАЗВАНЕ

НА

В Националната кампания „Чиста околна среда“ в конкурса „Обичам
природата и пак участвам“ на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и ПУДООС активно се включиха детски градини, училища и кметството
в с. Сталийска махала.







ДГ №1 „Снежанка“ изпълни проект „Зелен двор, здрави деца”
ДГ №12 „Звънче“ – „Чиста и красива детска градина“
ПГ „Найден Геров“ - "Интерактивното обучение - средство за
запознаване на ломските деца с микро- и макросвета и повишаване на
екологичната им култура"
ПГПТ - „Живеем и учим в цветен свят“.
Кметство Сталийска махала – „Създаване на зона за отдих и спорт в
Сталийска махала“
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Проектите на двете детски градини и двете училища бяха на стойност
до 5000 лв., на кметството в с. Сталийска махала – до 10 000 лв.
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 2017 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 депото за оползотворяване на
отпадъци.
Осъществихме и 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, за което община
Лом има сключени договори „Екобултех" АД, НУБА, „Екобулбатерии" АД,
„Българска рециклираща компания" АД.
За подобряване на Системата за разделно събиране на отпадъци, въз основа
на сключен договор с „Булекопак“ АД, бяха разположени 160 контейнера – 80
жълти за хартия, пластмаса и метали и 80 зелени за стъкло.
Така през 2017 г. отчитаме цялостно включване в системата за разделно
събиране на всички видове опаковки, образувани в бита, които попадат в
обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Въведено е и
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“ – Плевен към МОСВ за 2017 г., са
извършени пробовземане и изследване на подземни води от съществуващо
водовземни съоръжения.
По отношение на опазване и управление на биологичното разнообразие,
Община Лом подпомага разработването на планове за управление на
защитените територии и защитени зони и подкрепа на заложените в тях
дейности. Подава се информация за съществуващи зони по Натура 2000 в
община Лом с цел подпомагане разработване на проект „Управленски проект
за мрежа Натура 2000“, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 -2020 г., с
бенефициент Национална служба за защита на природата към МОСВ.
През годината са проведени три залесителни акции, съвместно с общинския
екоклуб „Екология и опазване на околната среда“ и „ГК“ ООД. Засадени са
близо 200 фиданки в Дунавския парк и в училищни дворове.
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Съвместно с ученически екоклубове и „Горско стопанство“ – Лом бяха
проведени образователни кампании за опазване и възстановяване на редки и
застрашени видове, както и на ценни природни територии в общината. Бяха
изработени и поставени хранилки по време на кампанията „Грижа за птиците
през зимата”.
Бяха проведени информационни и образователни кампании по теми като
намаляване на образуваните отпадъци и активно участие
в разделното
събиране.
В изпълнение на ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА
ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА,
община Лом сключи
договор с лицензиран ветеринарен лекар за изпълнение на дейностите:
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.
През 2017 г. са 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.
Община Лом стартира съвместна кампания с Дружеството за защита на
животните „Лом-2003“ за осиновяване на бездомни кучета, в резултат на
което 5 животни намериха своите стопани.
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.
Регистрацията на домашни кучета се извършва след представяне на
декларация по образец и здравен ветеринарно медицински паспорт, които се
издава
при
ветеринарномедицинската
регистрация
на
животното.
Собствениците заплащат годишна такса от 10 лв. Заплащането се извършва в
Центъра за информация и услуги на гражданите на общината. Съгласно чл.
175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, се освобождават от
такса собствениците на кучета за хора с увреждане, служебни кучета, кучета
използвани от БЧК, кастрирани кучета и ловни.
2.4. РЕД И СИГУРНОСТ
За осигуряване спокойствието на гражданите и опазване на обществения ред,
съгласно
Наредба
№1,
община
Лом
извършва
превантивна
и
административно-наказателна дейност:


Превантивна дейност:
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Направени са бележки на над 550 граждани за еднократни нарушения, като
високо говорене, викане, свиркане, плюене, хвърляне на отпадъци по
улиците.
Връчени са 154 писмени предписания за нарушения с определен срок за
отстраняването им като - водене на кучета без ремък и намордник, продаване
цигари на малолетни, поддържане на ред в жилищните блокове, кооперации и
прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства, нарушаване
нощната тишина и обезпокояването на гражданите, опазване зелените площи,
кошчетата, осветителните тела, изхвърляне на смет и отпадъци извън
определените места, поддържане чистотата на дворовете и прилежащите към
тях тротоари, складиране на строителни и други материали


Административно-наказателната дейност:

Съставени са 284 акта за нарушаване на обществения ред и са издадени 284
наказателни постановления.
Наложени са глоби на 294 граждани, в по- голямата си част - за нарушение на
чл.11, ал.1 – управление и паркиране на МПС в пешеходната зона, без
пропуски.
Издадените наказателни постановления по брой и размер на глобите са:
Стойност на глобата
в лева

Брой глобени
граждани

Обща стойност в лв.

20

14

280

50

82

4100

70

11

770

100

146

14 600

200

12

2400

300

21

6300

500

8

4000

Всичко:

294

32 450

Само 8 санкционирани нарушители обаче са платили доброволно глобата си:

15

Стойност на глобата
в лева

Брой глобени
граждани

Обща стойност в лева

100

8

800

Останалите 286 бр. наказателни постановления на обща стойност 31 650 лв.
са предадени на НАП в Монтана, София, Русе, Пловдив, Варна и Бургас са за
принудително събиране. За отчетния период само двама граждании са
обжалвали своето наказателно постановления пред съда.
През 2017 г. са връчени и 56 акта на РЗИ – Враца, 106 акта на РЗИ - Монтана,
133 акта от Столична Община, 93 акта от Градска мобилност – София, 52
акта от други общини и уведомления от частни съдия изпълнители.
Въпреки превантивната и административно-наказателната дейност през 2017
г, за да се подобри работата ни по гарантиране на реда и спокойствието на
гражданите, както и да се ограничат проявите на ванадлизъм над общинско
имущество, заложихме в бюджета за 2018 г. средства за монтирането на
видеонаблюдение в централната градска част, в Дунавския парк и на оживени
улици.
През 2017 г. МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
(МКБППМН) продължи дейността си на превенция и възпитание, съвместно с
училищните комисии за борба срещу противообществените прояви, Агенцията
за закрила на детето, РУ на МВР, Районна прокуратура, Районен съд,
Пробационна служба, Центъра за обществена подкрепа към Община Лом и
други институции.
През 2017. са обазувани 44 възпитателни дела, срещу 61 за 2016 г. Общият
брой деца, за които е образувано възпитателно дело са 37, от които 9
момичета и 28 момчета. От 37 деца, извършили противообществени прояви,
10 са малолетни, а 27 са непълнолетни.
Три деца са извършили по две противообществени прояви, поради което са
имали образувани и разгледани възпитателни дела, a едно дете е привличано
повече отдва пъти за налагане на възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от
ЗБППМН. През годината МКБППМН не е правила предложения до Районния съд
за настаняване на деца във ВУИ.
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.
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През 2017 г. Консултативният кабинет към МКБППМН е работил с 5 деца с
наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН. Кабинетът е
провел консултации на 7 родители или лица, които ги заместват по
проблемите на възитанието. Специалистите от Консултативния кабинет са
организирали и участвали в занятия и дискусии по значими теми по
проблемите на превенцията и корекцията.
Към МКБППМН работят 10 обществени възпитатели. Ежемесечно те представят
отчет за своята дейност и въз основа на него и трудността на района, МК
прави предложение до кмета за изплащане на съответно възнаграждение,
което е в размер до 240 лева месечно и се осигурява от държавния бюджет.
На 15 деца е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 – „поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател“.
Дейността на обществените възпитатели включва и провеждане на
възпитателни занятия по значими теми за подрастващите. През 2017 г.
МКБППМН, заедно с обществените възпитатели, е организирала и провела 31
възпитателни занятия в училищата на територията на община Лом.
МКБППМН е участвала в 11 екипни срещи по нейна инициатива с други
институции, имащи отношение към малолетните и непълнолетните. През
отчетния период са организирани и проведени да обучителни тренинга с
обществените възпитатели. При тренингите са използвани методите –
решаване на казус, мозъчна атака и ролеви игри и личен пример.
ПРИОРИТЕТ 3. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЕСУРСИ В
СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
СПОРТА, МЛАДЕЖКИТЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ.
3.1. ОБРАЗОВАНИЕ
И през 2017 година успяхме да осигурим оптимални условия за обучение и
възпитание на децата и учениците. На всички деца, живеещи на територията
на община Лом, както и на ученици от други общини и населени места,
изявили желание да се обучават в общинските и държавните училища,
осигурихме достъп до образование.
Държавният план-прием за 2017-2018 учебна година е изпълнен във
всичките общински училища.
Изключително тревожна е тенденцията към намаляване броя на
учениците в повечето училища. Изключение от тази негативна тенденция
направиха средните училища, където натуралните показатели са относително
стабилни, но това е най-вече заради преминаването на осмите класове към
тях. Продължава намаляването на учениците в ОУ "Христо Ботев", кв.
Младеново, и най-вече ОУ „Кирил и Методий“, с. Замфир (където останаха
само 62 ученици и през следващата учебна година училището вероятно ще е
със слети паралелки). Основна причина за това е големия брой деца, които
заминават за чужбина заедно със своите родители.
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Запазва се тенденцията за намаляване броя на учениците и в училищата в
