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Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна
инициативна група Лом

Въведение
През периода 2007–2013 г. в България за първи
път ефективно се прилага подхода ЛИДЕР като
инструмент за децентрализирано управление и
интегрирано местно развитие в селските райони.
В резултат от това в страната са създадени
35 местни инициативни групи, обхващащи 57
общини, и 6 местни инициативни рибарски групи
на територията на 17 общини.
Подходът
ЛИДЕР,
чието
наименование
произтича от абревиатурите на френски език
на „Liaison entre actions de développement rural
(LEADER)“ – „Връзки между дейностите за развитие
на селските райони”, датира в европейското
пространство още от 1991 г., като се развива
като отделна инициатива в страните-членки на
ЕС в годините до 2007 г. („Лидер I“ през периода
1991-1993 г., „Лидер II“ през периода 1994-1999
г. и „Лидер+“ през периода 2000-2006 г.), а през
програмен период 2007-2013 г. инициативата е
включена като част от Програмите за развитие
на селските райони (ПРСР) на държавитечленки. От създаването му до днес, подходът
ЛИДЕР е насочен основно към стимулиране и
подобряване на потенциала за развитие на
местното развитие в селските райони, като се
разчита на собствената инициатива и умения
на местните общности. Целта е местните
общности в страните-членки сами да определят
приоритетите си за развитие, след провеждане
на широки консултации със заинтересовани
страни от гражданския, неправителствения,
стопанския и публичния сектор, обусловено от
факта, че месното население най-добре познава
своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал
за развитие.
През програмен период 2014-2020 г. ЛИДЕР се
изпълнява чрез подхода Водено от общностите
местно развитие (ВОМР), застъпено в мярка 19
„Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР
- водено от общностите местно развитие)“
на ПРСР. ВОМР се прилага „отдолу-нагоре”,
така че местните общности формулират,
избират и одобряват приоритети и стратегия
за интегрирано развитие на територията
и общностите. Основните проблеми, които
следва да реши прилагането на подхода в
настоящия програмен период (2014-2020 г.)
е високата безработица, ниските доходи и
качеството на живот в селските райони. Чрез
прилагането на ВОМР се цели постигането на
ефект от концентриране на подкрепата върху
интервенциите, които имат най-голяма добавена
стойност по отношение на преодоляването
на икономическите и социалните различия в
развитието на селските територии. Комплекса

LAG-LOM Strategy of Community Led
Local Development (SCLLD)

Introduction
In the period 2007–2013, for the first time in
Bulgaria, the LEADER approach was effectively
applied as a tool for decentralized management
and integrated local development in rural areas.
As a result, 35 local initiative groups have
been established in the country, covering 57
municipalities, and 6 local fishing initiative groups
on the territory of 17 municipalities.
The LEADER approach, whose name derives
from the French abbreviations of „Liaison entre
actions de développement rural (LEADER)“ –
“Links between rural development activities” dates
back to the European area since 1991, developing
as a separate initiative in the EU member states
in the years up to 2007 (“Leader I” in the period
1991-1993), “Leader II” in the period 1994-1999
and “Leader +” in the period 2000-2006), and in
the programming period 2007-2013 the initiative
was included as part of the Rural Development
Programs (RDP). Since its inception, the Leader
approach has focused on stimulating and improving
the development potential of local development in
rural areas, relying on the own initiative and skills
of local communities. The aim is local communities
of member states to set their own development
priorities, following broad consultations with civil,
non-governmental, business and public sector
stakeholders, due to the fact that the local
population is best aware of their problems, needs,
priorities and development potential.
During the programming period 2014-2020,
LEADER is implemented through the communityled local development (CLLD) approach, covered
by measure 19 “Support for local development
under LEADER (CLLD - community-led local
development)” of the RDP. CLLD is implemented
“bottom-up”, so that local communities formulate,
select and approve priorities and strategies
for integrated development of the territory and
communities. The main issues to be addressed
by the implementation of the approach in the
current programming period (2014-2020) are high
unemployment, low incomes and quality of life
in rural areas. The implementation of CLLD aims
to achieve the effect of concentrating support
on interventions that have the greatest added
value in terms of overcoming economic and
social disparities in rural development. The set of
challenges requires complex measures to address
them, so in the current programming period the use
of funds outside the European Agricultural Fund for
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от предизвикателства изискват и комплексни
мерки за справяне с тях. Затова в настоящия
програмен период се насърчава използването на
средства и извън Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/,
Европейски социален фонд /ЕСФ/ и Европейския
фонд за морско дело и рибарство /ЕФМДР/.
Основните приоритети на ВОМР са свързани с:
насърчаване на социалното приобщаване и
намаляване на бедността;
интегриран подход към околната среда, чрез
съхраняване и опазване на околната среда и
насърчаване на ресурсната ефективност, вкл.
дейности за превенция и управление на риска
и за използване потенциала на културното
наследство;
фокусиране върху иновациите чрез насърчаване
на въвеждането им в практиката;
насърчаване на устойчивата и качествена
заетост и подкрепа за мобилността на работната
сила;
повишаване
на
конкурентоспособността
на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез
диверсификация, алтернативни дейности и
устойчиво производство на аквакултури;
подобряване на качеството на образование и
повишаване квалификацията на населението.
Прилагането на подхода ВОМР за територията
на МИГ-ЛОМ ще се извършва чрез настоящата
многосекторна стратегия за ВОМР, основана на
специфичните характеристики на територията и
разработена въз основа на местните потребности
и потенциал, в съответствие с политиките на
национално, регионално и местно ниво.
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Rural Development /EAFRD/ - European Regional
Development Fund /ERDF/, European Social Fund,
/ESF/ and the European Maritime and Fisheries
Fund /EMFF/ is encouraged.
The main priorities of CLLD are related to:
encouraging social inclusion and reducing
poverty;
integrated approach to the environment, by
preserving and protecting the environment and
promoting resource efficiency, incl. activities for
prevention and risk management and for using the
potential of the cultural heritage;
focusing on innovation by encouraging its
introduction into practice;
promoting sustainable and quality employment
and supporting labor mobility;
increasing the competitiveness of local
economies and opportunities for local business
creation,
including
through
diversification,
alternative activities and sustainable aquaculture
production;
improving the quality of education and raising
the qualification of the population.
The implementation of the CLLD approach for
the LAG-LOM territory will be done through the
current multisectoral strategy for CLLD, based on
the specific characteristics of the territory and
developed on the basis of local needs and potential,
in accordance with the policies at national, regional
and local level..
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1.2. Карта на територията:

4. Цели на стратегията
4.1. Цели на стратегията и приоритети за
развитие на територията
Общата стратегическа цел на стратегията е:
Постигане на икономически просперитет,
подобрена жизнена среда в населените места,
даващи възможност за себеизява, личностна и
професионална реализация, използвайки местните
природни и човешки потенциали.
Тя предопределя обособяването на три
приоритета за развитие на територията
Първият е „устойчиво развитие на местната
икономика“. Той е насочен главно към дейностите,
които подкрепят директно местната икономика
и
увеличават
конкурентоспособността
на
стопанските единици на територията на МИГ.
Специфичните цели към него акцентират върху
аграрния сектор, развитието на микро бизнеса
извън земеделието и технологичното обновяване в
по-големите предприятия – малки и средни.
Вторият приоритет е „подобряване средата на
живот в МИГ-ЛОМ“. Физическата среда в населените
места и чувството за принадлежност към дадено
място е от важно значение за задържане на хората
на територията на МИГ, както и създаването на
предпоставки мигранти да искат да се заселят в
нея. Затова специфичните цели към приоритета
са насочени към обновяването и разширяването на
съществуващите малки по мащаб инфраструктури
и подкрепата за съхраняване на местните бит
и култура, изява на талантите и обичаите на
общността.
Третият
приоритет
за
развитие
на
територията е „развитие на човешкия капитал
на територията на МИГ-ЛОМ“. Фокусът му попада
върху най-важния ресурс за една територията, а
именно хората в нея. Специфичните цели към него
са насочени към повишаване уменията и познанията
на населението, преодоляването на различни
стереотипи в обществото относно етнически
признаци, отношение към хората в неравностойно
положение и достъпа до услуги на тези лица.

1.2. Map of the territory:

4. Objectives of the strategy
4.1. Objectives of the strategy and priorities for
development of the territory
The overall strategic goal of the strategy is:
Achieving economic prosperity, improved
living environment in settlements, enabling selfexpression, personal and professional realization,
using local natural and human resources.
It predetermines the establishment of three
priorities for the development of the territory:
The first is “sustainable development of the
local economy”. It focuses mainly on activities that
directly support the local economy and increase
the competitiveness of business units in the LAG.
Its specific objectives focus on the agricultural
sector, the development of micro-business outside
agriculture and technological innovation in larger
enterprises - small and medium.
The second priority is “improving the living
environment in MIG-LOM”. The physical environment
in the settlements and the feeling of belonging
to a place are important for keeping people on
the territory of the LAG, as well as creating the
preconditions for migrants to want to settle in it.
Therefore, the specific objectives of the priority
are aimed at renovating and expanding the existing
small-scale infrastructures and supporting the
preservation of local life and culture, expression of
the talents and customs of the community.
The third priority for development of the territory
is “development of human capital on the territory
of LAG-LOM”. Its focus is on the most important
resource for a territory, namely the people in it. Its
specific objectives are aimed at increasing the skills
and knowledge of the population, overcoming various
stereotypes in society about ethnic characteristics,
attitudes towards disadvantaged people and access
to services for these people.
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4.2. Специфични цели
Реализацията на определените приоритети за
развитие ще се гарантира от декомпозирането им
в няколко специфични цели, както следва:
Към приоритет 1:
Специфична цел 1.1. Създаване на устойчив
земеделски сектор. Целта е насочена към подкрепа
на земеделските производители и преработватели,
които през последните години са изправени
пред редица трудности, което се отразява и на
приходите от дейността. Допълнително анализите
отчитат все още незадоволителни показатели
по отношение на преработката на земеделска
продукция. Предвидените мерки ще подкрепят
както земеделските производители и техните
стопанства, така и преработвалите, които
добавят допълнителна стойност на продукцията,
чиято цел е да повиши приходите от дейностите.
Специфична цел 1.2. Диверсификация на местната
икономика. Целта е насочена към преодоляване
на задържащите фактори в икономиката на МИГ
и несигурността, която изпитват жителите
и възпираща ги да предприемат стъпки към
откриване на нови бизнес дейности. В същото
време утвърдените малки и средни предприятия
все още усещат последиците от кризата преди
10 година и имат нужда от подкрепа, за да
възстановят конкурентоспособността си и да
подпомогнат устойчивото развитие на местната
икономика. Предвидено е целта да се постигне
чрез две мерки: 6.4: „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ от ПРСР и „Подобряване
на капацитета за растеж на МСП на територията
на МИГ-ЛОМ“ от ПО 2, ИП 2.2. на ОПИК.
Към приоритет 2:
Специфична цел 2.1. Обновяване на физическата
среда в населените места. Целта е фокусирана
върху подпомагане на обживлението и повишаване
привлекателността в населените места извън
общинския център. Това от своя страна може
да послужи за допълнителен катализатор за
процесите на заселване в селата на територията
на МИГ. Предвижда се целта да се постигне чрез
една мярка от ПРСР – Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Специфична цел 2.2.. Съхранение на богатия
културен живот, пълноценно включен в развитието
на местната икономика. Целта акцентира на
културния живот и материалното наследство,
което е завещано от предишните поколения. В
същото време те не са познати на голямата
част от обществото, включително и местните
жители, а инвестициите в популяризиране
на културните дадености са минимални.
Предвидените мерки следва да спомогнат за
капитализирането на културния потенциал –
материален и нематериален, на територията
на МИГ. За постигането на целта са включени
две мерки в СВОМР: мярка 7.5 „Инвестиции
за публично ползване в инфраструктурата за
4

4.2. Specific objectives
The implementation of the identified development
priorities will be ensured by their decomposition into
several specific objectives, as follows:
To priority 1:
Specific objective 1.1. Creating a sustainable
agricultural sector. The aim is to support farmers and
processors who have faced a number of difficulties
in recent years, which also affects operating income.
In addition, the analyzes report still unsatisfactory
indicators regarding the processing of agricultural
products. The envisaged measures will support
both farmers and their farms and processors, who
add value to their production, the aim of which is to
increase the income from the activities.
Specific objective 1.2. Diversification of the local
economy. The aim is to overcome the restraining
factors in the economy of the LAG and the uncertainty
experienced by residents and discouraging them
from taking steps to open new business activities. At
the same time, well-established small and mediumsized enterprises are still feeling the effects of the
crisis 10 years ago and need support to restore
their competitiveness and support the sustainable
development of the local economy. The goal is to be
achieved through two measures: 6.4: “Investments
in support of non-agricultural activities” of the RDP
and “Improvement of the growth capacity of SMEs
on the territory of LAG-LOM” of PO 2, Project 2.2.
of OPIC.
To priority 2:
Specific objective 2.1. Renewal of the physical
environment in the settlements. The goal is
focused on supporting the housing and increasing
the attractiveness of the settlements outside the
municipal center. This in turn can serve as an
additional catalyst for the settlement processes
in the villages on the territory of the LAG. It is
envisaged to achieve the goal through a measure of
the RDP - Measure 7.2 “Investments in the creation,
improvement or expansion of all types of smallscale infrastructure“.
Specific objective 2.2. Preservation of the rich
cultural life, fully included in the development of the
local economy. The goal emphasizes the cultural
life and material heritage that was bequeathed
by previous generations. At the same time, they
are not known to the majority of society, including
locals, and investment in promoting cultural assets
is minimal. The envisaged measures should help
to capitalize on the cultural potential - tangible
and intangible, on the territory of the LAG. To
achieve this goal, two measures are included in the
SCLLD: measure 7.5 “Investments for public use in
recreation infrastructure, tourism infrastructure” of
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отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР
и мярка „Инвестиции за проучване, развитие и
популяризиране на културното, историческото и
природното наследство и бит на територията на
МИГ-ЛОМ”, която е извън ПРСР и Регламент (ЕС)
1305/2013, но съответства на целите му.
Към приоритет 3:
Специфична цел 3.1. Повишаване способностите
и познанията на човешкия ресурс. Целта
е ориентирана към най-важния ресурс на
територията на МИГ-ЛОМ – хората. Значителна
част от тях са демотивирани да се обучават –
формално и неформално, или да си търсят работа.
Това е особено валидно за младежите, които се
нуждаят от иновативни стимули за активиране и
насочване на енергията им към пазара на труда.
Мерките, чрез които се предвижда изпълнението на
целта са две: „Достъп до заетост на икономически
неактивни и безработни лица” и „Насърчаване и
подпомагане на младежката заетост“ от ПО 1 на
ОПРЧР.
Специфична цел 3.2. Приобщаване на хората
от рискови групи към социалния и трудов живот
на общността. Поставянето на тази цел
отразява спецификите на хората от различни
рискови групи и създаването на предпоставки
те да не се чувстват изолирани от останалите
хора. Особено внимание следва да се обърне на
маргинализираните
общности,
възрастното
население и семействата, чиито членове искат да
се включат активно на пазара на труда. Поради
тази причина в СВОМР са заложени три мерки:
„интеграция на маргинализираните общности, в
т.ч. роми, мигранти, др”, „активно включване на
най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за
семейства с деца” и „по-добър достъп до устойчиви
услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални
услуги – интегриран подход” от ПО 2 на ОПРЧР.
Специфична цел 3.3. Повишаване на качеството
и подобряване на достъпа до училищно образование.
Целта е отражение на резултатите от анализите
на територията. В МИГ-ЛОМ се наблюдават
представители на ромската общност, която се
характеризира с по-ниско образователно равнище
и трудно обхващана от системата на формалното
образование. Затова в СВОМР е включена
единствената възможна мярка от ОПНОИР „достъп
до качествено образование, чрез интегриране в
образователната система на деца и ученици от
маргинализирани общности, включително роми“,
чиято цел е да подкрепи маргинализираните групи
от възможно най-ранна възраст да се включват в
образователната системата на страната.
Освен това стратегията предвижда една
хоризонтална цел „Изграждане на умения на екипа на
МИГ и популяризиране на изпълнението на СВОМР“.
Тя е фокусирана върху изграждането на капацитет
на екипа на МИГ, обмяната на добри практики и
успешната реализация на СВОМР. Постигането
ѝ ще допринесе за по-голямата информираност
относно подхода ВОМР, активиране на местните

