1

ПЛАН
ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА СВИЩОВ
2021 – 2027 г.

юли 2021 г.

2

Съдържание
Увод ................................................................................................................................................... 16
1. Цели, място и ролята на ПИРО в цялостната система от документи за
стратегическо планиране на регионалното развитие .............................................................. 16
2.

Законови норми, подход и принципи, на които се основава документа ...................... 18

2.1.

Законодателна рамка и стратегически документи....................................................... 18

2.2.

Подход и принципи при разработването на ПИРО Свищов ...................................... 23

2.3.

Структура на ПИРО Свищов ........................................................................................... 26

3. Отговорности на институциите и партньорите за разработването и приемането на
ПИРО Свищов ................................................................................................................................. 27
3.1.

Подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО ............................................................ 27

3.2.

Наблюдение и оценка ......................................................................................................... 27

3.3.

Изменение и актуализация на ПИРО ............................................................................. 28

4. Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за целите на
стратегическото регионално и пространствено планиране на общинско ниво. ................ 29
Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Свищов.................................. 30
1.

Обща характеристика на община Свищов ........................................................................ 30

1.1. Местоположение ....................................................................................................................... 30
1.2. Релеф и климатични особености ........................................................................................... 31
1.3 Природни ресурси (полезни изкопаеми, гори, биоразнообразие, води и почви) .......... 34
1.3.1. Водни ресурси (наземни и подземни) ................................................................................ 35
1.3.2. Почви и земеделски територии .......................................................................................... 38
1.3.3. Горски ресурси ...................................................................................................................... 39
2.

Развитие на социалната сфера и човешките ресурси ...................................................... 41

2.1 Административна структура .................................................................................................. 41
2.2.

Население. Демографски особености на община Свищов .......................................... 42

2.2.1.

Брой на населението, разпределение по пол и възраст............................................ 42

2.2.2.

Възрастово разпределение на населението ................................................................ 45

2.2.3. Естествен и механичен прираст на населението на изследваната територия .......... 46
2.2.3.
2.3.

Етническа структура ...................................................................................................... 51
Трудоспособност на населението, заетост, заплата и безработица ............................ 52

2.3.1.

Трудоспособност .............................................................................................................. 52

2.3.2.

Наети лица и коефициент на заетост .......................................................................... 55

2.3.3.

Заплащане на труда ........................................................................................................ 56
3

2.3.4.

Безработица и коефициент на икономическа активност ........................................ 62
Социална, здравна, спортна, културна и образователна инфраструктура ............. 66

2.4.
2.4.1.

Здравеопазване и здравна инфраструктура ............................................................... 66

2.4.2.

Социални дейности, услуги и социално включване ................................................ 74

2.4.3.

Образование и образователна инфраструктура ........................................................ 88

2.4.4.

Спорт и спортна инфраструктура ............................................................................... 97

2.4.5.

Културни дейности ....................................................................................................... 101

3.

Анализ на културно-историческото наследство ............................................................. 107

3.1.

Обща информация ............................................................................................................ 107

3.2.

Културни институции ...................................................................................................... 108

3.2.1.

Исторически музей ....................................................................................................... 109

3.2.2.

Художествена галерия „Николай Павлович“ ......................................................... 111

3.2.3.

Археологически паметник - Средновековна крепост „Калето” .......................... 112

3.2.4.

Исторически паметник - Мемориален парк „Паметниците”............................... 112

3.2.5.

Религиозни паметници................................................................................................. 114

4.

Описание на елементите на градското културно наследство в Свищов.................... 116

5.

Състояние на местната икономика. Отраслова структура, инвестиции ................... 118

5.1. Отраслова структура ............................................................................................................. 118
5.1.1. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (сектор G) .................................... 119
5.1.2. Селско, горско и рибно стопанство (сектор A) .............................................................. 120
5.1.3. Преработваща промишленост .......................................................................................... 129
5.1.4. Туризъм................................................................................................................................. 132
5.2.

Нетни приходи от продажби ........................................................................................... 136

5.3.

Инвестиции ........................................................................................................................ 143

6.

Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията .................... 150

6.1.

Транспортна инфраструктура ........................................................................................ 150

6.1.1.

Пътна инфраструктура ................................................................................................ 150

6.1.2.

Улична мрежа и градска мобилност ......................................................................... 158

6.1.3.

Автобусен транспорт .................................................................................................... 161

6.1.4.

Железопътен транспорт ............................................................................................... 161

6.1.5.

Речен транспорт ............................................................................................................ 162

6.2.

Електроснабдяване ........................................................................................................... 163

6.3.

Телекомуникации ............................................................................................................. 167

6.4.

Газоснабдяване .................................................................................................................. 169

4

6.5.

Хидромелиорации ............................................................................................................. 170

6.6.

Водоснабдяване и канализация...................................................................................... 170

7.

Екологично състояние и рискове....................................................................................... 180
Канализация и инфраструктура на отпадъчни води за агромелиорация Свищов
180

7.1.
7.1.1.