Ковачица и Сталийска махала. Това създава сериозни затруднения за тяхното
финансиране, както и проблеми при разпределението и балансирането на
бюджета за образование.
Въпреки това, през учебната 2016-2017 г. и през 2017-2018 г. не се
наложи да бъдат предприемани действия за закриване или
преобразуване на училища. Нямаме нито едно учебно заведение със слети
паралелки, но маломерни паралелки във всички училища, с изключение на ОУ
„Константин Фотинов“ и ПГСС „Дунавска земя“ в Ковачица.
През 2017 г. статут на средищни училища запазиха ОУ “Никола Първанов“ и
СУ “Димитър Маринов”. И през настоящата учебна година бе запазен статут
на „защитено” на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ковачица, което е в
актуализирания списък на защитените училища и гарантира едно по-добро
финансиране и сигурност за ученици, родители и педагози.
От 15 септември 2017 г. се наложи Община Лом да осигурява средства за
безплатен превоз на всички ученици, след като държавният бюджет
спря финансирането на пътуващите ученици от съседните общини.
Поради факта, че повечето 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. Община Лом води активен диалог с МОН за осигуряване на
необходимите средства за превоз на децата, както и за осигуряването
на още един нов училищен автобус.
За поредна година децата, които трябваше да постъпят в първи клас
бяха обхванати на 100 процента. На всички училища и детски градини
предоставяме актуални дани с точната адресна регистрация на 5, 6 и 7годишни 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 6-годишни).
Важна роля в тази насока е и действието на Механизма 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.
Екипите, в които са включении 46 представители на различни институции,
посетиха 754 адреса. Това доведе до реинтеграция в училище на 146
ученици, а 14 деца бяха записани започнеха да посещават за първи път
училище. За съжаление, както споменахме по-горе, тези екипи установиха, че
голямата част от децата, живеещи на посетените адреси, са вече в чужбина,
заедно със своите родители.
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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 извънкласните форми. През настоящия програмен период 20142020 г. стартираха дейностите на проект „Заедно в училище“ на стойност
641 402 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, където във
фокус са 800 ученици 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 2017 г.
ресурсни учители подпомагаха работата не само в училищата, но и в детските
градини, в които има деца със СОП, Специално внимание заслужава и ДГ №
12 „Звънче”, където успешно се реализира проект, финансиран от УНИЦЕФ.
В тази връзка за нас изключително важен е и проект „Община Лом – в
грижа за децата“, на стойност 588 567 лв, където и през 2017 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.
Във всички училища и детски градини има здравни кабинети (общо 25
броя), а за здравето на децата се грижат 14 медицински специалисти.
В областта на ПРЕДУЧИЛЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ и през 2017 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 проблеми с финансирането, което
наложи закриване на две групи в ДГ № 9 „Светулка” в кв. Боруна, и ДГ № 14
„Пчелица“ в кв. Младеново. Това преструктуриране ще даде възможност за
по-добра във финансово отношение 2018 г.
Община Лом продължава да е сред общините с най-ниска такса за
детска градина - 33 лева, с различни преференции като достъпна и
поносима за хората в региона. Въпреки тази ниска такса, някои от помалките 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
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неотложни ремонти и подобряване на материалната база и извършихме
необходимите и неотложни ремонтни дейности там, където има предписания
от РЗИ.
През 2017 г. децата от детските градини бяха включвани активно във всички
общоградски празници. По добра традиция всички детски градините участваха
активно в общоградски тържества и отбелязването на национални празници.
3.2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Прeз 2017 г. продължихме изпълнението на Общинската стратегия за
развитие на социалните услуги в община Лом за периода 2016-2020 г.,
разработена като секторна политика и след анализ на потребностите от
социални услуги.
Община Лом има разгърната мрежа от социални услуги, включващи
както институционални, така и социални услуги в общността и от
резидентен тип за всички рискови групи от населението, която
поетапно се надгражда. Целта е повишаване качеството на предлаганите
социални услуги, чрез изпълнение на дейности като: разширяване на броя,
капацитета и спектъра от дейности на мрежата от социални услуги и