the RDP and measure “Investments for research,
development and promotion of cultural, historical
and natural heritage and life in the territory of MIGLOM”, which is outside the RDP and Regulation (EU)
1305/2013, but corresponds to its objectives.
To priority 3:
Specific objective 3.1. Increasing the capabilities
and knowledge of the human resource. The goal
is oriented to the most important resource on the
territory of LAG-LOM - people. Many of them are
demotivated to study - formally and informally, or
to look for work. This is especially true for young
people who need innovative incentives to activate
and direct their energy to the labor market. The
measures envisaging the implementation of the
objective are two: “Access to employment for
economically inactive and unemployed persons”
and “Promotion and support of youth employment”
of PA 1 of OPHRD.
Specific objective 3.2. Inclusion of people from
risk groups in the social and working life of the
community. Setting this goal reflects the specifics
of people from different risk groups and creating
the preconditions for them not to feel isolated from
other people. Particular attention should be paid to
marginalized communities, the elderly and families
whose members want to be actively involved in
the labor market. For this reason, three measures
are set in the SCLLD: “integration of marginalized
communities, incl. Roma, migrants, etc. ”, “active
inclusion of those furthest from the labor market,
support for families with children” and “better access
to sustainable services at an affordable price, incl.
health and social services - integrated approach”
from PO 2 of OPHRD.
Specific objective 3.3. Improving the quality and
improving access to school education. The aim is
to reflect the results of the analyzes of the territory.
In MIG-LOM there are representatives of the Roma
community, which is characterized by a lower level
of education and is difficult to cover by the formal
education system. Therefore, the only possible
measure of the OPNOIR is “access to quality
education through the integration into the education
system of children and students from marginalized
communities, including Roma”, which aims to support
marginalized groups from the earliest possible age to
participate in the educational system of the country.
In addition, the strategy provides for a horizontal
objective “Building the skills of the LAG team and
promoting the implementation of the SCLLD”. It is
focused on building the capacity of the LAG team,
exchanging good practices and the successful
implementation of SCLLD. Achieving it will contribute
to greater awareness of the CLLD approach,
activating local communities to submit project
5
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общности да подават проектни предложения
към мерките, заложени в СВОМР и да вземат
отношение по въпросите, свързани с прилагането
ѝ. Изпълнението на целта е обезпечено от 2 мерки:
19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни групи за действие“ и
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за водено от общностите местно развитие“.
4.4. Описание на иновативните характеристики
на стратегията:
На територията на МИГ-ЛОМ до този момент
не е прилаган подходът ЛИДЕР/ВОМР, което
прави прилагането на настоящата стратегия
иновативна по своята същност за подпомагане на
социално-икономическото развитие на местните
общности. В настоящия програмен период за първи
път ще се прилага и многофондово финансиране,
чрез стратегиите за водено от общностите
местно развитие, което е иновация в прилагането
на подхода ВОМР. МИГ-ЛОМ се възползва от това
като в заложените в стратегията мерки включват
финансиране от няколко фонда и съответните
оперативни програми в България – ЕСФ (ОПРЧР и
ОПНОИР) и ЕФРР (ОПИК).
Заложената мярка „Достъп до качествено
образование,
чрез
интегрираните
в
образователната система на деца и ученици от
маргинализирани общности, включително роми“ е
свързана с прилагането на иновативни и уникални
за територията подходи на въвличане, задържане
и ангажиране на децата от маргинализирани
групи, включително роми, на територията на
община Лом, които представляват значителна
част от подрастващото население. Тази мярка
поставя и акцент върху ромската интеграция
и иновативните начини за постигането й –
изнесени обучения, съвместни лагери с другите
деца, обучително-занимателни мероприятия извън
учебно време, ангажиране вниманието на децата и
учениците през ваканциите и др.
Стратегията насърчава и ще подкрепя
развитието на иновациите на територията на
МИГ-ЛОМ, чрез критериите за подбор на проекти
по мерките от ПРСР. В това число отглеждането
на нови за територията култури, развитието
на
дейности,
несъществуващи
до
този
момент, разширяване обхвата на биологичното
производство и въвеждането на практики и
технологии, водещи до намаляване въздействието
върху околната среда. Ще се подкрепя и развитието
на нови услуги, използвайки потенциала на р. Дунав
и възможностите за алтернативен туризъм.
Стратегията дава възможност за прилагане на
нови методи и начини за решаване на проблемите
и слабостите на малките земеделски стопанства,
които са по-голямата част от стопанствата на
територията на МИГ-ЛОМ. Модернизирането на
физическите им активи е от съществено значение
за подобряване на икономическите им резултати,
тъй като улеснява въвеждането на нови процеси
и технологии за повишаване качеството на
6

proposals to the measures set out in the CLLD and to
take a stand on issues related to its implementation.
The fulfillment of the goal is ensured by 2 measures:
19.3. “Preparation and implementation of activities
for cooperation of local action groups” and 19.4
“Running costs and promotion of a strategy for
community-led local development”.
4.4. Description of the innovative features of the
strategy:
The Leader / CLLD approach has not been
applied on the territory of LAG-LOM so far,
which makes the implementation of this strategy
innovative in its nature to support the socioeconomic development of local communities. In
the current programming period, for the first time,
multi-fund financing will be implemented through
community-led local development strategies, which
is an innovation in the implementation of the CLLD
approach. LAG-LOM takes advantage of this by
including in the measures set in the strategy funding
from several funds and the respective operational
programs in Bulgaria - ESF (OPHRD and OPNOIR)
and ERDF (OPIC).
The set measure “Access to quality education
through integrated in the education system
of children and students from marginalized
communities, including Roma” is related to the
application of innovative and unique for the territory
approaches to involve, retain and engage children
from marginalized groups, including Roma, on the
territory of Lom municipality, which represent a
significant part of the growing population. This
measure also focuses on Roma integration and
innovative ways to achieve it - outsourced training,
joint camps with other children, educational activities
outside of school hours, engaging the attention of
children and students during the holidays, etc..
The strategy encourages and will support the
development of innovations on the territory of LAGLOM, through the criteria for selection of projects
under the RDP measures. Including the cultivation
of new crops for the territory, the development of
activities that do not exist so far, the expansion
of organic production and the introduction of
practices and technologies leading to a reduction
in environmental impact. The development of new
services will also be supported, using the potential
of the Danube River and the opportunities for
alternative tourism..
The strategy provides an opportunity to apply
new methods and ways to solve the problems
and weaknesses of small farms, which are the
majority of farms on the territory of LAG-LOM. The
modernization of their physical assets is essential
to improve their economic performance, as it
facilitates the introduction of new processes and
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произвежданата
продукция,
намаляване
на
производствените разходи и разнообразяването
на дейностите в стопанството, включително
към неземеделските сектори, както и прехода
от конвенционално към биологично земеделско
производство.
Стратегията ще даде възможност за
прилагането на нови за територията практики
в
областта
на
културното
наследство,
поддържането и изявата на местния бит, култура
и фолклор. Използването на тази възможност
ще се постигне с уникалната за територията
мярка „Инвестиции за проучване, развитие и
популяризиране на културното, историческото и
природното наследство и бит на територията
на МИГ-ЛОМ“. Тя съответства на целите на
Регламент (ЕС) №1305/2013 и основен акцент в
нея ще бъде подкрепата на читалищата, като
пазители на местната култура и традиции. Част
от предвидените допустими дейности в нея
дават възможност за първи път на територията
да се реализират проекти, които да насърчат
опазването,
опознаването
на
местното
материално и нематериално наследство.
Иновативността на стратегията се изразява
и в това, че представители на ромски НПО
организации се включват не само като членове в
общото събрание на МИГ, но и се овластяват чрез
избирането на една ромска НПО организация в УС
на МИГ- ЛОМ– нещо нехарактерно за тази група,
която се възприема като капсулирана и неискаща
да допринася за общия просперитет.

6.2. Финансова обосновка на бюджета и
разпределението на средствата по програми и по мерки

technologies to improve the quality of production,
reduce production costs and diversify activities on
the farm, including non-agricultural sectors, and the
transition from conventional to organic farming.
The strategy will enable the implementation of
new for the territory practices in the field of cultural
heritage, maintenance and expression of local life,
culture and folklore. The use of this opportunity
will be achieved with the unique for the territory
measure “Investments for research, development
and promotion of the cultural, historical and natural
heritage and way of life on the territory of LAGLOM”. It is in line with the objectives of Regulation
(EU) №1305 / 2013 and the main focus will be on
supporting community centers as guardians of local
culture and traditions. Some of the envisaged eligible
activities in it allow for the first time on the territory
to implement projects to promote the protection,
exploration of local tangible and intangible heritage..
The innovativeness of the strategy is expressed
in the fact that representatives of Roma NGOs
are included not only as members of the General
Assembly of the LAG, but also are authorized by
electing a Roma NGO in the Board of MIG-LOM something uncharacteristic of this group, which
is perceived as encapsulated and unwilling to
contribute to overall prosperity.

6.2. Financial justification of the budget and the
distribution of funds by programs and measures
Presented in item 6.1. financial allocation by
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Представеното
в
т.6.1.
финансово
разпределение по мерки е консултирано с всички
заинтересовани страни по време на процеса
на разработване на стратегията. Бюджетът
беше
възможно
най-широко
дискутиран,
съобразно необходимостта на потенциалните
бенефициенти.
Планираният размер на публичния принос за
цялата стратегия от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР в
бюджета на МИГ-ЛОМ е 7 353 823 лв. Приносът на
всеки от фондовете към мерките по стратегията
е, както следва:
• ЕСФРСР – 39,89%, като от тях 6,67%
за предвидени за мярка извън ПРСР, но
съответстваща на целите на Регламент (EC) №
1305/2013 , а останалите 93,33% мерки от ПРСР
2014-2020 г.
• ЕФРР – 100% от са средствата по фонда са
за 1 мярка, финансирана по ОПИК;
• ЕСФ – средствата по този фонд за
разпределени между мерки към 2 оперативни
програми – ОПНОИР и ОПРРЧ, в съотношение
39,68% към 60,32%. Единствената допустима
мярка към ОПНОИР е предвидено да изразходва
100% от ресурса, докато този към ОПРЧР е
разпределен между 5 мерки.
На следващата графика е представено
разпределението на заложения публичен ресурс
по всяка от мерките, включени в СВОМР на МИГЛОМ:
За развитието на устойчива местна
икономика (приоритет 1 на СВОМР на МИГ-ЛОМ)
се предвиждат 50% от финансовия ресурс по нея.
Това се дължи на включването на пълния обем на
подкрепата чрез ОПИК. В същото време се очаква
първоначалната по-голяма подкрепа да постави
основите на засилен растеж в последствие.
За предвидените мерки към втория приоритет
за развитие на МИГ-ЛОМ („Подобряване средата
на живот в МИГ-ЛОМ“) се отделят 17% от
средствата. Те са насочени към проекти по мерки
4-7.2, 5-7.5. и мярка 6 от СВОМР. По-малкият
предвиден ресурс се дължи на факта, че в
общинския център ще се реализират обществено
значими проекти към интегрирания план на гр. Лом
и се очаква голяма част от инфраструктурните
проблеми на града да бъдат решени, вкл. сградния
фонд на образователните институции.
Реализацията на третия приоритет на
СВОМР („Развитие на човешкия капитал на
територията на МИГ-ЛОМ“) е подсигурен с 34%
от общия бюджет. Той е насочен изцяло към
инвестиции в човешкия капитал – подобряване
капацитета на служителите и работниците,
активиране на неактивната част от населението
за връщане на пазара на труда, интеграция на
маргинализираните групи и т.н.
8.3. Капацитет на местната инициативна
група да изпълни стратегията за ВОМР:
МИГ-ЛОМ има необходимия капацитет за
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measures was consulted with all stakeholders during
the strategy development process. The budget was
discussed as widely as possible, according to the
needs of potential beneficiaries.
The planned amount of the public contribution
for the entire strategy from the EAFRD, ESF and
ERDF in the budget of the LAG-LOM is BGN
7,353,823. The contribution of each of the funds to
the measures under the strategy is as follows:
• EAFRD - 39.89%, of which 6.67% for measures
outside the RDP, but in line with the objectives of
Regulation (EU) № 1305/2013, and the remaining
93.33% measures of the RDP 2014-2020.
• ERDF - 100% of the funds under the fund are
for 1 measure financed under OPIC;
• ESF - the funds under this fund are distributed
between measures to 2 operational programs OPNOIR and OPHRD, in a ratio of 39.68% to 60.32%.
The only eligible measure to OPNOIR is intended to
spend 100% of the resource, while that to OPHRD is
divided between 5 measures.
The following graph shows the distribution of
the set public resource for each of the measures
included in the SCLLD of MIG-LOM:
For the development of a sustainable local
economy (priority 1 of the LAG-LOM SCLLD) 50%
of its financial resources are envisaged. This is due
to the inclusion of the full amount of support through
OPIC. At the same time, the initial greater support
is expected to lay the foundations for enhanced
growth in the future.
17% of the funds are allocated for the envisaged
measures to the second priority for the development
of the LAG-LOM (“Improving the living environment
in the LAG-LOM”). They are aimed at projects under
measures 4-7.2, 5-7.5. and measure 6 of the SCLLD.
The smaller envisaged resource is due to the fact
that in the municipal center will be implemented
socially significant projects to the integrated plan
of the town of Lom and it is expected that a large
part of the infrastructural problems of the town will
be solved, incl. the building stock of educational
institutions.
The implementation of the third priority of SCLLD
(“Development of human capital on the territory of
LAG-LOM”) is ensured by 34% of the total budget.
It is aimed entirely at investing in human capital improving the capacity of employees and workers,
activating the inactive part of the population to return
to the labor market, integration of marginalized
groups, etc..
8.3. Capacity of the local initiative group to
implement the CLLD strategy:
MIG-LOM has the necessary capacity to
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изпълнение на стратегията за ВОМР.
В момента МИГ-ЛОМ ползва помещения,
предоставени
с
Решение
на
ОбС
Лом
№,181/30.09.2016 г. за реализиране на проекта за
учредяване на МИГ. Двете помещения, с обща площ
40,83 кв.м., се намират на втори етаж в сграда
на ОП „Пазар Лом”. Чрез асансьора на сградата е
осигурен достъп за хора с увреждания. На етажа
са разположени и три зали за провеждане на срещи
и заседания. В близост до офиса е разположено и
помещение за архивни цели. Всичко това отговаря
изцяло на изискванията за офис, съгласно Наредба
22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии
за Водено от общностите местно развитие“.
За да осигури технически и финансов капацитет
за изпълнение на Стратегията за ВОМР Общински
съвет Лом с Решение № 286 от Протокол №
34/28.04.2017 г. реши да бъдат предоставени под
наем три помещения на втори етаж от сграда
частна общинска собственост, съгласно АОС
№ 2631/15.01.2015 г., с административен адрес:
гр. Лом, ул. „Г. Манавски” №19 – помещение №10 с
площ 19,95 м2, помещение №11 с площ 20,88 м2 и
архивно помещение с площ 3,5 м2. Наемните цени
да бъдат определени, съгласно разпоредбите на
Наредбата за реда за придобиване, управление
и
разпореждане с общинско имущество.
Помещенията се предоставят за срок на действие
на стратегията (12.2023 г.)
За стартиране изпълнението на Стратегията
за ВОМР ще бъде осигурен финансов ресурс от
общинския бюджет за обезпечаване управлението
на Стратегия за ВОМР, На „МИГ-ЛОМ“ ще
бъде осигурен финансов ресурс от общинския
бюджет – собствени приходи, за обезпечаване
стартирането на управлението на Стратегия
за ВОМР, представляващ 3,2% от планираният
и одобрен ресурс за управление на стратегията
през целия период – до 2023 г. Същият ще бъде
осигурен под формата на временен безлихвен
заем и ще бъде преведен по сметката на МИГ
след одобряване на стратегията и сключване на
договор с МЗХ;
Отпуснатите
финансови
средства
от
общинския бюджет, ще бъдат възстановени
при реализацията на Стратегията за ВОМР –
след верификация на първо междинно искане за
плащане от УО на ПРСР. Средствата трябва да се
използват единствено за дейности за управление
на стратегията по Наредба 22/14.12.2015 г.
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ по
ПРСР 2014-2020 г.
На 21.04.2017 г. Сдруженние с нестопанска цел
„Местна инициативна група-Лом” обяви процедура
за подбор на екип за следните длъжности:

implement the CLLD strategy.
Currently, LAG-LOM uses premises provided
by Decision of the Municipality of Lom №, 181 /
30.09.2016 for the implementation of the project for
the establishment of LAGs. The two rooms, with a
total area of 40.83 square meters, are located on the
second floor of a building of OP “Pazar Lom”. Access
for people with disabilities is provided through the
building’s lift. There are also three meeting rooms
on the floor. Near the office is a room for archival
purposes. All this fully meets the requirements for
an office, according to Ordinance 22 / 14.12.2015
on the implementation of sub-measure 19.2
“Implementation of operations within the strategies
for Community-led local development”.
In order to provide technical and financial
capacity for the implementation of the CLLD
Strategy, Lom Municipal Council with Decision №
286 of Protocol № 34 / 28.04.2017 decided to lease
three premises on the second floor of a private
municipal property, according to AOC № 2631 /
15.01.2015, with administrative address: town of
Lom, G. Manavski ”№19 - room №10 with an area of
19.95 m2, room №11 with an area of 20.88 m2 and
archive room with an area of 3.5 m2. Rental prices
to be determined in accordance with the provisions
of the Ordinance on the procedure for acquisition,
management and disposal of municipal property.
The premises are provided for the duration of the
strategy (12.2023).
To start the implementation of the CLLD
Strategy, a financial resource will be provided from
the municipal budget to ensure the management of
the CLLD Strategy. MIG-LOM will be provided with
a financial resource from the municipal budget own revenues , representing 3.2% of the planned
and approved resource for strategy management
throughout the period - until 2023. It will be provided
in the form of a temporary interest-free loan and will
be transferred to the LAG account after approval of
the strategy and conclusion of a contract with MAF;
The allocated financial resources from the
municipal budget will be reimbursed during the
implementation of the CLLD Strategy - after
verification of the first interim request for payment
by the MA of the RDP. The funds should be used
only for activities for management of the strategy
under Ordinance 22 / 14.12.2015 for implementation
of sub-measure 19.2 “Implementation of operations
within the strategies for Community-led local
development” of measure 19 “Community-led local
development“ according to the RDP 2014-2020.
On April 21, 2017, the non-profit association
“Local Initiative Group-Lom” announced a procedure
for selection of a team for the following positions:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

I. Изпълнителен директор – 1 брой;
II. Експерт по прилагане на Стратегията за
местно развитие – 2 броя;
III. Счетоводител – 1 брой;
Съгласно чл.13 от на Наредба 22 от 14.12.2015
г. на МЗХ, Местната инициативна група трябва
да отговаря на изискването да има „осигурени
за срока на изпълнение на стратегията за ВОМР
служители за позициите изпълнителен директор
и експерт по прилагане на стратегията за ВОМР,
както и други служители“, за което се представят
подписани споразумения за последващо наемане
на трудов договор на пълен работен ден, в случай
на одобрение на Заявлението за финансиране
по подмярка 19.2 от ПРСР.В срок до 12.05.2017
г., с всеки от избраните за длъжностите:
изпълнителен директор, счетоводител, двама
експерти по прилагане на Стратегията за местно
развитие, ще бъде сключено двустранно писмено
споразумение за последващо наемане на трудов
договор.
Съгласно Чл. 13. (1) т.3. трябва да бъде
осигурено офис оборудване за осъществяване на
дейността, в това число принтер, оборудвани
работни места и компютри, съответстващи на
броя на осигурените служители – т.е. ще бъдат
оборудвани 4 работни места. Освен закупеното
оборудване по проекта, реализиран от Община
Лом по мярка 19.1, което ще бъде прехвърлено
като дълготраен материален актив на МИГ-ЛОМ
ще бъдат обособени още 3 работни места - 3 бр.
компютри и принтер/скенер от Община Лом по
линия на вече реализирания проект “Съвместно
изграждане на центрове за трансграничен бизнес
и търговия в град Лом (България) и Дабулени
(Румъния)” на обща стойност 1 477 955,89 евро. по
ТГС България-Румъния.
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I. Executive Director - 1;
II. Expert in the implementation of the Local
Development Strategy - 2;
III. Accountant - 1;
According to Article 13 of Ordinance 22 of
14.12.2015 of the MAF, the Local Initiative Group
must meet the requirement to have “employees for
the positions of executive director and expert on
implementation of the CLLD strategy provided for
the period of implementation of the CLLD strategy,
as well as other employees”, for which signed
agreements for subsequent full-time employment
contract are submitted, in case of approval of the
Application for funding under sub-measure 19.2 of
the RDP. Within 12.05.2017, with each of selected
for the positions: executive director, accountant,
two experts on the implementation of the Local
Development Strategy, a bilateral written agreement
will be concluded for subsequent employment
contract.
According to Art. 13. (1) item 3. office equipment
must be provided to carry out the activity, including
a printer, equipped workplaces and computers
corresponding to the number of employees provided
- ie. 4 workplaces will be equipped. In addition
to the purchased equipment under the project
implemented by the Municipality of Lom under
measure 19.1, which will be transferred as a longterm tangible asset of LAG-LOM, 3 more jobs will be
established - 3. computers and a printer / scanner
from the Municipality of Lom under the already
implemented project “Joint construction of centers
for cross-border business and trade in the city of
Lom (Bulgaria) and Dabuleni (Romania)” worth a
total of 1,477,955.89 euros under CBC BulgariaRomania.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРИОРИТЕТ 1

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

PRIORITY 1

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE LOCAL ECONOMY
SPECIFIC OBJECTIVE 1.2. DIVERSIFICATION OF THE LOCAL
ECONOMY

ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.028 - МИГ ЛОМ „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ЛОМ”

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.109 - МИГ-ЛОМ МЯРКА 3-6.4.1 “ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ
ДЕЙНОСТИ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект: Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета
и експортния потенциал на “СТРОЙПРОЕКТ” ЕООД чрез придобиване на
високоспециализирани дълготрайни материални активи.
Бенефициент: “Стройпроект” ЕООД
Административен договор: BG16RFOP002-2.028-0002-C01 от 16.12.2019 г.
Стойност: 427 516,00 лв. БФП - 346 287,96 лв.
„СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД е създадена през 2006 г. в гр. Лом. Компанията е една от водещите фирми в района в областта за производство
на комплекти метални конструкции и отделни стоманени елементи (Елементи за стенно ограждане; Анкерни болтове;Закладни части
Детайли от листов материал), на база извършеното от дружеството механично обработване на съответните суровини. За качеството на
производствения процес и продуктите е от съществено значение и нивото на технологичния парк, затова фирмата традиционно инвестира
в нови производствени машини. Въпреки това и с оглед бързите темпове на развитие на компанията и разширяване на клиентската база
на международните пазари се чувства осезателна необходимост от придобиване на допълнително оборудване. Целта е да се избегнат
ограничения като забавяне на работния процес, занижено качество и липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява
пазарните обеми на търсене, което в по-натоварени периоди създава предпоставки за смущения в производството и възпрепятства
бързото изпълнение на по-големи поръчки и привличане на нови клиенти. Използването на външни услуги в по-натоварени периоди създава
предпоставки за смущения в производството и възпрепятства бързото изпълнение на по-големи поръчки и привличане на нови клиенти.
Тези негативни фактори ограничават възможностите за пазарно развитие и растеж на фирмата, което обуславя необходимостта от
въвеждане в производството на ново високотехнологично оборудване, предмет на настоящия проект. Планираните инвестиции се явява
необходимата крачка за постигане на поставените от фирмата цели,свързани с внедряването на нови технологии, които ще оптимизират
производството и ще подобрят неговата ресурсната ефективност и ефикасност, като условие за устойчивото развитие на фирмата.
Като резултат от проекта „СТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД ще постигне по-кратки срокове за изпълнение с максимална ефективност на разходите,
създаване на потенциал за експорт и повишаване на капацитета.

Project: Increasing the competitiveness, improving the capacity and the export potential of
STROYPROEKT EOOD by acquiring highly specialized tangible fixed assets.
Beneficiary: “STROYPROEKT” Ltd.
Administrative contract: BG16RFOP002-2.028-0002-C01 from 16.12.2019
BGN 427 516,00 - GRANT - BGN 346 287,96
“STROYPROEKT “Ltd. was established in 2006 in Lom. The company is one of the leading companies in the region in the field of manufacture of steel
structures and individual steel elements (Wall Enclosure Elements; Anchor Bolts; Warehouse Parts of Sheet Material) based on the mechanical processing of
the respective raw materials by the company. For the quality of the production process and the products, the level of the technology park is also essential, so the
company traditionally invests in new manufacturing machines. However, in view of the rapid pace of development of the company and the expansion of client
base in international markets, there is a pressing necessity to acquire additional equipment. The aim is to avoid constraints such as labor delays, poor quality
and lack of sufficient production capacity to meet market demand volumes, which in more busy periods creates preconditions for disruption to production
and hinders the rapid execution of larger orders and attracting new customers. The use of outsourced services in more busy periods creates premise for
disruptions to production and prevents the rapid execution of larger orders and attracting new customers. These negative factors limit the opportunities for
market development and growth of the company, which determines the necessity of introducing in the production of new high-tech equipment, subject of
this project. The planned investments are a necessary step to achieve the company‘s goals of introducing new technologies that will optimize production and
improve its resource efficiency and effectiveness as a condition for sustainable company development. As a result of the project “STROYPROEKT” Ltd. will
achieve shorter implementation times with maximum cost efficiency, creating export potential and increasing capacity.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект: „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета
и експортния потенциал на “ПАВЛОЛЕС” ЕООД чрез придовибиване на
високоспециализирано оборудване“
Бенефициент: „Павлолес„ ЕООД
Административен договор: BG16RFOP002-2.028-0003-C01 от 06.12.2019 г.
Стойност: 343 130,00 лв. БФП - 308 817,00 лв.
„ПАВЛОЛЕС“ ЕООД е развива своята дейност в сектора 1624 - Производство на опаковки от дървен материал. Дружеството произвежда
палети от дървен материал като влаганите суровини се закупуват в оразмерен вид.Компанията залага на предлагането на голямо
разнообразие на палети от дървен материал от висок технологичен клас и качество.Предприятието е доказало високите качества на
своите продукти, като е завоювало значителен пазарен дял в сектора, като в същото време е създало стабилни партньорски отношения с
клиенти и доставчици. За последните десет години фирмата изминава дълъг път на разширяване на производствените мощности. Въпреки
настоящите условия на свит пазар и висока конкуренция, фирмата получава нарастващи запитвания за все повече поръчки, във все по-големи
обеми, които дефинират потенциал за стабилен растеж.
С цел повишаване на производствения си капацитет „ПАВЛОЛЕС“ ЕООД трябва да оптимизира производствените процеси като
внедри машина от ново поколение, а именно линия за коване на палети, която има многократно по-големи мощности, производителност и
прецизност и осигуряват по-добро качество в сравнение с използваното до момента оборудване. Настоящата натовареност и изградената
клиентска мрежа дават увереност на фирмата в решението за инвестицията, целяща доставка на оборудване от най-висок световен
клас, което да допълни вече направените инвестиции и да изведе фирмата на качествено ново стъпало на европейските пазари. Проекта
предвижда закупуване на ДМА, което имат за цел да засилят конкурентните предимства на предприятието и да подобрят производствения
капацитет. Изпълнението на дейностите е пряко обвързано с внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност
и ефикасност в производствения процес. Като резултат от проекта „ПАВЛОЛЕС“ ЕООД ще постигне по-кратки срокове за изпълнение
на поръчките и много по-високо качество на изделията с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт и
повишаване на капацитета.

