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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.
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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 от 06.12.2019 г.

Стойност: 343 130,00 лв. БФП - 308 817,00 лв.

“ПАВЛОЛЕС” ЕООД развива своята дейност в сектора 1624 - Производство на опаковки от дървен материал. Дружеството произвежда пелати 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.

3



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 от 03.06.2019 г.
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 ресурсната 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Процедура № BG06RDNP001-19.109
МИГ-ЛОМ мярка 3-6.4.1 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”

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
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Проект: „Подкрепа за развитие  на „ВАНГЕЛОВИ СТРОЙ“ ООД гр. Лом“

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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Проект: ”Подобряване на дейността и модернизиране

на хранителен магазин 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
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

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.
БПФ - 249 355,79 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

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.
БПФ - 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 олуци 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Проект:„Изграждане на мемориален парк в гр. Лом“ Бенефициент: ОБЩИНА ЛОМ

Административен договор: BG06RDNP001-19.057-0004-С02 от 29.06.2020 г.
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 2017г. 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДЪРЖАВЕН ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Проект: “Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и закупуване на обзавеждане за 

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АСПАРУХОВ ХЪЛМ - „Туристически информационен център - гр. Лом”

Административен договор: BG 06RDNP001-19.185-0001-С01 от 30.07.2020 г.  
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 най-атрактивен 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
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
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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.
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“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

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.
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 65г. 
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 65г. 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.
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„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: „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.
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 социално-психологически 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.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД
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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.
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”.
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16 и 17.10.2020 г. ПРАЗНИКА НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА в  Дунавския парк на гр. Лом.



ПРАЗНИЧНО!
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 целта си – майсторите, можещите и успелите да предадат опит на младите си последователи като им покажат тънкости в работата и ги 
учат на постоянство. 

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

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

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.
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