обслужване, контрол и развитие на социалните услуги, предоставяни в
специализирани институции, в общността и на местно ниво.
Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите за
финансиране като делегирана от държавата дейност, осигуряват основните
параметри, обезпечаващи функционирането на социалните структури.
През 2017 г. подготвихме проект „Осигуряване на устойчива социална
среда за деца в Община Лом“, който бе одобрен за финансиране от
ОП„Региони в растеж“ 2014-2020 г. и предстои да бъде изпълнени през 2018
г. Проектът предвижда изграждането на Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства и Преходно жилище за деца от 15 до 18годишна възраст и е на стойност 715 000 лв. – 100 % безвъзмездна
финансова помощ.
Основната цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и
съпътстващи услуги в общността на територията на община Лом, които да
заменят институционалния модел на грижа за деца.
Дом за пълнолетни лица с деменция и Дом за стари хора в с. Добри
дол - това са специализирани институции, съответно с капацитет 50 и 25
места. През 2017 г. приключи изпълнението на
проекта „Мерки за
повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема
енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на
Община Лом, с обща стойност 595 616 лв. Реализираният проект ще доведе до
вамаляване на потреблението на енергия и разходите за нея, както и
намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха.
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Център за обществена подкрепа - като нова алтернативна услуга за деца и
семейства, която община Лом разкри през 2016 г., социалната услуга бе
надградена с увеличение на капацитета от 50 на 60 потребители от началото
на 2018 г.
Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
(ЦНСТДБУ) „Нов дом - нов шанс” и
„За по-щастливо детство”,
съответно с капацитет 9 и 12 места. В ЦНСТДБУ „Нов дом-нов шанс“ са
извършени текущи ремонти на сградния фонд и бе санирана северната част на
сградата, в размер на 10 768 лв. от преходния остатък на бюджета им. В
ЦНСТДБУ „За по-щастливо детство” бе закупен нов котел за парната
инсталация на стойност 7 000 лв., с който се отоплява и ДЯ №3.
Община Лом, съвместно с Асоциацията на доставчици на социални услуги,
подготви проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Открий ме“ по ОПРЧР 2014-2020 г. Максималната сума
е 150 000 лв., с продължителност 32 месеца. В дейностите по проекта ще
бъдат включени освен ЦНСТ-тата за деца и Центъра за настаняване от семеен
тип за деца и младежи с увреждания „Мечта”, с капацитет 14 места. Към
момента проектът е в етап на оценяване.
През 2017 г. Общинският съвет прие Програма за закрила на детето 20172018 г. с приротети и дейности.
От 2012 г. на територията на община Лом по европейски проекти се
предоставя 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.
След приключване на дейностите по Проект „И аз имам семейство” по ОПРЧР
2007-2013 г. до 31.12.2015 г. се реализира нов Проект „Приеми ме 2015” по
ОПРЧР 2014-2020 г. съгласно договор между Община Лом и Агенцията за
социално подпомагане и Община Лом. Проектът 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 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, децажертва на насилие или трафик, както и за деца непридружени бежанци.
Срокът на договора е до 31.03.2018 г.
Услугата „Приемна грижа“ се предоставя от 5 социални работници са с
изнесено работно място в град Лом, ул. „Кирил Петров” №7. За периода
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. са утвърдени 41 професионални приемни
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семейства, които полагат грижи за 79 деца и са усвоени финансови средства
на стойност 492 615,24 лв.
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.
Подкрепата на Община Лом 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.
Една от тези форми е Защитеното жилище за хора с психични
разстройства в село Замфир, с капацитет 10 места. Услугата е делегирана
от държавата дейност, в която хората водят независим начин на живот,
подпомогнати от професионалисти. През
2017 г. по Проект „Красива
България“, на стойност 98 000 лв., бе извършен основен ремонт на двете
сгради, включващ подмяна на покривни конструкции, дограма и врати,
саниране на сградите, ремонт на водопровод, изграждане на канализация,
настилки и боядисване в помещенията, вертикална планировка и
дендрология.
През 2017 г. община Лом кандидатства за европейско финансиране и
продължи предоставянето на социалната услуга в общността „Обществена
трапезария – Лом”, която от 2009 г. се финансираше от Фонд „Социална
закрила”. Община Лом сключи договор за реализиране на Проект