Project:”Increasing the competitiveness, improving the capacity and export potential of”
PAVLOLES “ Ltd. by acquiring highly specialized equipment”
Beneficiary: “PAVLOLES” Ltd.
Administrative contract: BG16RFOP002-2.028-0003-C01 from 06.12.2019
BGN 343 130,00 - GRANT - BGN 308 817,00
„PAVLOLES“ Ltd. is active in the sector 1624 - Production of wood packaging. The company produces wood pallets as the input raw materials are
purchased in a dimensioned form. The company relies on offering a wide variety of timber pallets of high quality. The company has proven the high quality
of its products by gaining a significant market share in the sector, while at the same time establishing stable partnerships with clients and suppliers. For the
past ten years, the company has gone a long way to expanding production capacities. Despite the current tight market conditions and high competition, the
company is receiving growing queries for more and more orders in ever larger volumes that define the potential for steady growth. In order to increase its
production capacity, „PAVLOLES“ Ltd. has to optimize the production processes by implementing a new generation machine, namely a pallet forging, which
has many times higher capacity, performance and precision and provides better quality compared with the equipment used so far. The current workload and the
built-in customer network provide confidence to the company in the investment decision aimed at delivering the highest world class equipment to complement
the investments already made and bring the company to a qualitatively new stage in European markets. The project foresees the purchase of tangible fixed
assets, which aim to strengthen the competitive advantages of the enterprise and to improve the production capacity. The implementation of activities is directly
linked to the implementation of new technologies to improve resource efficiency and effectiveness in the production process. As a result of the “PAVLOLES”
Ltd. project, it will achieve shorter deadlines for order execution and much more higher quality products with maximum cost efficiency, creating potential for
export and capacity enhancement.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект: „Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и
експортния потенциал на “ДИ ВЕН” ООД чрез придобиване на високоспециализирани
дълготрайни материални активи“
Бенефициент: “ДИ ВЕН” ООД
Административен договор: BG16RFOP002-2.028-0001-C01
Стойност: 390 090,29 лв. - БФП - 351 216,26 лв.
„ДИ ВЕН“ ООД е създадена през 1996 г. в гр. Лом. Основен предмет на дейността е производството на кари и рампи с код на дейността
КИД 2008:28.22. Кандидатът има и разработена собствена конструкция електрокари, които се продават в страната и чужбина. Предвид
голямата конкуренция на вътрешния и външния пазар, целта на „ДИ ВЕН“ ООД е да подобри гамата на произвежданите машини и по този
начин да привлече нови клиенти не само от страната, но и от чужбина. Стремежът на компанията е да развива продуктовата си гама
и да подобрява производствените процеси, така че да отговаря на все по–разнообразните търсения и потребности на националния и
международния пазар. Именно оптимизирането на производствените процеси и разширяването на технологичните възможности за
производство играят съществена роля за изпълнението на плановете за развитие на предприятието. Оборудване, с което фирмата
разполага, не позволява да се достигне желаният производствен капацитет и да се удовлетворят все по-високите изисквания на
клиентите, свързани с качеството на произведената продукция. В тази връзка настоящият проект, предвиждащ закупуването на ДМА,
се явява необходимата крачка за постигане на поставените от фирмата цели,свързани с внедряването на нови технологии, които ще
оптимизират производството и ще подобрят неговата ресурсна ефективност и ефикасност, като условие за устойчивото развитие
на фирмата. Настоящата натовареност и изградената клиентска мрежа дават увереност на фирмата в решението за инвестицията,
целяща доставка на оборудване от най-висок световен клас, което да допълни вече направените инвестиции и да изведе фирмата
на качествено ново стъпало на европейските пазари с цел да се задържат настоящите клиенти и да се разширят чуждестранните
контакти. Като резултат от проекта ще се постигнат по-кратки срокове за изпълнение на поръчките и много по-високо качество на
продуктите си с максимална ефективност на разходите, създаване на потенциал за експорт и повишаване на капацитета.

Project: „Increasing the competitiveness, improving the capacity and the export potential
of “DI VEN” Ltd. by acquiring highly specialized tangible fixed“ assets.
Beneficiary: “DI VEN” Ltd.
Administrative contract: BG16RFOP002-2.028-0001-C01
BGN 390 090,29 - GRANT - BGN 351 216,26
“DI VEN” Ltd. was established in 1996 in the town of Lom. The main activity is the production of trucks and ramps with the activity code 2008: 28.22.
The applicant has also developed its own construction of trucks, which are sold domestically and abroad. Given the great competition on the domestic and
foreign markets, the goal of “DI VEN” Ltd. is to improve the range of the machines produced and thus to attract new customers not only from the country
but also from abroad. The company‘s ambition is to develop its product range and improve its production processes to meet the increasingly diverse
needs and needs of the national and international markets. It is precisely the optimization of production processes and the expansion of technological
production capabilities that play an essential role in the implementation of the company‘s development plans. The equipment at the company disposal
does not allow to reach the desired production and to meet the ever-increasing requirements of the customers related to the quality of the output. In this
regard, the current project, which envisages the purchase of tangible fixed assets, is the necessary step in achieving the company‘s objectives related to
the deployment of new technologies that will optimize production and improve its resource efficiency and effectiveness as a condition for the sustainable
development of the company. The current workload and the built-in customer network provide confidence to the firm in its investment decision aimed at
delivering the highest world class equipment to complement already made investments and bring the company to a qualitatively new stage in European
markets in order to retain current customers and expanding foreign contacts. As a result of the project, shorter deadlines for order execution and much
higher quality products will be achieved with maximum cost efficiency, creating the potential for export and capacity enhancement.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект: „Подкрепа за развитие на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД гр. Лом“
Бенефициент: „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД
Административен договор: BG06RDNP001-19.109-0004-C01 от 04.05.2020 г.
Стойност: 117 182,12 лв. БФП - 87 886,58 лв.

Проектното предложение предвижда закупуване на нова техника, с която да бъде оборудвана „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД и ще бъде
реализирано на територията на гр. Лом, за нуждите на фирмата.
Кандидатът „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД функционира от 2015 г. като стриктно се спазват всички действащи нормативни изисквания,
касаещи не само качеството на извършените строителни услуги, но и опазването на околната среда и водите. Кандидатът се занимава
успешно вече 4 години със строителни дейности - един от традиционните икономически отрасли за България и източник на доходи за
населението в район, където демографският срив е по-голям, с което допринася за социално-икономическа стабилност и на страната.
Конкретната инвестиция е свързана с оборудване, което не само да придаде нов облик на фирмата, но и да бъде разширен пакета от
услуги, които тя предлага на пазара. Проектното предложение предвижда закупуване на строително рамково фасадно скеле, станция за иглен
вибратор,машини за рязане на тухли, перфоратори и др., както и разкриване на 2 нови работни места в гр. Лом.
Извършваните от кандидата дейности ще осигуряват и допълнителни работни места в условията на европейските стандарти по
време на изпълнение на новия вид поръчки на строителните обекти. Присъединяването на България към ЕС и финансирането по настоящата
процедура дават много по-добри възможности на Кандидата за разширяване на строителните дейности и развитие на фирмата, по висока
конкурентоспособност и реализация. Проектът ще бъде реализиран по Програма за развитие на селските райони и ще бъде съобразен изцяло
с действащото законодателство.

Project: “Support for development of” VANGELOVI STROY “Ltd. Lom”
Beneficiary: “VANGELOVI STROY” Ltd.
Administrative contract: BG06RDNP001-19.109-0004-C01 from 04.05.2020
BGN 117 182,12 - GRANT - BGN 87 886,58

The project proposal envisages the purchase of new equipment, which will be equipped with “VANGELOVI STROY” Ltd. and will be realized on the territory
of the town of Lom for the needs of the company.
The candidate „VANGELOVI STROY“ Ltd. has been operating since 2015, while strictly observing all the applicable normative requirements concerning
not only the quality of the construction services but also the protection of the environment and water. The candidate has been working successfully for 4 years
with construction activities - one of the traditional economic sectors for Bulgaria and a source of income for the population in an area where the demographic
collapse is bigger, thus contributing to the socio-economic stability of the country.
The specific investment is related to equipment that not only gives the company a new look but also extends the package of services it offers on the market.
The project proposal provides for the purchase of building frame facade scaffolding, a needle vibrator station, brick cutting machines, perforators, etc., as well
as the opening of two places of work in Lom.
The activities carried out by the applicant will also provide additional jobs in the conditions of the European standards during the execution of the new type
of orders of the construction sites. The accession of Bulgaria to the EU and the financing under this procedure give the Candidate much better opportunities
to expand the construction and development of the company, to become more competitive and more competitive. The project will be implemented under the
Rural Development Program and will be fully aligned with the legislation in force.
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Проект: “Подобряване на дейността и модернизиране на хранителен
магазин ЕТ “Тони - В. Цветков”
Бенефициент: ЕТ “Тони - В. Цветков”
Административен договор: BG06RDNP001-19.109-0005-CO1 от 22.10.2020 г.
Стойност: 10 150,00 лв. - БФП - 7 612,50 лв.
Проектно предложение „Подобряване на дейността и модернизиране на хранителен магазин ЕТ „Тони - В. Цветков“ „ е свързано с
подобряването на условията, ефективността и устойчивостта на съществуващ от 2004 г., 15 годишен бизнес за търговия на дребно с
хранителни стоки. Поради техническото и морално остаряване на голяма част от наличния инвентар и оборудване в магазина, се поражда
необходимостта от закупуването на ново обзавеждане, което да подобри разположението и вместимостта на продуктите, спрямо
наличната площ и ново оборудване, което би намалило режийните разходи, би подобрило правилното съхранение на продуктите и би увеличило
възможността за по-голям поддържан асортимент. Към момента, поради липсата на достатъчно качествени уреди и обзавеждане магазин
за хранителни стоки „ТОНИ“ не използва пълния си капацитет откъм предлагане на разнообразен и атрактивен асортимент, поддържане
на привлекателна наличност за клиентите за формиране на пълна пазарна кошница. От това се поражда и нуждата от обновление, с цел
подобряване на основните финансови показатели, като реализиран оборот и повишаване стойността на средната пазарска кошница.
Проектът отговаря изцяло на Специфична цел 1.2 „Диверсификация на местната икономика“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ за
създаване на устойчиво развитие на неземеделски дейности, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Предвижда
се и откриването на едно ново работно място. В следствие на закупените нови машини ще се предлагат и нови продукти както и нова
дейност за приготвяне на топли напитки и създаване на кът за консумация, с които се цели привличането на нови клиенти. Основна цел
на проекта е утвърждаването на магазин „Тони“ като устойчив местен бизнес. Дейностите планирани в рамките на проекта, които
ще спомогнат за постигането на целите са администриране, закупуване на необходимия инвентар и оборудване, монтаж и въвеждане в
експлоатация на закупените инвентар , оборудване и машини и подредба на асортимента.
Проектът е с безвъзмездна финансова помощ в размер на 7 612.50 лева и собствено финансиране от 2 537.50 лева

Project: “IMPROVEMENT OF THE ACTIVITY AND MODERNIZATION OF THE
FOOD STORE ET “TONI - V. TSVETKOV”
Beneficiary: ET “TONI - V. TSVETKOV”
Administrative contract: BG06RDNP001-19.109-0005-CO1 from 22.10.2020
BGN 10 150,00 - GRANT - BGN 7 612,50
Project proposal “Improvement of the activity and modernization of the grocery store „Toni - V.Tsvetkov“ is related to the improvement of the conditions,
efficiency and sustainability of a 15 year old retail food business. Due to the technical and moral aging of much of the inventory and equipment available in
the shop, there is a need to purchase new furniture to improve the location and capacity of the products, in terms of available space and new equipment, which
would reduce overheads, the proper storage of the products and would increase the possibility of a larger assortment maintained.
Currently, due to the lack of enough quality appliances and furniture, store „TONI“ does not use its full capacity to offer a diverse and attractive assortment,
maintaining attractive availability for customers to form a complete shopping cart. This is also the reason for the need for renewal, in order to improve the
main financial indicators such as realized turnover and increasing the value of the average shopping cart. The project fully responds to Specific Objective 1.2
„Diversification of the Local Economy“ of the CLLD LAG‘s Strategy for Creating Sustainable Development of Non-agricultural Activities, which is related to
the creation of employment outside the agriculture sector. It is also planned to open a new place of work for one employee. As a result of the new machines
purchased, new products will be offered as well as a new activity for preparing hot drinks and creating a corner for consumption.
The main objective of the project is to establish a Tony shop as a sustainable local business. The activities planned within the project that will help to
achieve the objectives are administration, purchase of the necessary equipment and equipment, installation and commissioning of the purchased equipment,
equipment and machines and ordering of the assortment.
The project has a grant of BGN 7,612.50 and own funding of BGN 2,537.50
16

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ПРИОРИТЕТ 2

ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА НА ЖИВОТ В МИГ-ЛОМ
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1.
ОБНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2.
СЪХРАНЕНИЕ НА БОГАТИЯ КУЛТУРЕН ЖИВОТ, ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧЕН В
РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА.

PRIORITY 2

IMPROVING THE LIVING ENVIRONMENT IN LAG-LOM
SPECIFIC OBJECTIVE 2.1.
RENEWAL OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT IN THE SETTLEMENTS

SPECIFIC OBJECTIVE 2.2.
PRESERVATION OF THE RICH CULTURAL LIFE, FULLY INCLUDED IN THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL ECONOMY

ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.057 - МИГ ЛОМ ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ИОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.185 - МИГ ЛОМ МЯРКА 5-7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ
В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект: Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. “Зорница”, гр. Лом
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ
Административен договор: BG06RDNP001-19.057-0001-С01 от 06.07.2020 г.
Стойност: БФП - 249355,79 лв..
Проект „Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. „Зорница“, гр. Лом“ предвижда:
• Изграждане възстановяване на зони за отдих, включително детска площадка, спортно игрище (футбол и баскетбол – 40м./20м.),
включително поставяне на пейки ( бетон и дърво), и други елементи от парковото обзавеждане;
• Преасфалтиране на уличната мрежа в квартала – около 4700 кв.м.;
• Поставяне на нови бордюри където е необходимо – около 300 м.;
• Обособяване на нови парко места за живущите в квартала – 30 парко места;
• Повдигане на дъждоприемните и ревизионните шахти ;
• Създаване на достъпна паркова среда, свързана с горните направления, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания
до сгради, съоръжения и места за отдих.
Общата цел на проекта е да се подобрят условията за живот, привлекателността и възможностите на ж.к. „Зорница“, гр. Лом и на
общината като цяло.
Конкретните цели са:
• Изграждане на безопасни и достъпни площи;
• Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото до подобрената техническа инфраструктура в община Лом;
• Подобряване визията на ж.к „Зорница“, гр. Лом;
• Повишаване привлекателността на квартала чрез подобряване на цялостния му физически облик.