Обща характеристика .................................................................................................. 180

7.1.2.

Рискове и опазване чистотата на водите .................................................................. 183
Биологично разнообразие и защитени територии ...................................................... 192

7.2.
7.2.1.

Обща характеристика .................................................................................................. 192

7.2.2.

Мерки по отношение на биоразнообразието............................................................ 196
Управление на отпадъците ............................................................................................. 197

7.3.
7.3.1.

Идентифициране, разделяне и събиране при източника ...................................... 198

7.3.2.

Логистика на отпадъците ............................................................................................ 198

7.3.3.

Преработване и третиране на отпадъците ............................................................... 198

7.3.4.

Управление и инвестиции ........................................................................................... 199

7.3.5.

Кръгова икономика ...................................................................................................... 205

7.4.

Акустична характеристика и радиационни показатели. .......................................... 208

7.5.

Състояние и качество на въздуха .................................................................................. 214

7.5.1.
Анализ на качеството на атмосферния въздух в град Свищов ина
регистрираните концентрации на атмосферните замърсители ........................................... 214
7.5.2.

Мерки за опазване чистотата на въздуха ................................................................. 217
Състояние на почвите. Наличие на свлачища. ........................................................... 220

7.6.

7.6.1.
Съществуващи екологични проблеми на територията на община Свищов по
отношение на почвите .................................................................................................................. 220
7.6.2.

Хидромелиоративни системи и съоръжения ........................................................... 226

7.6.3.

Мерки за опазване на почвите ................................................................................... 227

7.7.

Предотвратяване на бедствия и аварии ....................................................................... 228

8. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за
реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му.................................... 231
8.1. Организация и структура на Общинска администрация Свищов .............................. 231
8.2. Човешки ресурси.................................................................................................................... 236
8.3. Състояние на гражданския сектор в община Свищов ................................................... 237
8.4. Политики, програми, проекти и инициативи .................................................................. 238
9.

Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор ............................. 242

9.1. Състояние на селищната мрежа. Структура и функционални характеристики. ..... 242

5

9.2. Жилищен фонд. Изграденост на населените места. ........................................................ 244
10.
Анализ на връзката на общината със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на
населените места и териториите в рамките на общината..................................................... 247
10.1.

Сътрудничество с община Полски Тръмбеш, област Велико Търново ............. 248

10.2.

Сътрудничество с община Ценово, област Русе ...................................................... 249

10.3.

Трансгранично сътрудничество с община Зимнич, Румъния .............................. 250

10.4.

Сътрудничество с община Никопол, област Плевен ............................................. 253

11.
Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на община Свищов ....................... 253
11.1.

Изграждане на газопровод и газоразпределителна мрежа.................................... 253

11.2.

Изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“......... 254

11.3.
Модернизация на пристанище Свищов като елемент на разширената TEN-T
мрежа, включително пристанищната и довеждащата инфраструктура. .......................... 255
11.4.
Изграждане на Дунавски панорамен път в частта му между Русе и Свищов и на
Дунавска велоалея – част от Трансевропейската велоалея по дължината на р. Дунав. 255
11.5. Изграждане на нови мостове над река Дунав ................................................................. 256
12.

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT-анализ)
260

13.
Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД ................................... 272
Част II. Цели и приоритети за развитие на община Свищов за периода 2021-2027 г...... 281
Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на
принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност .................... 285
Комуникационен план за подготовка на ПИРО ..................................................................... 285
Комуникационна стратегия за реализиране на ПИРО.......................................................... 289
Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на
идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на
възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие297
Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за
развитие .......................................................................................................................................... 316
Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия .......................................... 334
Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО ......... 349
Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР .......................... 354

6

Списък на използваните съкращения

АД
АИС
АИК
АМ
АНКПР
АПИ
БВП
ВЕИ
ВЕЦ
ВиК
ВН
ВОМР
ГИС
ДБТ
ДГ
ДМА
ЕЕ
ЕИО
ЕС
Ж.к.
ЗЗТ
ЗОС
ЗРР
ЗТ
ЗУТ
ИАОС
ИПГВР
ИСУН
ИТИ
ИТСР
КАВ
КИП
МБАЛ
МИГ
МОН
МРО
МРРБ
МСП
МТД
НКН
НКПР
НКРПР
НКЦ

Акционерно дружество
Автоматизирана информационна система
Адаптация към изменението на климата
Автомагистрала
Актуализирана национална концепция за пространствено развитие
Агенция пътна инфраструктура
Брутен вътрешен продукт
Възобновяеми енергийни източници
Водно електрична централа
Вода и канализация
Високо напрежение
Водено от общностите местно развитие
Географска информационна система
Дирекция Бюро по труда
Детска градина
Дълготрайни материални активи
Енергийна ефективност
Европейска икономическа общност
Европейски съюз
Жилищен квартал
Закон за защитените територии
Закон за общинската собственост
Закон за регионалното развитие
Закон за туризма
Закон за устройство на територията
Изпълнителната агенция по околна среда
Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Информационна система за управление и наблюдение
Интегрирани териториални инвестиции
Интегрирана териториална стратегия за развитие
Качество на атмосферния въздух
Програма „Конкурентоспособност и иновации“
Многопрофилна болница за активно лечение
Местна инициативна група
Министерство на образованието и науката
Масово разпространени отпадъци
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Малки и средни предприятия
Местни данъци и такси
Недвижимо културно наследство
Национална концепция за пространствено развитие
Национална концепция за регионално и пространствено развитие
Недвижима културна ценност
7