"Осигуряване на топъл обяд в град Лом", с финансовата подкрепа на на
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, в
размер на 56 355,74 лв. и продължителност до 30.04.2017 г. Услугата
продължи чрез сключване на анекс с обща стойност 155 182,50 лв. и със срок
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 отговарят на следните условия: Лица и семейства месечно
подпомагани по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки,
които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпомагане" Лом; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии - за
осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии
несвързани с трудова дейност.
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Осигуряването на топъл обяд на представителите на целевата група е само в
работните дни от месеците в периода 01.09.2017 г. - 30.04.2018 г.
Традиция в Община Лом е предоставянето на социалната услуга „Личен
асистент“. На 30.11.2017 г. приключи проекта «Звено за почасово
предоставяне на услуги за социално включване“, финансиран от ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектът бе на стойност 499
179 лв. и се реализира в рамките на 23 месеца. Целта на проекта бе
подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално
включване в отговор на комплексни потребности на 70 лица с увреждания в
невъзможност за самообслужване. Проектът надгражда проект „Звено за
услуги в домашна среда – Лом”, финансиран по схема "Помощ в дома" на ОП
"Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 и дейностите по процедура "Нови
алтернативи", финансирана по ОП "Развитие на човешките ресурси" 20142020. За осигуряване на устойчивост на социалната услуга в домашна среда
„Личен асистент“, с ПМС №137/21.11.2017 г. се продължи дейността до
31.12.2017 г., като сумата от 25 500 лв. бе осигурена от републиканския
бюджет. В Закона за държавния бюджет за 2018 г. са заложени финансови
средства, в размер на 292 800 лв. за предоставяне на социалната услуга в
домашна среда за подкрепа на хора с увреждания, със срок до 31.12.2018 г.
През 2017 г. от Фонд „Спешни и инцидентни случаи” на Община Лом са
подпомогнати 109 лица и семейства за лечение в размер на 18 000 лв.
Друга форма за подкрепа е Домашният социален патронаж (ДСП), който
представлява комплекс от
социални услуги, предоставени по домовете
Капацитетът на социалното заведение е 210, но ДСП приготвя и доставя
ежедневно храна и за всички потребители на центровете в град Лом.
Продължихме добрите практики и в Дневните центрове за стари хора в
град Лом и в село Ковачица, съответно с капацитети 40 и 35 потребители.
В Центровете се предлагат ежедневни грижи, общуване и възможности за
лична изява на възрастните хора.
Добре функционира и Домът за възрастни хора с умствена изостаналост
„Св. Георги Победоносец”- местност „Чучурката,” 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.
3.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В системата на здравеопазването и през 2017 г. се извършиха редица промени
в законови и подзаконови 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, които са от съществено значение за
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дейността на лечебните заведения и оказаха влияние върху работата на
общинските дружества МБАЛ „Св. Николай Чудотворец" и „ДКЦ-1 Лом".
След отмяната на Национална здравна карта, Наредба за критериите и реда за
избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната
здравноосигурителна
каса
сключва
договори,
и
обявяване
за
противоконституционна разпоредба на ЗЗО се наблюдават непрекъснато
променящи се нормативни правила и динамична обстановка на работа на
ангажираните в болницата.
През 2017 г. МБАЛ „Св. Николай Чудотворец" ЕООД е оказвала болнична
медицинска помощ по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни
процедури в изпълнение на договор с НЗОК, респективно с РЗОК-Монтана, на
задължително здравноосигурени лица, както и по Договор с M3 по Методика
за субсидиране на лечебните заведения през 2017 г.
Независимо от неколкократните нормативни промени през 2017 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.
МБАЛ „Св. Николай Чудотворец" ЕООД е от малкото общински
болнични заведения, които нямат задължения и нямаше опасност от
закриването им. Очертава се и нулев финансов дефицит за 2017 г.,
въпреки отрицателния финансов резултат, който беше регистриран
при финансовия одит и отчета за 6-месечието за дейността на
дружеството.
За осъществяване на контрол върху разходите на МБАЛ „Св. Николай
Чудотворец“ ЕООД, с решение на Общинския съвет, като принципал на
дружеството, бе избран контрольор, който да представя отчет на 3
месеца пред ОбС.
Добра финансова стабилност се наблюдава и в дейността на ДКЦ-1Лом.