Project: “Reconstruction of an interbranch space in residential area “Zornitsa”, Lom”
Beneficiary: MUNICIPALITY OF LOM
Administrative contract: BG06RDNP001-19.057-0001-С01 from 06.07.2020
GRANT - BGN 249 355,79
Project “Reconstruction of an inter-block space in residential area „Zornitsa“, Lom” provides:
- Construction of recreational areas including a children’s playground, a sports field (football and basketball ), benches (concrete and wood) and
other elements of the park furnishings;
- Overhaul of the street network in the neighborhood;
- Plasing of new curbs where necessary;
- Establishment of 30 new parking spaces for the residents in the neighborhood;
- Raising the rainwater and inspection shafts;
- Creating an accessible park environment related to the above described directions, including improving accessibility for people with disabilities to
buildings, facilities and recreation areas.
The overall goal of the project is to improve the living conditions, attractiveness and opportunities of the residential area “Zornitsa”, the town of Lom and
the municipality as a whole.
The specific objectives are:
• Construction of safe and accessible areas;
• Ensuring equal access for all groups in society to the improved technical infrastructure in the municipality of Lom;
• Improving the vision of Zornitsa residential complex, Lom;
• Increasing the attractiveness of the neighborhood by improving its overall physical appearance.
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Проект: Ремонт на сградата на НЧ “Виолета Рангелова - 1929”, село Трайково, община Лом
Бенефициент: НЧ “Виолета Рангелова - 1929”, село Трайково
Административен договор: BG06RDNP001-19.057-0002
Стойност: БФП - 206 664,79 лв.
С проектно предложение „Ремонт на сградата на НЧ „Виолета Рангелова - 1929“, село Трайково, община Лом“ ще се изпълни:
• Частичен ремонт на покривната конструкция с полагане на хидроизолационна мушама и нови керемиди
• Външна топлоизолация
• Подмяна на външна дограма
• Подмяна на външни входни врати с алуминиеви, като се предвижда отваряне навън и монтаж на антипаник брава
• Монтаж на нови улуци и водосточни тръби
• Топлоизолация в подпокривното пространство
• Отопление с климатици
РЗП на сградата е 1 040 кв.м.
Не се предвижда събаряне и нови зидове, както и конструктивни намеси. Запазват се като вид настилките и покритията по стени и
тавани.
Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културноисторическото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в културните центрове читалища,
театри, библиотеки музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната
идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в тях. Ще се осигури по-достъпна
среда, ще се подобри енергийната ефективност на сградата. Чрез реализирането на дейностите по проекта ще се подобрят условията за
живот на жителите на село Трайково, община Лом, а най-засегнати от проблемите на всяка община са именно селата в нея. Изпълнението
на целите на проекта ще доведе до подобряване средата за живот на населението, привличане на инвеститорски интерес, ще се създадат
предпоставки за преодоляване на тенденцията за напускане на младите, добре образовани и предприемчиви хора на селото.

Project: Renovation of the building of Violeta Rangelova - 1929 Community Center, Traykovo village,
Lom municipality
Beneficiary: Violeta Rangelova - 1929 Community Center, Traykovo village
Administrative contract: BG06RDNP001-19.057-0002
GRANT - BGN 206 664,79
With the project proposal „Repair of the building of Community center „Violeta Rangelova - 1929“, village of Traikovo, Lom municipality“ will be
implemented:
• Partial repair of the roof structure with laying of a waterproofing sheet and new roof tiles;
• External thermal insulation;
• Replacement of external joinery;
• Replacement of external aluminum doors, with opening to the outside and installation of anti-panic lock;
• Installation of new gutters and drainage pipes;
• Heat insulation in the attic space;
• Heating with air conditioners.
The total built-up area of the building is 1 040 sq.m.
No demolition and new walls, as well as constructive interventions, are foreseen. They are preserved as a type of flooring and coatings on walls and
ceilings.
Preserving the spiritual and cultural life of the local people is important for rural development. The cultural and historical development of Bulgaria
determines a rich cultural heritage, which is preserved and preserved in the cultural centers of community centers, theaters, libraries, museums, churches,
monasteries and others. Investments in this type of infrastructure will allow to preserve the cultural identity and traditions in rural areas and to increase the
quality of life of the people living in them. A more accessible environment will be provided, the energy efficiency of the building will be improved. Through the
implementation of the project activities the living conditions of the residents of the village of Traykovo, Lom municipality will be improved, and the most affected
by the problems of each municipality are the villages in it. The implementation of the project objectives will lead to improving the living environment of the local
people , attracting investor interest, will create conditions for overcoming the trend of leaving the young, well-educated and enterprising people of the village.
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Проект: „Ремонт на сградата на НЧ “Кирил Петров-1922“ село Сталийска махала“
Бенефициент: Народно читалище “Кирил Петров -1922”
Административен договор: BG06RDNP001-19.057-0003-С01 от 10.02.2020 г.
Стойност: БФП - 264 682,47 лв.
С проектно предложение „Ремонт на сградата на НЧ „Кирил Петров - 1922“, село Сталийска махала, община Лом“ ще се изпълни:
• Демонтаж на покривните плоскости и частичен ремонт на покривната конструкция
• Монтаж на два броя мини рампи към изходите на зрителната зала които ще се използват за достъп на хора с двигателни проблеми , които да
удовлетворяват изискванията на наредбата за достъпна среда
• Монтаж на нови улуци и водосточни тръби
• Цялостна подмяна на външна дограма прозорци с ПВС и врати външни, входни с алуминиеви.
• Топлоизолация на плочата над второ ниво в подпокривното пространство
• Топлоизолационен пакет по фасадата
• Отопление с климатици за съответните помещения
РЗП на сградата е 1 350 кв.м.
Не се предвижда събаряне и нови зидове, както и конструктивни намеси. Запазват се като вид настилките и покритията по стени и тавани.
Общата цел на проекта е да се подобрят условията за живот, привлекателността и възможностите на село Сталийска махала. Реализирането
на проекта ще доведе до подобряване на социално-икономическото положение и просперитета на населеното място чрез задържане на младите и
предприемчиви жители на общината и прекъсване на тенденциите на обезлюдяване.
Конкретните цели на настоящото проектопредложение ще се постигнат чрез ремонт на сградата на НЧ „Кирил Петров - 1922“, което ще подобри
публичната инфраструктура в селото и ще подпомогне създаването на привлекателна жизнена среда на територията на МИГ ЛОМ. Това осезаемо ще
подобри качеството на живот на част от населението на община Лом.
Ще се осигури по-достъпна среда, ще се подобри енергийната ефективност на сградата. Чрез реализирането на дейностите по проекта ще се
подобрят условията за живот на жителите на село Сталийска махала, община Лом, а най-засегнати от проблемите на всяка община са именно селата
в нея. Изпълнението на целите на проекта ще доведе до подобряване средата за живот на населението, привличане на инвеститорски интерес, ще се
създадат предпоставки за преодоляване на тенденцията за напускане на младите, добре образовани и предприемчиви хора на селото.

Project: “Repair of the building of Community center “Kiril Petrov - 1922”, village of Staliyska
mahala, Lom municipality”
Beneficiary: Сommunity center “Kiril Petrov -1922”
Administrative contract: BG06RDNP001-19.057-0003-С01 from 10.02.2020
GRANT - BGN 264 682,47
With a project proposal „Repair of the building of Community center „Kiril Petrov - 1922“, village of Staliyska mahala, Lom municipality“ will be implemented:
• Dismantling the roof panels and partial repair of the roof structure;
• Installation of two mini-ramps to the outlets of the viewing hall that will be used to access people with mobility problems to meet the requirements of an Ordinance;
• Installation of new gutters and drainage pipes;
• Complete replacement of external windows with PVC and external entrance doors with aluminum ones;
• Thermal insulation of the slab above the second level in the roof space;
• Thermal insulation package on the facade;
• Heating with air conditioners for the relevant premises;
The total built-up area of the building is 1 350 sq.m.
No demolition and new walls, as well as constructive interventions, are foreseen. They are preserved as a type of flooring and coatings on walls and ceilings.
The overall goal of the project is to improve the living conditions, attractiveness and opportunities of the village of Staliyska Mahala. The implementation of the
project will lead to the improvement of the socio-economic situation and the prosperity of the settlement by retaining the young people and enterprising inhabitants of the
municipality and interrupting the depopulation trends.
The specific objectives of this draft proposal will be achieved through the renovation of the building of the Community Center „Kiril Petrov - 1922“, which will improve
the public infrastructure in the village and will help create an attractive living environment on the territory of LAG Lom. This will significantly improve the quality of life of part
of the population of Lom municipality.
A more accessible environment will be provided, the energy efficiency of the building will be improved. Through the implementation of the project activities the living
conditions of the inhabitants of the village of Staliyska mahala, Lom municipality will be improved, and the most affected by the problems of each municipality are the
villages in it. The implementation of the project objectives will lead to improving the living environment of the population, attracting investor interest, will create conditions for
overcoming the trend of leaving the young, well-educated and enterprising people of the village.
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Проект: „Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ
Административен договор: BG06RDNP001-19.057-0004-С02 от 29.06.2020 г.
Стойност: БФП - 167 742,60 лв.
В 20-те години на миналия век след три войни България е изправена пред жестока равносметка – загинали над 150 000 мъже. За
последна почит към далите живота си за Родината войници и офицери, държавата започва изграждане на паметници в родните им
краища. Кавалеристите от Втори конен полк в Лом, със собствени средства решават да увековечат паметта на 67 свои другари,
загинали на фронтовете от Сливница през 1885 до Люле Бургас, Чорлу и Криволак /1912-18 г./. Мястото е избрано – на плаца, пред щаба на
полка и на метри от портала на поделението, за да се вижда добре и от преминаващите по улиците хора. Паметникът е дело на един от
най-талантливите и известните български скулптори и архитекти през първите десетилетия на 20 век – Кирил Шиваров. „Паметник на
загиналите във войните 1885, 1912-1913 г., 1915-1918 г.“ , внушителен с въздействието си, е скромен, но величав. Изграден е от камък
и варовик с размери 4,16 на 4,16 м и височина 4,30 м.. На три от страните на паметника са изписани имената на загиналите в трите
войни и метежа през 1923 г. 67 офицери и войници. Паметникът е открит на 1.11.1930 г. След 1944 г. конният полк е закрит. Поделението
е преустроено и паметникът е изоставен в задния двор на казармата. Достъпът за гражданите е ограничен.
През 2017 г. ломчани и общинската управа подемат инициатива, паметникът да стане общодостъпна част от градското
пространство. С решение №802 на МС от 8.11.2018 г., паметникът и прилежащото му пространство са предоставени на община Лом.
Проектното предложение предвижда обособяване на нов за града съвременен мемориален парк, който да предостави възможност за
достъп на повече хора по време на празнични събития и чествания за увековечаване на паметта на загиналите през войните.
Строително-ремонтните дейности по
проекта включват:
• Изграждане на алейна мрежа;
• Обособяване на места за отдих и
зелени площи;
• Обогатяване на дървесно-храстовата
растителност;
• Изграждане на парковото осветление.

Project:Construction of a memorial park in the town of Lom
Beneficiary: MUNICIPALITY OF LOM
Administrative contract: BG06RDNP001-19.057-0004-С02
GRANT - BGN 167 742,60
In the 20s of 20th century, after three wars, Bulgaria is facing a cruel account - more than 150,000 men died. For the last tribute for giving their lives
for Motherland, soldiers and officers, the state began building monuments in their homelands. The Cavalrymen of the Second Horse Regiment in Lom,
with their own resources, decided to perpetuate the memory of 67 comrades who died on the fronts from Slivnitsa in 1885 to Lule Bourgas, Chorlu and
Krivolak (1912-18). The place is chosen - on a flat, in front of the regiment headquarters and meters away from the division‘s portal so that it can be seen
well by the people passing through the streets. The monument is work of one of the most talented and famous Bulgarian sculptor and architect in the first
decades of the 20th century - Kiril Shivarov. The „Monument of those who gave their lives in the Wars 1885, 1912-13, 1915-18“, impressive in its impact,
it is modest but majestic. It is made of stone and limestone with proportions of 4.16 to 4.16 m and height of 4.30 m. On three sides of the monument are
carved the names of 67 soldiers who revolt and died in 1923. The monument was opened on 1.11.1930. After 1944 the horse regiment was closed. The
unit was rebuilt and the monument was abandoned in the backyard of the barracks. Access for citizens is limited. In 2017, citizens of Lom along with the
municipal government are taking the initiative to make the monument a part of the city. By decision №802 of the Council of Ministers on 8.11.2018, the
monument and the adjoining space were granted to the municipality of Lom. The project proposal provides for the establishment of a new, modern for city
memorial park that will provide more access for the citizens, to festivals and celebrations to perpetuate the memory of those who died during the wars.
The construction and repair activities include: Construction of alley network; Separation of places for recreation and green areas; Enriching tree-shrub
vegetation; Establishing of park lighting.
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Проект: Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване
на обзавеждане за ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - „Туристически
информационен център - гр. Лом”
Бенефициент: Туристическото дружество Аспарухов хълм
Административен договор: BG 06RDNP001-19.185-0001-С01 от 30.07.2020 г.
Стойност: БФП - 96 179,43 лв.
Проектното предложение предвижда основен ремонт, мерки за енергийна ефективност на сгради, собственост на
Туристическо дружество „Аспарухов хълм” и закупуване на необходимото оборудване и обзавеждане.
Основните цели, които ще бъдат постигнати с реализацията на проекта са подобряване на условията за развиване на
дейността на дружеството и създаване на Туристически Информационен Център. Туристическият Информационен Център
ще разполага с информация за природни забележителности, музеи и исторически паметници, културни и спортни прояви и
събития, туристически маршрути, хотели и други места за настаняване в града и околностите.
В туристическия център ще се поддържа детайлна база за всички налични природни, културни, архитектурни и исторически
забележителности на територията на община Лом. Центърът ще консултира предприемачи за създаването на възможно найатрактивен за туристите културно-исторически продукт, ще разработва рекламни материали и представя община Лом на
регионални, национални и международни туристически борси и изложения.
Популяризиране на историята, културата, традициите и природните дадености, с които общината разполага за
развитието на интегриран туризъм, е основна цел на центъра. Създаването му ще подобри туристическата инфраструктура,
съвместната дейност между администрацията, неправителствения сектор, хотелиери, винарски изби и организации
от областта на туризма в община Лом. Всички тези дейности ще осигурят необходимите условия за превръщането на
интегрирания туризъм в сериозен отрасъл на общинската икономика.