НИНКН
НИРД
НПО
НПВУРБ
НПР
НСИ
НСРР
НЧ
ОД
ОДЗ
ООН
ПОС
ОПРЧР
ОПУ
ОУ
ОУП
ОУПО
ПАВ
ПДК
ПИРО
ПК
ПМДР
ППЗРР
ПРР
ПСОВ
ПСПВ
ПЧИ
ПЧП
РДМА
РЗИ
РИОСВ
РУО
СЦР
СН
СУ
ТЕЦ
ФПЧ
NUTS
SWOT
TEN-T

Национален институт за недвижимо културно наследство
Научно изследователска и развойна дейност
Неправителствена организация
Национален план за възстановяване и устойчивост на Р. България
Национална програма за развитие
Национален статистически институт
Национална стратегия за регионално развитие
Народно читалище
Областна дирекция
Областна дирекция „Земеделие“
Организация на обединените нации
Програма „Околна среда“
Оператвина програма за развитие на човешките ресурси
Областно пътно управление
Основно училище
Общ устройствен план
Общ устройствен план на общината
Програма за атмосферния въздух
Пределно допустима концентрация
План за интегрирано развитие на община
Паметник на културата
Програма за морско дело и рибарство
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Програма за развитие на регионите
Пречиствателна станция за отпадни води
Пречиствателна станция за питейни води
Преки чуждестранни инвестиции
Публично-частно партньорство
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Регионална здравна инспекция
Регионална инспекция по околната среда и водите
Регионално управление на образованието
Северен централен регион
Средно напрежение
Средно училище
Топло електрическа централа
Фини прахови частици
Nomenclature des Unités territoriales statistiques (Номенклатура на
териториалните единици за статистически цели)
Strengths, weaknesses, opportunities and threats (Силни и слаби страни,
възможности и заплахи)
Trans-European Transport Network (Трансевропейска транспортна
мрежа)

8

Списък на използваните таблици
Таблица 1:
Таблица 2:

Таблица 4:
Таблица 5:
Таблица 6:
Таблица 7:
Таблица 8:

Баланс на територията на община Свищов
Списък на язовирите на територията на Община Свищов
Баланс на площите на територията на община Свищов, покрити от
основните почвени видове
Разпределение на горската площ по вид на земите
Разпределение на горската площ по вид на горите
Средногодишно ползване на дървесина
Собственост на горските територии
Населени места от Община Свищов ЕКАТТЕ – 0428

Таблица 9:

Брой на населението по години и пол общо за община Свищов

Таблица 10:

Население по пол и населени места за периода 2013-2019 г.
Население по общини в област Велико Търново за периода 20132019 г.
Разпределение на населението в община Свищов към 31.12.2013г. и
31.12.2019г. по местоживеене и възраст
Естествен прираст – разпределение по пол
Естествен прираст – коефициент
Механичен прираст – разпределение по пол и местоживеене

Таблица 3:

Таблица 11:
Таблица 12:
Таблица 13:
Таблица 14:
Таблица 15:
Таблица 16:
Таблица 17:
Таблица 18:
Таблица 19:
Таблица 20:
Таблица 21:
Таблица 22:
Таблица 23:
Таблица 23.1:
Таблица 24:

Етническа структура на населението на община Свищов, към
01.02.2011 г.
Население, под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. в
община Свищов
Население, в и над трудоспособна възраст за периода 2015-2019 г. в
община Свищов, област Велико Търново и България
Средносписъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение
Коефициент на заетост на населението на възраст 15 – 64 г.
Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение
Среден списъчен брой на наетите лица и средна годишна заплата по
трудово и служебно правоотношение за община Свищов
Равнище на безработица
Безработица и коефициент на безработица на населението на възраст
15 – 64 г.
Коефициент на икономическа активност на населението на възраст
15 – 64 г.

Таблица 25:

Брой лечебни здравни заведения към 31.12 в периода 2013-2019 г.