3.4. КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
На територията на община Лом функционират 10 читалища, които работят в
тясно сътрудничество с общинска администрация и се дофинансират от нея.
Традиционните събития, свързани с християнските и светски празници
бяха акцент в културния календар на община Лом през изминалата
година. Всички планирани мероприятия се реализираха успешно. Проведе
се 10-ото юбилейно издание на Фестивала на любителските театри на
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името на „Кръстьо Пишурка” с международно участие. За първи път
бяха наградени талантливи младежи от Лом в учредената от кмета
награда за есе в Националния конкурс „Яна Язова“, който се проведе
за 11-а поредна година. И двете събития, част от националния
културен календар, се финансират от Община Лом.
Отбелязахме съвместно с Историческия музей 180 години от рождението на
Апостола на свободата Васил Левски. Специалистите от Историческия музей
продължиха своята събирателска, изследователска и популяризаторска работа
с цел запазване на традиции, опазване на културни паметници и работа с
ученици и млади хора.
Общинската художествена галерия „Поломие” продължи активно да представя
като творци от Лом, така и от страната и чужбина.
И през 2017 г. активно подкрепяхме децата, учениците и талантите
на Лом при изявите им в областта на изкуството и културата.
Подпомогнахме финансово участието на вокални и танцови фолкрони
групи и изпълнители за участие в различни фестивали и конкурси в
страната и чужбина.
Община Лом работи усърдно съвместно с младежите за отбелязването на
редица важни годишнини и събития. Освен в културния живот, младите хора
открито изразяват мнението си по отношение на важни за общината политики
в различни сфери и се включват във вземането на решения, засягащи
обществено-значими теми.
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.
3.5. СПОРТ
Община Лом дофинансира с местни приходи спортни клубове в различни
сфери – бокс, футбол, хандбал, водни спортове, мотокрос, акробатика, тенис
на маса.
Основен приоритет е стимулирането на детско-юношески спорт и
организиране на ученически игри.
През 2017 г. община Лом въведе 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 и Закона за спорта, не бяха финансирани, а
на тези, на които бяха отпуснати средства, се изискаха отчетни документи,
които да докажат за какво са изразходвани средствата. Това създава пълна
прозрачност при финансирането и изключва предпоставки за отпускане на
средства без отчетност.
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Изплатена е субсидия за дейността на СК „Олимп“ – 11 557 лв., от които
10000 лв. субсидия и 1557 лв. съфинансиране по проект), БК „Таланти“ –
7320 лв. (субсидия за дейност и съфинансиране по проект), СК “Артанес – 04“
- 3 600 лв., Клуб за екстремни и водомоторни спортове „Порт Лом“ – 7 500 лв.
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.
Акцент в сферата на международното сътрудничество и през 2017 г. бе
кандидатстването с общи програми по програмите за трансгранично
сътрудничесто с общини от Република Сърбия и Румъния. Релазираните
проекти в периода 2006-2017 г., както и тези, които изпълняваме в момента,
ни стимулират за още по-активно сътрудничество и максимално да се
възползваме
от
възможностите,
които
предоставят
програмите,
за
осъществяването на значими проекти.
Съвместно с побратимената Градска община Пантелей, Ниш, Република
Сърбия, подготвихме нов проект „Създаване на предпоставки за подобра 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 – основен ремонт на бившия
младежки дом в кв. „Боруна“ и превръщането му в мултифункционален
културен и туристически център. 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 е одобрен и
стартира на 13 декември 2017 г. Той е на обща стойност 589 136.62 евро.
Проектът
е
продължение
на
успешно
реализирания „Подобряване
достъпността на граничния регион чрез рехабилитация на две второстепенни
пътни артерии в община Лом и община Пантелей - област Ниш, преминаващи
през лозови масиви” на стойност 858 695 евро, по който бяха рехабилитарани
две пътни отсечки в Лом и Пантелей. Този проект бе включен в каталог за
добри практики на проекти по всички трансгранични програми, като от всички
400 проекта, нашият е единствен в сферата на транспортна инфраструктура.
Успешно развиваме дейност и в общинския пазар, който бе реиновиран по
проект „Съвместно изграждане на центрове за развитие на трансграничен
бизнес и търговия в град Лом, България, и Дабулени, Румъния”, на обща
стойност 1 477 955,89 евро по Програма за трансгранично сътрудничество
България-Румъния 2007-2013.
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Повечето от офисите и магазинчетата по проекта са заети. Сградата се
утвърди като модерен логистичен център, в който се съчетават различни
видове дейности – услуги, търговия и възможност за отдих.
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
отношенията с община Лом.
Поддържаме добри отношения и с град Лом в Норвегия, като в момента се
търсят възможности за реализирането на съвместни проекти.
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“. 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“. Част от дейностите включват изработване на скулптурна група
„Паметник на невъзможната любов“ с Яна Язова и проф. Александър
Балабанов.
„Борба с горските пожари в трансграничната територия между
Община Лом, България и Окръг Долж, Румъния“. 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 оценката на другите два продължава
много добре и се надяваме с нашите партньори от Румъния проектите да бъдат
одобрени и да получат финансиране.
ПРИОРИТЕТ 4. АКТИВНА РАБОТА ПО ПРИВЛИЧАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ
СРЕДСТВА. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО, АКТИВНО И ПРОЗРАЧНО ФИНАНСИРАНЕ
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ.
И през 2017 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.
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Всички проекти с европейско и/или национално финансиране, които
подготвихме през 2017 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
С цел НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – малък и среден бизнес,
и неправителствения сектор, през 2017 г. учредихме МИГ – Лом (Местна
инициативна група) с представители на местния бизнес, земеделски
производители, неправителствени организации, училища, читалища и
Община Лом. МИГ-Лом е независимо и доброволно сдружение на юридически
и физически лица, което представлява публично-частно партньорство,
учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Сдружението
изработи Стратегия за Водено от общностите местно
развитие и спечели финансиране за проекти в размер на 8 331 835 лв.
Стратегията бе одобрена за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ и
Министерството на земеделието и храните.
Най-доброто в този съвместен проект на гражданския сектор, бизнеса и
Община Лом е, че той дава възможност на фирмите, на неправителствени
организации, на земеделски производители, на образователни и културни
институции на територията на цялата община, да проявят икономическа
активност и да реализират своите идеи, което ще подобри качеството на
живот.
Финансирането се осигурява от 6 оперативни програми.
По програмата
„Развитие на селските райони“ (ПРСР) финансовият ресурс за земеделски
производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на
територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лв.. По Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени
от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. По Оперативната
програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) могат да кандидатстват
проекти за младежка заетост и социални услуги на обща стойност 1 486 408
лв. 977 915 лв. пък са осигурени за образователни проекти и за интеграция
на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Стратегията на МИГ-Лом
предвижда и 195 580 лв. за мярката „Инвестиции за проучване, развитие и
популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит
на територията на община Лом“.
Действията ни по отношение на НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА се
реализират в две основни направления: превантивни-обучение на безработни
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и заети, и защитни – мерки, насърчаващи работодателите да наемат лица в
неравностойно положение на пазара на труда.
И през 2017 г. се възползвахме максимално от възможностите, които
предоставят националните програми „Старт в кариерата“, „Обучение и заетост
за младите хора“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,
„Активиране на неактивни лица“, „Регионална програма за обучение и
заетост“ „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, „Обучение и
заетост на продължително безработни лица“, „Помощ за пенсиониране и
закона за насърчаване на заетостта“, и назначихме 49 лица.
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.
Съвместно с КНСБ бе сключено партньорско споразумение за провеждане на
обучение за придобиване на професионална квалификация по професия
«Работник в озеленяването», по което бяха обучени 15 трайно безработни
лица, като на 7 от тях бе осигурена заетост, с продължителност 3 месеца – от
юни до август 2017 г.
В изпълнение на Решение на Общинския съвет и сключен договор между
Община Лом и Дирекция ”Социално подпомагане” за периода м.февруари –
м.декември 2017 г. 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 „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.
Подготвихме и актуализиран План за действие на Община Лом за подкрепа на
интеграционните политики за периода 2017 – 2020 г., който бе приет от
Общинския съвет като приложение към Областната стратегия на Област
Монтана за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.
За НАСЪРЧАВАНЕ НА ТУРИЗМА също работихме активно чрез изпълнението
на проекти. Както по-горе бе споменато, с побратимената Градска община
Пантелей, Ниш, Република Сърбия, спечелихме и изпълняване проекта
„Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически
атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата
29

инфраструктура и увеличаване броя на туристите" по програмата
Интерег ТГС България – Сърбия, който е на обща стойност 589 136.62 евро.
Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР),
изработена от МИГ-Лом, предвижда и 195 580 лв. за мярката
„Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното,
историческото и природното наследство и бит на територията на
община Лом“.
Продължаване и реализацията на проекта „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.
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Като кмет на община Лом бих искала да ви благодаря за доверието и
подкрепата, които срещнах от Ваша страна и които според мен са основен
критерий за оценката на общинското управление.
Винаги съм се ръководела от разбирането, че отговорната политика е
съзидателната и последователната – тази, която оставя следи, а не ги
унищожава, тази, която е изградена върху философията на разума, а не на
отрицанието.
Няма да коректно да не спомена и за не малкото, повечето натрупани с
години, нерешени от проблеми на нашия град и нашата община. Проблеми,
които задължават нас – Общинската администрация и Общинския съвет, да
продължим да работим заедно, защото само със съвместните усилия на всички
нас, ще направим Лом едно по-добро място за живот. Нашите съграждани го
заслужават.

ПЕНКА ПЕНКОВА
Кмет на Община Лом
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