Project: Overhaul, introduction of energy efficiency measures and purchase of furniture for
ASPARUHOV HILL TOURIST ASSOCIATION - “Tourist Information Center - Lom”
Beneficiary: SPARUHOV HILL TOURIST ASSOCIATION
Administrative contract: BG 06RDNP001-19.185-0001-С01 from 30.07.2020
GRANT - BGN 96 179,43
The subject of the project proposal is the creation of a tourist information center in the town of Lom. The center will have information
on natural landmarks, museums and historical monuments, cultural and sporting events and events, tourist routes, hotels and other
accommodations in the city and its surroundings.
In the tourist center will be maintained a detailed base for all available natural, cultural, architectural and historical landmarks in the
municipality of Lom. The Center consults entrepreneurs to create the most attractive cultural and historical product for tourists, develops
promotional materials and presents Lom Municipality on regional, national and international tourist fairs and exhibitions.
The Tourist Information Center applies for measure 5 - 7.5 „Investments for public use in infrastructure for recreation, tourist infrastructure“
under
Promotion of the history, culture, traditions and natural resources that the municipality has for the development of integrated tourism is
a central objective of the center. Its construction improved the tourist infrastructure, the co-operation between the administration, the nongovernmental sector, hoteliers, wine cellars and tourism organizations in Lom municipality. All these activities will provide the necessary
conditions for the transformation of integrated tourism into a serious sector of the municipal economy. The center has information on cultural
and sports events and events, tourist routes, hotels and other accommodations in the city and its surroundings.
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ПРИОРИТЕТ 3

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1.
ПОВИШАВАНЕ СПОСОБНОСТИТЕ И ПОЗНАНИЯТА НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2.
ПРИОБЩАВАНЕ НА ХОРАТА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ КЪМ СОЦИАЛНИЯ
И ТРУДОВ ЖИВОТ НА ОБЩНОСТТА.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3.
ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА
ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

PRIORITY 3

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF LAG-LOM
SPECIFIC OBJECTIVE 3.1.
INCREASING THE ABILITIES AND KNOWLEDGE OF THE HUMAN RESOURCE

SPECIFIC OBJECTIVE 3.2.
INCLUSION OF PEOPLE FROM RISK GROUPS IN THE SOCIAL
AND WORKING LIFE OF THE COMMUNITY

SPECIFIC OBJECTIVE 3.2.
IMPROVING THE QUALITY AND ACCESS TO SCHOOL EDUCATION

ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-1.045-S1 - МИГ ЛОМ „ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНИ И
БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА“
ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-2.030 - „ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, ВКЛ.
ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ИНТЕГРИРАН ПОДХОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ“

ПРОЦЕДУРА № BG05M20P001-3.007 - „МИГ ЛОМ МЯРКА 7 ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЧРЕЗ
ИНТЕГРИРАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО РОМИ”
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Проект: Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня
“Свежест” Лом
Бенефициент: “ЛОЗАНОВ И СИН 77” ЕООД
Административен договор: BG05М9ОP001-1.045-0001-C01 от 19.12.2019 г.
Стойност: БФП - 30 992,24 лв.
ОТЛОЖЕН СТАРТ 2021г.

Проектът „Разкриване на 3 нови работни места за безработни в обществена пералня „Свежест“ Лом“ ще допълни одобрен
проект по СВОМР на МИГ-ЛОМ и ще доведе до подобряване качеството на живот на икономически неактивни и безработни лица на
територията на МИГ-ЛОМ, чрез създаване предпоставки за устойчива заетост. Той изцяло отговаря на Приоритет 3 на СВОМР:
“Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ ЛОМ“ и Специфична цел 3.1 „Повишаване способностите и познанията на
човешкия ресурс“.Кандидатът „ЛОЗАНОВ И СИН 77“ ЕООД ще разшири своята основна дейност - на земеделски производител, като
започва нова икономическа дейност с Код по КИД 2008 - 96.01“Пране и химическо чистене“. Обучението по ключови компетенции,
което е в рамките на 30 учебни часа, изпълнени от външен изпълнител ще възстанови увереността на възрастните безработни
в собствените сили и възможности.
„ЛОЗАНОВ И СИН 77“ ЕООД кандидатства пред ОПРЧР за субсидирана заетост на 6 безработни лица, които ще подбере от
целева група над 30 години до 54 г. и над тази възраст и ще проведе обучение по ключови компетентности КК-5 „Умения за учене“,
във връзка с назначаване на обучените, регистрирани в Бюрото по труда в Лом по код 8157 „Машинен оператор в пералня“ по
НКПД-2011 г . Дейностите по проекта включват:1.Провеждане на обучение по ключови компетентности - КК 5 „Умения за учене“;
2.Наемане на лицата от целевата група на пълно работно време за период до 6 месеца;
След края на проекта отличилите се със старание и възможности ще бъдат назначени на вакантните 3 нови работни места
при условия на конкуренция и равни възможности на кандидатите. Целта на проектното предложение е да допринесе както за
осигуряване на временна, така и на трайна заетост сред местното население чрез предвидените дейности за изграждане на
капацитет и придобиване на квалификация. Иновативен подход при прилагането на мярката в проекта ще бъде поставянето
нуждите на индивида на място с методите на съвременната комуникация и обучение.

Project: Opening of 3 new jobs for the unemployed in the public laundry “Svezhest” Lom
Beneficiary: “LOZANOV & SON 77” Ltd
Administrative contract: BG05М9ОP001-1.045-0001-C01 from 19.12.2019
GRANT - BGN 30 992,24
The project „Establishing 3 new workplaces for unemployed in a public laundry „Sveztest” Lom will complete the approved project of the
LAG-LOM and will lead to the improvement of the quality of life of economically inactive and unemployed persons in the LAG-LOM territory through
creating prerequisites for sustainable employment. It fully corresponds to Priority 3 of the CLLD: „Development of human capital in LAG LOM“ and
Specific objective 3.1 „Increasing Human Resources Capabilities and Knowledge“. The “LOZANOV & SON 77” Ltd will expand its main activity agricultural producer, starting a new economic activity with NACE Code 2008 - 96.01 „Laundry and dry cleaning“. Key competency training, which
is within 30 hours of an external contractor, will restore the confidence of older unemployed people to their own strengths and capabilities.
„LOZANOV &cSON 77“ Ltd applies to the OPHRD for subsidized employment of 6 unemployed persons, selected from the target group
over 30 years old up to 54 years old and over this age and will perform key competency training KC-5 „Learning Skills“ , in connection with the
recruitment of the trainees registered with the Labor Office in Lom to code 8157 „Machine operator in laundry“ under NCPD-2011. The project
activities include: 1. Carrying out key competence training - KC 5 „Learning Skills“; 2. Hiring the full-time target group for up to 6 months;
After the end of the project, the distinguished and diligent ones will be assigned to the vacant 3 new jobs, under conditions of competition
and equal opportunities for candidates. The aim of the project proposal is to contribute both to providing temporary and permanent employment
among the local population through the planned capacity building and qualification activities. An innovative approach to implementing the measure
in the project will be to place the individual‘s needs inline with modern communication and training methods.
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Проект: „ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР МАЛЧО” разкрива нови работни места
за безработни от Лом”
Бенефициент: „Малчо 2012“ ЕООД
Административен договор: 1.045-0002-С01 от 12.02.2020 г.
Стойност: БФП - 31 080,24 лв.

ОТЛОЖЕН СТАРТ 2021г.
Кандидатът „Малчо 2012“ ЕООД ще диверсифицира основната си дейност - на търговия на дребно на плодове и зеленчуци, като започва нова
икономическа дейност с Код по КИД 2008 - 93.29. Други дейности, свързани с развлечения и отдих . Обучението по ключови компетенции в зависимост
от изискванията на работно място,изпълнени от външен изпълнител ще възстанови увереността на възрастните безработни в собствените сили и
възможности.
„Малчо 2012“ ЕООД кандидатства пред ОПРЧР за субсидирана заетост на 6 безработни лица, които ще подбере от целева група над 30 години до 54
г. и ще проведе обучение по три ключови компетентности: 2 лица по КК-1 „Общуване на роден език“, 2 лица по КК-4 „Дигитална компетентност“, 2 лица
по КК-5 „Умения за учене“, във връзка с назначаване на обучените, регистрирани в Бюрото по труда в Лом по код НКПД-2011 г.: 53111001 Детегледачка,
51693008 Организатор дейности, 33393020 Организатор, работа с клиенти.
Дейностите по проекта включват:
1.Провеждане на обучение по три ключови компетентности;
2.Наемане на лицата от целевата група на пълно работно време за период до 6 месеца;
След края на проекта отличилите се със старание и възможности ще бъдат назначени на вакантните 3 нови работни места при условия на
конкуренция и равни възможности на кандидатите.
Целта на проектното предложение е да допринесе както за осигуряване на временна, така и на трайна заетост сред местното население на лица
преминали обучение по ключови компетентности.
Проектът „ДЕТСКИ ПАРТИ ЦЕНТЪР „МАЛЧО“ разкрива нови работни места за безработни от Лом“ ще допълни друг проект по СВОМР на МИГЛОМ и ще доведе до подобряване качеството на живот на икономически неактивни и безработни лица на територията на МИГ-ЛОМ, чрез създаване
предпоставки за устойчива заетост. Той изцяло отговаря на Приоритет 3 на СВОМР: “Развитие на човешкия капитал на територията на МИГ ЛОМ“ и
Специфична цел 3.1 „Повишаване способностите и познанията на човешкия ресурс“.

Project: ”CHILDREN’S PARTY CENTER MALCHO” opens new jobs
for the unemployed from Lom“
Beneficiary: „MALCHO 2012“ Ltd.
Administrative contract: 1.045-0002-С01 from 12.02.2020
GRANT - BGN 31 080,24
The candidate „Malcho 2012“ Ltd will diversify its main activity - Retail of fruit and vegetables by starting new economic activity with NACE Code 2008 - 93.29. Other activities
related to entertainment and recreation. Training on key competencies, depending on the requirements of a workplace, performed by an outsourcer will restore the confidence of
the elderly unemployed in their own strengths and abilities.
“Malcho 2012” Ltd applies to the OPHRD for subsidized employment of 6 unemployed persons, selected from the target group over 30 years old up to 54 years old and will
train three key competences: 2 persons under KC-1 „Communication in native language“ , 2 persons under KC-4 „Digital Competence“, 2 persons under KC-5 „Learning Skills“,
in connection with the recruitment of the trainees registered at the Labor Bureau in Lom under the NCPD-2011: 53111001 Babysitter, 51693008 Organizer activities, 33393020
Organizer, customer service.
Project activities include:
1. Training three key competences;
2. Hiring the full-time target group for up to 6 months;
After the end of the project, the distinguished and diligent ones will be assigned to the vacant 3 new jobs, under conditions of competition and equal opportunities for
candidates.
The aim of the project proposal is to contribute both to providing temporary and permanent employment to the local population of persons who have undergone key
competence training.
The project „KIDS PARTY CENTER „MALCHO“reveals new job opportunities for unemployed people from Lom“ will complete another project of the LAG-LOM and will lead
to the improvement of the quality of life of economically inactive and unemployed persons on the LAG-LOM territory, prerequisites for sustainable employment. It fully complies
with Priority 3 of the CLLDS: “Human Capital Development on the LAG LOM” territory and Specific Objective 3.1 „Enhancement of human resources capabilities and knowledge“.
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Проект: “ЕТ “Инна Петрова” в услуга на клиентите”
Бенефициент: ЕТ “Инна Петрова”
Административен договор: BG05M9OP001-1.045-S1-0006-С01 от 15.04.2020 г.
Стойност: БФП - 21 108,82 лв.
ЕТ „Инна Петрова“ кандидатства пред ОПРЧР за субсидирана заетост на 2 безработни лица, които ще подбере от целева
група над 30 години до 54 г. - 1 брой и над 54 г - 1 брой. Ще проведе обучение по една ключова компетентност: 2 лица по КК-5
„Умения за учене“, във връзка с назначаване на обучените, регистрирани в Бюрото по труда в Лом по код НКПД-2011 г.: 52490001
Обслужващ, магазин -2 броя.
Дейностите по проекта включват:
1.Провеждане на обучение по три ключови компетентности;
2.Наемане на лицата от целевата група на пълно работно време за период до 12 месеца;
След края на проекта ще бъде назначен един от наетите, на вакантното ново работно място при условия на конкуренция и
равни възможности на кандидатите.
Целта на проектното предложение е да допринесе както за осигуряване на временна, така и на трайна заетост сред местното
население и ще доведе до подобряване качеството на живот на икономически неактивни и безработни лица на територията на
МИГ-ЛОМ, чрез създаване предпоставки за устойчива заетост. Той изцяло отговаря на Приоритет 3 на СВОМР: “Развитие на
човешкия капитал на територията на МИГ ЛОМ“ и Специфична цел 3.1 „Повишаване способностите и познанията на човешкия
ресурс“.

Project: “Sole trader” Inna Petrova “in the service of customers”
Beneficiary: Sole trader” Inna Petrova“
Administrative contract: BG05M9OP001-1.045-S1-0006-С01 from 15.04.2020
GRANT - BGN 21 108,82
„Inna Petrova“ applies to the OPHRD for subsidized employment of 2 unemployed persons selected from a target group over 30 years old up
to 54 years old - 1 person and over 54 - 1 person. It will train one key competence: 2 persons under KC-5 „Learning Skills“, in connection with the
recruitment of the trainees registered at the Labor Bureau in Lom under the NCPD-2011: 52490001 Servicing, Shop- 2 person.
Project activities include:
1. Training three key competences;
2. Hiring full-time persons for a period of up to 12 months;
After the end of the project, one of the employees will be recruited to the vacant new job under conditions of competition and equal opportunities
for the candidates.
The aim of the project proposal is to contribute both to providing temporary and permanent employment to the local population and to improve
the quality of life of economically inactive and unemployed people on the LAG-LOM territory by creating prerequisites for sustainable employment.
It fully complies with Priority 3 of the CLLDS: Human Capital Development on the LAG LOM territory and Specific Objective 3.1 „Enhancement of
human resources capabilities and knowledge“.
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Проект: ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ
Административен договор: BG05M9OP001-2.030 -0002-С01 от 19.12.2019 г.
Стойност: БФП - 391 165,60 лв.
На 02.03.2020 година стартираха дейностите по проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда ”, финансиран с Договор №
BG05M9OP001-2.030-0002 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран
подход на територията на МИГ – ЛОМ“. Проектът е на стойност 391 165,60 лв. и ще се реализира в срок до 31.05.2021 година.
Проект „Звено за предоставяне на подкрепящи услуги в домашна среда“ е насочен към подобряване качеството на живот на 50 лица с увреждания и
хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Лом, чрез предоставяне на интегрирани, подкрепящи услуги в домашна среда.
Проектът надгражда проект „Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване“ финансиран по схема BG05M9OP001-2.002 - Независим
живот на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
В рамките на 15 месеца по проекта ще се реализират следните основни дейности:
1. Предоставяне на подкрепящи услуги - социални и здравни -в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда според
индивидуалните потребности на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за самообслужване:
- дейности по подбор и обучение на персонал, предоставящ услугите;
- дейности по подбор на потребители и предоставяне на комплекса от услуги.
2.Местни социални дейности за социално включване, насочени са към премахване на пречките пред равното участие в обществения живот и
културно-развлекателните дейности в общината на лицата от целевата група, в т.ч. посещение на театри, концерти, обществени мероприятия,
активно участие в културния календар на града и др.
В резултат от изпълнението на комплекса от дейности ще се подобри качеството на живот на лицата с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност
за самообслужване , чрез създаване на условия за подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане
на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.
Услугите ще се предоставят директно в дома на потребителя, след извършване на индивидуална оценка на нуждите на всеки един от тях. Успешното
реализиране на дейностите по проекта ще създаде реални предпоставки за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания и възрастни хора на територията на община Лом.