Таблица 26:

Брой на лекарите в лечебните заведения от община Свищов

Таблица 27:

Население на един лекар за Северен централен район, област Велико
Търново и община Свищов
9

Таблица 28:
Таблица 29:
Таблица 30:
Таблица 31:
Таблица 32:
Таблица 33:
Таблица 34:
Таблица 35:
Таблица 36:
Таблица 37:
Таблица 38:
Таблица 39:
Таблица 40:
Таблица 41:
Таблица 42:
Таблица 43:
Таблица 44:
Таблица 45:
Таблица 46:
Таблица 47:
Таблица 48:
Таблица 49:
Таблица 50:
Таблица 51:
Таблица 52:
Таблица 53:
Таблица 54:
Таблица 55:
Таблица 56:

Население на един лекар по дентална медицина за Северен
централен район, област Велико Търново и община Свищов
Идентифицирани уязвими групи в община Свищов
Капацитет и брой деца в детските ясли на община Свищов
Капацитет и брой деца в детските градини на община Свищов
Педагогически и непедагогически персонал в детските градини в
община Свищов
Видове училища в Община Свищов
Учащи в общообразователните и специални училища на територията
на община Свищов
Учащи в професионалните училища на територията на община
Свищов
Брой учители в Община Свищов
Списък на действащите спортни клубове на територията на община
Свищов към 2019 г.
Брой и дял на нефинансовите предприятия по видове икономически
дейности на територията на община Свищов
Регистрирани земеделски производители на територията на община
Свищов
Земеделски култури по видове, площ и среден добив от декар на
територията на община Свищов
Брой и размер на животновъдните стопанства
Брой селскостопански животни по видове
Регистър на активните рибовъдни стопанства в община Свищов към
31.12.2020 г.
Групи предприятия за територия на община Свищов
Места за настаняване в община Свищов към 31.12.2019 г.
Туристи, посетили територията на община Свищов за периода май декември, 2016 - 2019 г.
Туристи, посетили културно-исторически обекти на територията на
община Свищов за периода 2016 - 2019 г.
Питейни заведения и ресторанти към 31.12.2019 г.
Пътникопоток по справка на Пристанище Свищов за периода 2017 2019 г.
Производителност на един работник
Производителност на един нает
Нетни приходи на нефинансовите предприятия по икономически
дейности
Нетни приходи и ДМА на нефинансовите предприятия за община
Свищов
Разходи за придобиване на ДМА в нефинансовите предприятия по
икономически дейности за община Свищов
Чуждестранни преки инвестиции за община Свищов
Структура на пътната мрежа в община Свищов (най-важни участъци)
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Таблица 57:
Таблица 58:
Таблица 59:
Таблица 60:
Таблица 61:
Таблица 62:
Таблица 63:
Таблица 64:
Таблица 65:
Таблица 66:
Таблица 67:
Таблица 68:
Таблица 69:
Таблица 70:
Таблица 71:
Таблица 72:
Таблица 73:
Таблица 74:
Таблица 75:
Таблица 76 :
Таблица 77:
Таблица 78:
Таблица 79:
Таблица 80:
Таблица 81:
Таблица 82:
Таблица 83:

Списък на общинските пътища в община Свищов
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното
движение през 2015 и прогноза до 2035 г.
Реализирани проекти в областта на общинска пътната
инфраструктура през периода 2013-2019 г.
Реализирани проекти в областта на уличната инфраструктура през
периода 2013-2019 г.
Електропреносна мрежа в община Свищов
Домакинства с широколентов достъп до интернет %
Постигнати нива за качество на ВиК услугите от ВиК операторите в
Северен централен регион
Характеристики на вододайните зони
Обобщаваща таблица на водоснабдителните системи
Преносни водопроводи на основната водоснабдителна система за гр.
Свищов
Разпределителна мрежа в гр.Свищов
Общи характеристики на канализационната мрежа на гр.Свищов
Обобщени параметри на канализационната мрежа на град Свищов
Количество и концентрация на отпадъчните води от основните
промишлени предприятия в Община Свищов
Прогнози за водопотреблението (годишен обем в м3)
Прогнози за потока отпадъчни води (годишен обем в м3)
Промишлени предприятия, основни замърсители на повърхностните
води
Източници на замърсяване и количества, зауствани в речните води –
гр. Свищов
Екологични цели за подземните водни тела, попадащи в обособената
територия на местния клон на ВиК
Зони за защита на питейните води от подземни водни тела в
обособената територия на местния клон на ВиК
Справка за РСО от опаковки от контейнери, разположени на
територията на Община Свищов за периода 2018 - 2020 година
Количеството постъпил БО от община Свищов на площадката в с.
Санадиново, общ.Никопол
Количеството постъпил БО за рециклиране от община Свищов на
площадката в с. Санадиново, общ.Никопол
Данни за шумовото натоварване в пунктовете, разположени в гр.
Свищов
Разпределение на шумовите нива по диапазони и брой пунктове в гр.
Свищов
Регистър на свлачищата на територията на община Свищов
Постоянни комисии към Общински съвет на Обшина Свищов

11

Таблица 84:
Таблица 85:
Таблица 86:
Таблица 87:
Таблица 88:
Таблица 89:
Таблица 90:

Служители в общинските предприятия на Община Свищов за
периода 2013-2020 г.
Разпределение на служителите в Общинска администрация Свищов
по средна възраст и образование
Реализирани проекти и инициативи на Община Свищов
Данни за площта на населените места, население и брутна площ на
жилищна територия на жител
Брой жилищни сгради и жилища по периоди на построяване в
Община Свищов
Жилищен фонд на Община Свищов
Взаимовръзка между възможностите за развитие, описани в
Хоризонталния социално-икономически на районите на национално
ниво и планираните интервенции, изведени от анализа на Община
Свищов

Списък на използваните фигури/графики
Фигура 1:
Фигура 2:
Фигура 3:
Фигура 4:
Фигура 5:
Фигура 6:
Фигура 7:
Фигура 8:
Фигура 9:
Фигура 10:
Фигура 11:
Фигура 12:
Фигура 13:

Средни месечни температури и валежи в община Свищов
Скорост на вятъра в община Свищов
Брой на населението по пол и години
Разпределение по възраст и местоживеене за периода 2013-2019 г.
Естествен прираст на населението в община Свищов за периода
2013-2019 г.
Естествен прираст – коефициент
Механично движение на жителите в града и селата на община
Свищов за периода 2013-2019 г.
Разпределение на населението в града и селата по възраст и пол,
спрямо трудоспособността
Брой жители, обслужвани от един лекар за 2013-2019 г. –
сравнителен за СЦР, област Велико Търново и община Свищов
Относителен дял на предприятията по икономически дейности в
Община Свищов за 2018 г.
Динамика на предприятия по икономически дейности в община
Свищов 2013-2018 г.
Разпределение на земеделските земи в община Свищов към
31.12.2020 г.
Относителен дял на нетните приходи от продажби на нефинансовите
предприятия на територията на община Свищов по видове
икономически дейности за 2018 г.

Фигура 14:

Относителен дял на броя нефинансови предприятия и техните
приходи от продажби на територията на община Свищов по
икономически дейности за 2018 г.

Фигура 15:

Сравнение на стойността на мангана спрямо СК на водите ОПС
„Вардим“ за периода 2010-2018 г.
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Фигура 16:
Фигура 17:
Фигура 18:
Фигура 19:
Фигура 20:
Фигура 21:
Фигура 22:
Фигура 23:
Фигура 24:
Фигура 25:
Фигура 26:
Фигура 27:

Сравнение на стойността на NO3 спрямо СК на водите ПС
„Вързулица“ и ПС „Козловец“ за периода 2010-2018 г.
Концентрация на манган спрямо СК на водите в ШК 2 ПС
„Асеновци“ за периода 2010-2018 г.
Оперативна структура на „Център за управление на отпадъци“
ЕООД
Осреднени еквивалентни нива на шума и интензивността на
движението брой
Средногодишна концентрация на азотен диоксид в атмосферния
въздух на Свищов
Средногодишна концентрация на фини прахови частици в
атмосферния въздух на Свищов
Структура на общинска администрация и дейностите към нея –
Община Свищов в сила от 01.02.2020 г.
Новопостроени жилищни сгради и жилища в Община Свищов
SWOT анализ на Община Свищов
Стратегическата рамка на ПИРО Свищов
Представители на заинтересованите страни по сектори
Органограма за управление и наблюдение на ПИРО 2021-2027 г.

Списък на използваните карти
Карта 1:
Карта 2:
Карта 3:
Карта 4:
Карта 5:
Карта 6:
Карта 7:
Карта 8:
Карта 9:
Карта 10:
Карта 11:

Северен централен район на планиране
Област Велико Търново и съставните й общини
Община Свищов и съседните й територии
Географска карта на община Свищов
Пътна карта Община Свищов
Карта за податливостта към ерозиране на почвите за територията на
община Свищов
„Дунавски индустриален технологичен парк“ – Устройствена зона
съгласно ОУП, „Смесена многофункционална зона – Ч“ (Смф)
Устройствена зона, съгласно ОУП „Жилищна зона с преобладаващо
средноетажно застрояване“ – Жс
Устройствена зона, съгласно ОУП „Жилищна зона с преобладаващо
комплексно застрояване“ – Жк
Устройствена зона, съгласно ОУП „Жилищна зона с преобладаващо
малоетажно застрояване“ – Жм
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов - Устройствена зона,
съгласно ОУП „Обществено обслужване“

Карта 12:

Учебен корпус „Алеко Константинов“ (Бивше СОУ „Алеко
Константинов“) - устройствена зона, съгласно ОУП „Обществено
обслужване“

Карта 13:

Дом за стари хора „Мария Луиза“ - Устройствена зона, съгласно
ОУП „Рекреационна зона – Ваканционно“
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Карта 14:
Карта 15:
Карта 16:
Карта 17:

Местонахождение на планирана за изграждане пречиствателна
станция за питейни води – Зона по ОУП: Горска територия
Градски стадион „Академик“ Устройствена зона, съгласно ОУП:
„Спорт и атракции“
СА „Д. А. Ценов“ – Корпус Юг Устройствена зона, съгласно ОУП:
„Спорт и атракции“
Парк „Калето“ Устройствена зона, съгласно ОУП: „Озеленяване и
обществено обслужване /защитена територия/“

Карта 18:

Археологически резерват „Римски военен и ранновизантийски град
„Нове“
Устройствена
зона,
съгласно
ОУП:
Защитена
територия/национална културна ценност

Карта 19:

Местност „Паметниците“ Устройствена зона, съгласно ОУП:
„Защитена територия“

Списък на приложенията, неразделна част от ПИРО Свищов 2021-2027г.
Приложение 1:
Приложение 1A:
Приложение 2:
Приложение 3:
Приложение 4:
Приложение 5:

Мерки в програмата за реализация на ПИРО, формат Excel
Индикативен списък на важни за общината проекти, формат Excel
Индикативна финансова таблица, формат Excel
Матрица на индикаторите, формат Excel
Проучване на нагласите, очакванията и намеренията на
заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на
Община Свищов, формат pdf.
Списък на медийни публикации за подготовката на ПИРО
Свищов 2021-2027, формат pdf.

Обяснителни бележки и дефиниции
Агломерационен ареал - “Functional Urban Area” (FUA) – активна част от
територията на община или на група общини, в която се осъществяват интензивни
функционални връзки между града-център и други населени места и обекти.
Агломерационно ядро – самостоятелен град–център или с пространствено
приобщени към него съседни населени места и други обекти в обща непрекъсната
пространствена система.
Брутен вътрешен продукт (БВП) - характеризира крайния резултат от
икономическата дейност и се измерва с добавената стойност, създадена при
производството на стоки и услуги от единиците, резиденти на икономическата
територия на страната.
Екологично състояние на повърхностни води – състояние, определено от
биологични, физико-химични и хидроморфологични елементи на качеството на
водите.
Електронно управление (е-управление) - управление в електронна среда на
нормативните взаимовръзки, административните процеси и обслужване и
взаимодействието с потребителите с използване на информационни, статистически и
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математически модели и методи на обработка на данни, информация и знания, които
осигуряват по-високо ниво на ефективност на управлението.
Интермодален транспорт - комбиниран транспорт на хора или стоки като се
използват два или повече вида транспортни средства (за въздушен, железопътен,
плавателен или автомобилен транспорт).
Културен коридор - традиционно териториално направление в даден регион, по
чието протежение циркулират културни ценности, идеи и иновации в един постоянен
континюитет на връзки, влияния и взаимодействия.
Културен маршрут – традиционен път, материално детерминирано историческо
трасе, съответства на определена историческа функция и цел, включва материални и
нематериални културни феномени.
Местообитание - район със специфични абиотични и биотични фактори, в който
определен растителен или животински вид се намира в някои от стадиите на своя
жизнен цикъл.
Оси на урбанистично развитие – (полицентрични зони), пространства с линеен
характер, формирани при интегрирането на полюсите на развитие с транспортнокомуникационната мрежа на страната.
Производителност на труда – съставен икономически показател, който съпоставя
постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при
осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа
територия за определен период.
Пространствено планиране - процесът на създаване на териториална основа за
координиране на секторните политики на национално, регионално и местно ниво чрез
система от йерархично обвързани документи, които в съответствие с териториалния
потенциал определят стратегията за интегрирано пространствено развитие.
Пространствено развитие – еволюцията на територията във всичките ѝ измерения
(икономически, социални, екологични и физически).
Територии с особена териториално-устройствена защита - защитени територии за
природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита
по Закона за културното наследство, други територии със специфична
характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони
(високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията
на Столицата и други), свлачищните територии.
Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) – обща транзитна транспортна
система от автомобилни пътища, железопътни линии, водни пътища, пристанища и
летища на Европейския съюз.
Транспортен коридор – територия с линеен характер, която може да включва
автомагистрала, железопътна линия, плавателен канал или варианти за съчетаването
им.
Изменението на климата се отнася до промяна в климата, дължаща се пряко или
косвено на човешката дейност, която променя състава на глобалната атмосфера, която
е в допълнение към естествената променливост на климата, наблюдавана в сравними
периоди от време.
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Глобалното затопляне се отнася до постепенното нарастване, наблюдавано или
прогнозирано, на глобалната повърхностна температура, като една от последиците от
засилването на радиацията, причинено от антропогенни емисии.
Адаптацията към изменението на климата е процес на адаптиране към
действителните или очакваните неблагоприятни последици от изменението на
климата и предприемане на подходящи действия за предотвратяване или свеждане до
минимум на щетите, които те могат да причинят. В човешките системи адаптацията
има за цел да намали или да избегне вредата или да използва полезните възможности.
В някои природни системи човешката намеса може да улесни адаптирането към
очаквания климат и неговите последици.
Смекчаване (на изменението на климата) е човешка намеса за намаляване на
източниците или подобряване на поглъщането на парникови газове (ПГ).
Уязвимост към изменението на климата е степента, до която всяка система е
възприемчива и не може да се справи с негативните въздействия, които изменението
на климата й налага. Уязвимостта е функция на естеството, величината и степента на
изменение на климата, на които е изложена системата и нейната чувствителност и
адаптивен капацитет.
Устойчивостта е противоположна на уязвимостта и се определя като способността на
социалната или екологичната система да абсорбира смущенията, като при това
запазва същата основна структура и начини на функциониране, способност за
самоорганизация и способност да се адаптира към стреса и промяната.
Рискът е потенциалната възможност от последствия, при които в залог има нещо
стойностно и резултатът е несигурен, като се отчита разнообразието на стойностите в
залог. Рискът често се представя като вероятност за възникване на опасни събития
или тенденции, умножени с въздействията, ако тези събития или тенденции се появят.