Project: UNIT FOR PROVISION OF SUPPORTING SERVICES IN THE HOME ENVIRONMENT
Beneficiary: MUNICIPALITY OF LOM
Administrative contract: BG05M9OP001-2.030 -0002-С01 from 19.12.2019
GRANT - BGN 391 165,60
On 02.03.2020 the activities under the project „Unit for providing support services in the home environment“ started, financed by Contract № BG05M9OP001-2.030-0002
of the Operational Program „Human Resources Development“ 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Social Fund under procedure
BG05M9OP001-2.030 „Better access to sustainable services at an affordable price, incl. health and social services - an integrated approach on the territory of the LAG LOM“. The project is worth BGN 391,165.60 and will be implemented by May 31, 2021.
The project „Unit for providing support services in the home environment“ is aimed at improving the quality of life of 50 people with disabilities and people over 65 in
inability to self-care in the municipality of Lom, by providing integrated, support services in the home environment. The project builds on the project „Unit for hourly provision
of services for social inclusion“ funded under the scheme BG05M9OP001-2.002 - Independent Living of the Operational Program „Human Resources Development“ 20142020.
The following main activities will be implemented within 15 months of the project:
1. Provision of support services - social and health - incl. integrated cross-sectoral services in the community or at home according to the individual needs of people
with disabilities and people over 65 years old who are unable to self-care:
- activities for selection and training of personnel providing the services;
- activities for selection of users and provision of the complex of services.
2. Local social activities for social inclusion, aimed at removing obstacles to equal participation in public life and cultural and entertainment activities in the municipality
of persons from the target group, incl. visiting theaters, concerts, public events, active participation in the cultural calendar of the city, etc.
As a result of the implementation of the set of activities, the quality of life of people with disabilities and people over 65 years old incapable of self-care will be improved
by creating conditions for support for effective exercise of their right to independent living and social inclusion, while respecting their rights, taking into account their
capabilities and specific needs.
The services will be provided directly in the user‘s home, after an individual assessment of the needs of each of them. The successful implementation of the project
activities will create real preconditions for the return to the real labor market of the persons who take care of their relatives with disabilities and elderly people on the territory
of Lom municipality.
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Проект: „По-добър достъп до качествено образование на деца и ученици
от маргинализирани общности, вкл.роми от две училища в село Ковачица“
Бенефициент: ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ село Ковачица, община Лом
Административен договор: BG05M2OP001-3.007-0002-C01 от 24.04.2020 г.
Стойност: БФП - 186 088,58 лв.
Предложеният проект се изпълнява от двама равностойни партньори, намиращи се в с.Ковачица, малко населено място
от територията на МИГ Лом. Проектът цели да се създадат необходимите предпоставки и условия на 80 ученици от
маргинализирани общности, включително роми от Основно училище „Кирил и Методий“ и Професионална гимназия “Дунавска
земя„ за успешно интегриране чрез образователната система. Целта на проекта ще се реализира, чрез изпълнение на три
дейности, изпълнени огледално от всеки от партньорите. Дейностите по проекта дават възможност за социално включване
и равен шанс на маргинализираните деца, чрез обхващане и задържането им в училище. Изпълнението на проекта умножава
усилията за превенция на ранното отпадане от училище, намаляване на неграмотността, изграждането на социални умения,
вкл. самочувствие и съпричастност към обществото на децата от целевата група на територията на МИГ Лом в изпълнение
на СВОМР. Новите подходи за тематични обучения (езикови, спортни, културни и т.н.) и извън учебните сгради са възможност
децата да учат систематизирано и познанията им да остават трайни, което осигурява устойчивост на проектните резултати.
Настоящият проект допринася за: равноправно интегриране на учениците в българската образователна система и развиване и
съхраняване на културната им идентичност; подобрени материални условия; възможност за повишена квалификация на кадрите за
работа в мултикултурна среда; качествено образование в две училища в малко населено място; създаване на подходящ социалнопсихологически климат в обществото. Проектът напълно съответства и допринася за постигане на специфична цел „Повишаване
броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително
роми“ от Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” на ОПНОИР 2014 – 2020 г.

Project: “Better access to quality education for children and students from marginalized
communities, including Roma from two schools in the village of Kovachitsa”
Beneficiary: “Kyril and Methodiy” Primary School
Administrative contract: BG05M2OP001-3.007-0002-C01 from 24.04.2020
GRANT - BGN 186 088,58
The proposed project is implemented by two equal partners located in the village of Kovachitsa - small settlement on the territory of LAG
Lom. The project aims to create the necessary prerequisites and conditions for 80 students from marginalized communities, including Roma, from
“Kyril and Methodiy” Primary School and the “Dunavska zemja” Vocational High School for successful integration through the education system.
The project objective will be implemented through the implementation of three activities, mirrored by each of the partners. The project activities
enable social inclusion and equal opportunity for marginalized children through school enrollment and retention. The implementation of the project
multiplies efforts to prevent early dropping out of school, reduce illiteracy, and build social skills, including self-esteem and community awareness
of children from the LAG target group in the implementation of the CLLDS. New approaches to thematic activities and training - languages, sports,
cultural and other - and extracurricular buildings are an opportunity for children to study systematically and to retain their knowledge, which ensures
the sustainability of the project‘s results. Our project contributes to the equal integration of students in the Bulgarian education system and the
development and preservation of their cultural identity; improved material conditions; an opportunity for advanced qualification of staff to work in
a multicultural environment; quality education in two schools in a small village; the creation of a suitable social and psychological climate in the
society. The project is fully consistent with and contributes to the specific goal of „Increasing the number of children and students from marginalized
communities, including Roma”, successfully integrated through the Priority Axis 3 „An educational environment for active social inclusion „of the
OPNOIR 2014 -2020.
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Проект: „Училище за знания, традиции и единство“
Бенефициент: Първо ОУ “Никола Първанов“, Лом
Административен договор: BG05M2OP001-3.007-0001-C01 от 24.04.2020 г.
Стойност: БФП - 169 627,91 лв.
Проект „Училище за знания, традиции и единство” се осъществява от Първо основно училище „Никола Първанов” град Лом, в
партньорство с Училищно настоятелство „Просвещение”. Целевата група са 30 ученици от маргинализирани общности, вкл. роми, и 15
родители, участващи в дейности, свързани с равен достъп до качествено образование, засилване на мотивация за участие в учебния процес,
ранно интегриране в образователната система и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход. В
рамките на 24 месеца ще се реализират дейности, които ще доведат до:
- качествено образование;
- социално и образователно интегриране;
-повишаване мотивацията за изучаване на българския език, чрез допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е българския;
- съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда, чрез създаване на клубове по интереси;
- подобряване на материалните условия и образователната среда, в която интегрирано се обучават ученици от етнически малцинства;
- създаване на условия за етническа толерантност сред учениците, чрез организиране на съвместни инициативи на училищно, общинско
и национално ниво.
Проектът ще допринесе за значително укрепване на партньорството с родителите и ще осигури тяхната ангажираност и споделена
отговорност за продължаване на проектните дейности, след приключване на проекта.
Дейностите имат допълващ и надграждащ ефект, спрямо финансираните до момента програми, насочени към интеграцията на
учениците от етнически малцинства, което е предпоставка за постигане на устойчиви резултати, по отношение на интеграцията
на учениците от Първо основно училище „Никола Първанов” Лом. Проектът е насочен и към основната цел на мярка 7 на МИГ ЛОМ за
”Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, вкл. и роми”.

Project: “School of knowledge, traditions and unity”
Beneficiary: First elementary school “Nikola Parvanov” LOM
Administrative contract: BG05M2OP001-3.007-0001-C01 from 24.04.2020
GRANT - BGN 169 627,91
The project „School of knowledge, traditions and unity“ is led by First elementary school „Nikola Parvanov“ LOM, in partnership with the School Board
„Enlightenment“. The target group consists of 30 students from marginalized communities, including Roma and 15 parents who take part in activities related
to equal access to quality education, strengthening the motivation for participation in the learning process, early integration into the education system and
overcoming negative public attitudes, based on ethnic origin. Within 24 months will be implemented activities that will lead to:
-quality education;
-social and educational integration;
-increase the motivation for learning the Bulgarian language, through additional activities with children whose mother tongue is not Bulgarian;
-conservation and development of the cultural identity of ethnic minorities and students from their peers in a multicultural environment, integration by
creating interest clubs;
-improvement of the material conditions and the educational environment in which students from ethnic minorities are taught;
-creating conditions for ethnic tolerance among students, by organising joint initiatives at school, municipal and national levels.
The project will contribute to a significant strengthening of the partnership with the parents and will ensure their commitment and shared responsibility
for the continuation of the project activities after the completion of the project. Activities are complementary to and building upon the effect of already funded
programmes aimed at the integration of pupils from ethnic minorities, which is a precondition for achieving sustainable results in terms of integration of
students from the First primary school „Nikola Parvanov“ Lom. The project is directed to the primary objective of the measure 7 MIG LOM for “Increasing the
number of successfully integrated through the education system, children and students from marginalized communities, including and Roma”.
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Проект: „Успешни заедно“
Бенефициент: Професионална гимназия по производствени технологи - Лом
Административен договор: BG05M2OP001-3.007-0007-C01 от 09.09.2020 г.
Стойност: БФП - 165 424,73 лв.
Проектът „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“ има за цел да повиши качеството на образование и достъпа до образователни услуги на деца и ученици
от ПГПТ-Лом, IV ОУ „Хр. Ботев“и 3 ЦДГ „Звездица“-Лом, чрез оборудване на професионални зони, създаване на театрална и музикална група,
4 ателиета и учебни площадки за БДП, работа с родители, провеждане на практически занятия. Целевите групи обхващат деца и ученици
на възраст между 4 и 19 години, живеещи на територията на общините Лом, Брусарци и Вълчедръм. 73 са от маргинализирани общности
и в риск от образователно и социално изключване, включително представители на ромското малцинство. Заниманията на всички групи
ще се провеждат на два етапа, като в летните периоди ще продължи работата с родителите за преодоляване на учебни дефицити и
продължаване на образованието.Включването на родителите е важен момент в настоящият проект за укрепване на взаимодействието
училище и семейство,което гарантира постигането на основната цел. Основните дейности ще включват активности, извършвани при
взаимодействие между трите групи чрез метода „деца обучават деца“.Провеждане на заниманията в модерна и интересна среда, както
и извън училище ще подпомогне обучението и развитието на децата и учениците, ще се повиши тяхното самочувствие и ще доведе
до тяхнато пълноценно включване в училищния и обществен живот. Участниците ще усвоят общопрофесионални и практически умения
за диагностика и техническо обслужване на автомобила, управление на автомобила в условията на учебен тренажор и велосипед. Ще се
провеждат интерактивни и практически занимания на компютър, ще се формират предприемачески умения, чрез занимания по приложни
изкуства, ще се изяви културна идентичност ,чрез театър и музика.
Очакваните резултати са: усвоени нови знания и умения, подобрена училищна среда, действаща театрална и музикална група,повишена
мотивация за учене и неформално обучение , намален брой отпаднали от образователната система деца и ученици и продължили в по-горен
етап на обучение.

Project: “HAND IN HAND”
Beneficiary: Vocational High School of Production Technologies - Lom
Administrative contract: BG05M2OP001-3.007-0007-C01 from 09.09.2020
GRANT - BGN 165 424,73
The Project „HAND IN HAND“ aims to increase the quality of education and the access to educational services of children and students from Vocational
High School of Production Technologies - Lom, IV Primary school „Hr. Botev“ and all-day nursery school „Zvezditsa“ - Lom by equipping professional areas,
creating theater and musical group, 4 workshops and school playgrounds for road traffic safety, work with parents, practical classes. The target groups
include children and students, 4-19 years old, living in towns and villages in the municipalities of Lom, Brusartsi and Valchedram. 73 belong to marginalized
communities and are at risk of educational and social exclusion, including representatives of the roma minority. The activities for all groups will be carried in
two stages, as in summer trips to Sofia will be organized to enrich the training, unite the teams, and integrate the students in education and society. The main
activities include interaction between the groups from the three schools using the method „children train children“. Parents will be also included in the activities
which will strengthen the relationship between school and family. The implementation of the activities in modern, beautiful and interesting environment, as well
as out of school, will support the education and development of the children and students, will increase their self-confidence and will lead to their adequate
integration in the shool and social life. The participants will acquire technical skills, practical skills for car diagnostics and servicing, skillful car driving and
bike riding. Interactive and practical computer activities will be carried out, entrepreneurship skills will be formed in applied arts classes, cultural identity will
be formed via theater and music. The expected result are aquired new knowledge and skills, improved school environment, acting theater and musical group,
reduced number of students who leave school early, increased motivation for learning and informal training of the target students.
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Проект: “Достъп до качествено образование на деца и ученици от маргинализирани общности,
включитилно роми от ОУ ”Константин Фотинов” град Лом и ОУ ”Кирил и Методий” село Замфир”
Бенефициент: ОУ ”Константин Фотинов” град Лом
Административен договор: BG05M2OP001-3.007-0005-C01 от 09.09.2020 г.
Стойност: БФП - 150 851,32 лв.
Проектното предложение се изпълнява от двама партньори: ОУ „Константин Фотинов“ град Лом и ОУ „Кирил и Методий“ село Замфир,
община Лом, на територията на МИГ Лом. Педагогическите специалисти от двете училища търсят отговор на въпроса дали може
качественото образование и интеграцията на децата и учениците от маргинализирани групи, включително роми да се осъществява само в
рамките на традиционната образователна форма–урока. Чрез реализацията на проекта ще докажем, че извънкласната дейност на базата
на съчувствие и искреност, безусловното приемане на другия, самоинициативността и всеотдайността са приложими в българската
образователна система. Заложените и изпълнени иновативни дейности ще утвърдят интеркултурната перспектива като неотменна
част на образователната интеграция на децата и учениците от ромската общност. Иновативните методи и подходи на обучение, които
ще използваме в тези дейности по български език, спорт и изкуство, ще дадат възможност на учениците за систематизирано обучение,
усвояване трайни знания, осмисляне на свободното време и социалното им приобщаване. Това осигурява устойчивост на проектните
резултати. Изпълнението на проекта увеличава възможностите за превенция на преждевременното напускане на образователната
система, намаляване на неграмотността, изграждане на социални умения, съпричастност към обществото на децата от целевата група
на територията на МИГ Лом в изпълнение на СВОМР. Чрез съвместни инициативи, включване на родителите в проекта и възпитаване в дух
на толерантност се намалява дефицита от общуване между децата и се създават условия за етническа толерантност.
Изпълнението на проекта ще доведе до постигането на специфичната цел „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез
образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми от Приоритетна ос 3 на ОПНОИР2014-2020г,
Стратегията на МИГ Лом в областта на образованието и Общински план за развитие на община Лом (2014-2020) Раздел „Образование“.