Увод
1. Цели, място и ролята на ПИРО в цялостната система от документи за
стратегическо планиране на регионалното развитие
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Свищов (ПИРО)
2021- 2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за
управлението на общината през следващите седем години. Планът е един от
базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното
развитие в България, регламентиран със Закона за регионалното развитие и
Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13 от ЗРР, Планът за интегрирано
развитие на община определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво
развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната
териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2. В тази връзка
ПИРО на Свищов е съобразена с Интегрираната териториална стратегия за развитие
на Северен централен район.
ПИРО на Свищов осигурява пространствена, времева и фактическа координация
и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните
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цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното
състояние на общинската територия, като определя средносрочните си цели и
приоритети за развитието на общината.
ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира
регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните
проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените
места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови
инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, като
включва и разпоредбите, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за
територията на общината. Освен това планът е в съответствие с целите на
кохезионната политика на ЕС, особено в частта на политика 5 „Европа по-близо да
гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Цели, пространствен и времеви обхват
Пространственият обхват на ПИРО е град Свищов като общински център, 15 села
и съвместява в рамките на един документ плана за развитието на общината и
спецификите за развитието на Свищов като град от 3-то йерархично ниво, съгласно
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 година и
нейната актуализация (АНКПР). ПИРО се изработва за цялата територия на
общината, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за
развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.
Вследствие направения анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно
наследство, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното,
регионалното и националното пространство са дефинирани визията и приоритетите за
нейното развитие и планирани мерки за постигането им. Планирането и изпълнението
включва интегрирани подходи за териториално и градско развитие, както и на местни
инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за
регионалното и местно развитие.
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Свищов е да
предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и
интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.
Общинският план за интегрирано развитие на Свищов е оперативен документ,
обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие
с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022
г.), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на Община Свищов (ОУП).
Планът за интегрирано развитие на община Свищов е със средносрочно действие,
като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС
до края на 2027 година.
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2. Законови норми, подход и принципи, на които се основава документа
2.1. Законодателна рамка и стратегически документи
 Закон за регионалното развитие
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е
регламентирано в Закона за регионалното развитие (ЗРР) съгласно последната
редакция от март 2020 година, както и в правилника за неговото прилагане (ППЗРР).
В новия програмен период 2021-2027 г. елементите на общинските планове за
развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР), изготвяни в предишните периоди са обединени в рамките на един
стратегически документ, а именно План за интегрирано развитие на съответната
община. Съдържанието на ПИРО Свищов е в съответствие с разпоредбите на чл. 13,
ал. 3 от ЗРР.
Съгласно ЗРР плановете за интегрирано развитие на община са част от системата
от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие. Йерархичната съподчиненост на документите е:
 Актуализирана Национална концепция за регионално и пространствено
развитие (НКПР), която определя дългосрочните перспективи, цели и
приоритети на държавната политика за намаляване на дисбаланса в
развитието на националната територия и съответствието ѝ с другите секторни
и хоризонтални политики (чл.10 от ЗРР);
 Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен
регион за планиране от ниво 2, която определя средносрочните цели,
приоритети и перспективи за устойчиво интегрирано регионално и местно
развитие на територията на СЦР в съответствие с предвижданията на НКПР и
другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките му с други
региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в
макрорегиона. (в съответствие с чл. 11 от ЗРР).
 План за интегрирано развитие на община Свищов, който очертава
средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в
съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на СЦР и
Общия устройствен план на общината (в съответствие с чл. 13 от ЗРР).
В този смисъл ПИРО Свищов е разработен в съответствие с Национална
концепция за регионално и пространствено развитие 2013-2025г. (Актуализация
2019г.), Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен
регион за планиране 2021-2027 г., като са отчетени и предвижданията на Общия
устройствен план на община Свищов.
 Закон за туризма
Съгласно изменението на Закона за туризма от 2020 г. в чл. 11 е поставено