Project: “Access to quality education for children and students from marginalized communities,
including Roma from the Konstantin Fotinov Primary School in the town of Lom and the Cyril and
Methodius Primary School in the village of Zamfir”
Beneficiary: “Konstantin Fotinov” Primary School Lom
Administrative contract: BG05M2OP001-3.007-0005-C01 from 09.09.2020 г.
GRANT - BGN 150 851,32
The project proposal is implemented by two partners: “Konstantin Fotinov” Primary School Lom, and “Kiril i Metodiy” Primary School, Zamfir village,
on the territory of LAG Lom. The pedagogical specialists from both schools are looking for an answer to the question whether the quality education and the
integration of children and students from marginalized groups, including Roma, can be carried out only within the traditional educational form-lesson. Through
the implementation of the project we will prove that extracurricular activities based on compassion and sincerity, unconditional acceptance of the other,
self-initiative and dedication are applicable in the Bulgarian educational system. The set and implemented innovative activities will confirm the intercultural
perspective as an integral part of the educational integration of children and students from the Roma community. The innovative teaching methods and
approaches that we will use in these activities in Bulgarian, sports and art will enable students to systematize learning, acquire lasting knowledge, make sense
of free time and their social inclusion. This ensures the sustainability of the project results. The implementation of the project increases the opportunities
for prevention of early school leaving, reduction of illiteracy, building social skills, empathy for the society of children from the target group on the territory
of Lom in the implementation of CLLDS. Through joint initiatives, involvement of parents in the project and education in the spirit of tolerance, the deficit of
communication between children is reduced and conditions for ethnic tolerance are created. The implementation of the project will lead to the achievement
of the specific goal „Increasing the number of successfully integrated through the education system children and students from marginalized communities,
including Roma” from Priority Axis 3 of OPNOIR2014-2020, LAG Strategy in the field of education and MDP of Lom (2014-2020) Section „Education“.
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Проект: “Заедно към бъдещето”
Бенефициент: СУ “Димитър Маринов” град Лом
Административен договор: BG05M2OP001-3.007-0006-C01 от 09.09.2020 г.
Стойност: БФП - 150 037,94 лв.
Проектът предвижда в две училища на територията на МИГ Лом - СУ „Димитър Маринов“ град Лом и ОУ „Св. Климент Охридски“
с. Сталийска махала, да бъдат реализирани дейности за подпомагане на успешната интеграция на ученици от маргинализирани
групи и за превенция на тяхното ранно отпадане от образователната система и подобряване на достъпа им до училищно
образование чрез: създаване на условия за развитие на интересите, талантите и способностите на учениците посредством
включването им в общо 9 групи за извънкласни дейности в областта на спорта, културата, българския фолклор, литературата,
изкуството, екологията и здравословния начин на живот и подобряване на приобщаващата училищна среда в двете училища.
Създаване и функциониране в СУ „Димитър Маринов“ град Лом на кабинет за психо-социални консултации и корекционна работа с
родители. Дейността на кабинета основно ще бъде насочена към осъществяване на психо-социални консултации и корекционна
работа с родители, възпрепятстващи децата си от редовно посещаване на училище. Ще бъдат реализирани дейности за закупуване
на учебни материали и пособия за двете училища. Успешната интеграция на ученици от маргинализирани групи и превенцията на
тяхното ранно отпадане от образователната система и подобряване на достъпа им до училищно образование ще се реализира
и чрез подобряване на материално-битовите условия в училищата, включително закупуване на ИКТ. Предвиждат се дейности за
насърчаване общуването и съвместните изяви между учениците от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се
в двете училища, чрез участието им в съвместни инициативи. Проектът предвижда създаване на аудио-визуално учебно студио
и интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес в СУ „Димитър Маринов“ град Лом. Идеята за учебно
аудио-визуално студио е свързана с идеята за превръщане на цялото училищно пространство в пространство за създаване на
иновации. Ще бъдат проведени лагери и други пътувания на ученици.

Project: “Together to the future”
Beneficiary: “Dimitar Marinov” Middle School Lom
Administrative contract: BG05M2OP001-3.007-0006-C01 from 09.09.2020
GRANT - BGN 150 037,94
The project envisages in two schools on the territory of LAG Lom – “Dimitar Marinov” Middle School Lom and “St. Kliment Ohridski” Primary
School in the village of Staliyska Mahala, to implement activities to support the successful integration of students from marginalized groups and to
prevent their early dropout from the education system and improving their access to school education by: creating conditions for the development
of interests, talents and abilities of students by including them in a total of 9 groups for extracurricular activities in sports, culture, Bulgarian
folklore, literature, art, ecology and healthy lifestyle and improving the inclusive school environment in both schools. Establishment and operation
of “Dimitar Marinov” Middle School Lom an office for psycho-social counseling and correctional work with parents. The activity is mainly aimed at
providing psycho-social consultations and correctional work with parents who prevent their children from attending school regularly. Activities for
the purchase of teaching materials and aids for both schools will be implemented. The successful integration of students from marginalized groups
and to prevent their early drop-out from the education system and improve their access to school education will be realized by improving the living
conditions in schools, including the purchase of ICT. Activities are envisaged to promote communication and joint performances between students
from marginalized and non-marginalized groups studying in both schools through their participation in joint initiatives. The project envisages the
creation of an audio-visual training studio and the integration of electronic forms of education in the educational process at “Dimitar Marinov”
Middle School in Lom. The idea of an educational audio-visual studio is related to the idea of turning the whole school space into a space for
creating innovations. Camps and other student trips will be held.
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ПРАЗНИЧНО!

FESTIVELY!

На 16 и 17.10.2020 г. МИГ-ЛОМ се представи,
състезава, танцува, хапва, пийва и се вози
с „лодка за разходка“ с всички ломчани и
гости, уважили ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА
ИНИЦИАТИВА в Дунавския парк на гр. Лом.
Дъждовното време на 16-ти октомври
само затрудни организацията, но не секна
ентусиазма да изпълним амбициозната си
програма за празника.
По време на конференцията участниците
напълно развиха темата за ролята на Подхода
ВОМР и взаимодействието на хората от
територията на МИГ ЛОМ като в хода на
дискусията за местните производства и
борбата с безработицата, причинена от
Ковид 19 бе формулирана идея, която ще
бъде развита практически впоследствие от
всички заинтересовани.
По традиция мажоретките на Iво ОУ
“Никола Първанов”
откриха
празника, а
Председателят на УС и Кмет на Община Лом
д-р Георги Гаврилов и Областния управител
на Област Монтана Росен Белчев поздравиха
всички участници в шарените шатри като
си купиха майсторски направени предмети и
храни и се снимаха за спомен с децата.
Успяхме да постигнем
майсторите, можещите и
предадат опит на младите си
като им покажат тънкости в
учат на постоянство.

целта си –
успелите да
последователи
работата и ги

• Талантливите деца от “ Идея Арт “
се учиха чрез уъркшоп на майсторлък в
изрисуването на чадъри и правенето на
причудливи форми от пластелин от сръчните
ръце на ломските приложнички в откритите
творчески работилници.
• Младите еколози от ломската гимназия
пък се учиха да рисуват графити за любимия
Лом от батковците, които им дадоха тон в

The LAG LOM celebration was held out
on October the 16th to 17 th 2020. The staff
of LAG and the citizens of Lom together with
all guests who honored to visit us danced, ate,
drank, competed in the Danube Park of Lom and
rode a “boat for a walk”.
Тhe rainy weather on October 16 made
difficultу for the organization, but it do not
interfere the enthusiasm to implement the
ambitious holiday program.
At first – the conference. During the
conference, the participants fully developed the
topic of the role of the CLLD Approach and the
cooperation of people from the territory of LAG
LOM. It was formulated the “what to do” idea for
local production companies and the fight against
unemployment caused by Kovid 19. The idea will
be developed additionally later by practically all
interested parties
Traditionally, the cheerleaders of the 1st
primary school “Nikola Parvanov” opened the
holiday.
Mayor of Lom Dr. Georgi Gavrilov and the
District Governor of Montana Rosen Belchev
greeted all participants. Next, everyone shopped
masterfully made objects and food exposed for
charity in the colorful tents and took pictures
with the children as a souvenir.
We succeed to achieve our goal - the
masters passеd on their experience to the young
followers by showing them the intricacies of the
work and teaching them perseverance.
• The talented children from “Idea Art” learned
on a workshop of mastery how to paint umbrellas
and make bizarre shapes out of plasticine from
the skillful hands of Lom applicants in the open
creative workshops.
• The young ecologists from the Lom high
school were learned to draw graffiti on the topic
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изрисуването на кейовата стена.
• Майсторките на бонбони в кулинарната
работилница „Здравословно хранене на
децата“ на Lion`s club Плевен „Огледало“
заедно с учениците от хранителния техникум
показаха завиден вкус и вид на кулинарните
си шедьоври.
• Футболистите от „Левски“ Лом поощриха
сборните отбори на юношите, които се
раздаваха с топкта в две полувремена в мача
на малки вратичики на спортната площадка.
Успяхме да покажем, че Лом може и
трябва да се нареди в отбора на градовете,
които могат и имат потенциала да развиват
алтернативен туризъм, защото имат
самобитни неща, които си струва да бъдат
видяни и оценени от всеки любител на
приключенията.

“Our lovely town of Lom’ by the older ones,
which set the tone for the painting of the quay
wall.
• The masters of sweets of Lion’s club
Pleven “Mirror” in the culinary workshop “Healthy
children eating “ together with the students from
the food technical school of Lom showed an
enviable taste and appearance of their culinary
masterpieces.
• The football players from “Levski” Lom
encouraged the juniors teams, they handed out
the ball in two halves in the match on small gates
on the sports field.
We succeеd to show that Lom could and
should be among the cities with the potential
for alternative tourism. In the town of Lom there
are unique things worthed to be seen and
appreciated by any adventurer.

• Местните майстори-готвачи направиха
кулинарна демонстрация как се прави
и
раздава ломска рибна саламура от три вида
речна риба и показаха че могат да се мерят с
големите шеф-готвачи съвсем спокойно.

• The local chefs made a culinary
demonstration of how to do and distribute a fishfish “salamura” of three kinds of river fish and
showed that they can compete with the master
chefs of the country.

• Изложените млечни, месни и хлебни
продукти, сладкарски изделия, ломска бира
и вино показваха „северозападните“ вкусови
качества, които няма начин да влязат в калъп.

• The introduced dairy, meat and bread
products, pastry, beer and wine showed the
“northwest” taste qualities which are not likely
to others.

• Заклетите ломски въдичари, въпреки
вятъра показаха, че в Лом ценното е, че
можеш да къцаш и риболовстваш на воля в
Дунава при свободен избор на оборудване.

• Under the wind the Fighting Fishermen
showed that in the Lom the precious is that you
can pluck and fish on the will of the Danube with
the free choice of equipment.

• Танцьорите пък показаха, че нямат
спирка – нито време, нито място може да
им попречи да покажат завидните си умения,
когато засвири народната музика, които
непременно трябва да бъдат видяни.

• The dancers showed that there had no stop
- no time, no place to prevent them from showing
their envious skills when they played popular
music and the Lom dancers must necessarily be
seen.

• Истинско преживяване за всички малки и
големи ломчани беше разходката с корабчето
“Вероника I”, която докосна за сетен път
сърцата им, гледайки обичания град като
турист по река Дунав ! И показа, че има
туристическа ниша, която чака инициативни

• A real experience for all children and
adults was a walk on the “Veronica I” boat, that
touched their hearts not for the first time. They
could look from the river glance at the beloved
city as a tourist on the Danube! And it showed
that there was a tourist niche waiting for initiative
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предприемачи.

entrepreneurs.

И не на последно място успяхме да
привлечем последователи на обявената
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА:
РАЗШИРЯВАЙ
И СТИМУЛИРАЙ дейността на първата
Гражданска инициатива „ПЛАСТМАСА ЗА
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ“.

And last but not least, we were able to
get followers of the declared Charity Cause,
еxpandеа and stimulated the activities of the first
local civil-initiative “ plastic trash for charity.”
We gathered and reported 1700 Bulgarian levs ,
which will support in the future the expansion of
the initiative

Събрахме и отчетохме 1700 лв.,
които ще подпомогнат разширяването на
инициативата!
Призовахме ви да си купите красоти и
вкусотии, направени от младежите и техните
ментори, или от ръцете на майсторите
кулинари и сладкари на символични цени и вече
в благотворителната каса влезе първото
дарение на сладкарска къща „Алф“ от с. Долно
Линево от 345 лв.
Над 50 ученици участваха в организирания
крос,
а
родителите
им
станаха
благотворители, като ги спонсорираха.
Най-сериозните приходи бяха от първото
издание на МИГ-ЛОМ на книжката „Знакови
къщи на гр.Лом“ с автор Мими Батева –
бивш директор на Исторически музей - Лом и
фотографа Николай Николов. Всеки екземпляр
от тиража се продаваше за тази цел на
символични цени 3-5 лева при специално
организирана кампания.

We invited you to buy beauties and flavorings
made by young people and their mentors, or by
the hands of the masters and the confectioners
at symbolic prices, and already at the charity
case came the first donation of a pastry house
“Alf” of 345 leva
More than 50 students participated in
the organised charity cross, and their parents
became charitable by sponsoring them.
The most charitable income were from
the first edition of the LAG LOM booklet “Ten
Remarkable Houses of Lom” - author Mimi Bateva
– the ex-director of the History Museum in Lom
and the Facebook influencer and photographer
Nikolai Nikolov. Each copy of the book was sold
for charity purpose at a symbolic price of 3-5
leva in a dedicated campaign.
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16 и 17.10.2020 г. ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в Дунавския парк на гр. Лом.
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