изискване в програмата за реализация на плановете за интегрирано развитие на
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общините да включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за
развитие на туризма. Тя следва да е в съответствие с приоритетите на областната
стратегия за развитие на туризма, Национална стратегия за устойчиво развитие на
туризма и стратегиите за развитие на отделни видове туризъм.
Предвид факта, че стратегия за развитие на туризма на област Велико Търново не
е изготвяна и приета това поставя пред трудности местната администрация за
изготвянето на програма за развитието на туризма, която да е в „съответствие с
приоритетите на областната стратегия“.
Предвидените в ПИРО мерки и дейности за развитието на туризма в община
Свищов са съобразени с Общия устройствен план, Национална стратегия за
устойчиво развитие на туризма и данните от извършения социално-икономически
анализ, тъй като в периода на подготовка на ПИРО няма изготвена и приета общинска
стратегия за развитие на туризма. В програмата за изпълнение на плана е поставен
фокус върху културния туризъм, тъй като данните показват, че за територията на
Свищов богатото културно-историческо наследство е с най-висок потенциал за
развитие на туризма и ще даде най-голяма добавена стойност. Това изисква
подготовка на цялостна стратегия и програма за развитие на туризма на територията
на община Свищов, съгласно Закона за туризма.
При изготвянето на ПИРО са взети предвид и редица закони, които имат пряко
влияние върху управлението на територията и нейното финансиране. По-важните от
тях са: Закон за административно-териториалното устройство на България, Закон за
местното самоуправление и местната администрация, Закон за достъпа до обществена
информация, Закон за общинските бюджети и др.
Освен посочените закони има и други специализирани административни актове,
които определят дейността на общините в различни сектори, от които произтичат
конкретни права и задължения на общинска администрация. Тук следва да се добавят
Международните конвенции, ратифицирани от правителството на Р. България, с
които е свързана работата в конкретен сектор, в т.ч. права на човека, културно
наследство, опазване на околната среда и др.
 Стратегически документи
ПИРО Свищов е разработен и е в съответствие с международни, национални и
регионални програми, като с реализирането на заложените в интегрирания план на
община Свищов цели и приоритети ще бъде допринесено за постигането на целите,
заложени в съответните програмни документа като:
„Да преобразим света“ - Програма за устойчиво развитие до 2030 г., приета
от Организацията на обединените нации (Програма 2030 г.)
Програма 2030 г. представлява амбициозна рамка за постигане на устойчиво
развитие, която си поставя 17 цели и 169 целеви показателя в областта на социалноикономическото развитие. Те са насочени към преодоляване на глобалните
предизвикателства, пред които е изправен целия свят. Новите цели предвиждат
изкореняването на крайната бедност във всичките й форми, ликвидирането на глада и
помощ за устойчивото развитие на селското стопанство, поощряване на
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здравословния начин на живот и съдействието за благополучието на всички хора, да
се преодолеят неравенстватата в и между страните, да се изградят мирни и
справедливи общества, които не изключват никого, да се насърчават правата на
човека и равенството между половете, осигуряването на всеобщо и качествено
образование, да се гарантира дълготрайното опазване на планетата и природните й
ресурси, рационална употреба на водните ресурси, всеобщ достъп до екологично
чиста енергетика, да се създадат условия за устойчив икономически растеж, споделен
просперитет и достойна работа за всички и др. Програмата ще служи като план за
действие на международната общност и националните правителства до 2030 г.
Напредъкът по изпълнението ще се обсъжда четири пъти годишно на форум на високо
равнище под егидата на Общото събрание.
Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030“
Този документ надгражда действащата до сега Стратегия „Европа 2020“ като
интерпретира отношението на страните от ЕС към глобалния Дневен ред 2030 за
устойчиво развитие. Европейският съюз е сред водещите сили за приемането на
Програмата на ООН относно устойчивото развитие до 2030 г. и нейните цели в тази
посока. За постигането на заложените цели до 2030 г. е необходимо всички страни да
включат тези цели в цялостната система на стратегическото и програмно планиране
от националното ниво, през регионалните планове до плановете за интегрирано
общинско развитие. В тази връзка в България, като член на ЕС, националните
програми са разработени в съответствие с целите на документа „Към устойчива
Европа до 2030 г.“. ПИРО Свищов, който е в съответствие с тези стратегически
документи на национално ниво, допринася и за постигането на целите документа за
размисъл до 2030 г. Приоритетите и мерките, заложени в ПИРО допринасят за
реализиране на основите на политиката за устойчиво бъдеще, заложена от ЕС, а
именно:
 От линейна към кръгова икономика – кръговата икономика намалява
количеството на отпадъци и необходимостта от извличане на нови ресурси;
 Устойчивост от фермата до трапезата - състоянието на селскостопанския
сектор и селските райони са от решаващо значение за благосъстоянието на
европейските граждани и целта е постигането на устойчива продоволствена
система, основана на принципите на кръговата икономика и чрез
превръщането на иновативно, здравословно, щадящо околната среда и
съдържащо хуманно отношение към животните производство на
разнообразна и питателна храна;
 Енергетика, сгради и мобилност, ориентирани към бъдещето, чиста енергия,
енергийна ефективност, ВЕИ;
 Гарантиране на социално справедлив преход – насърчаване на социалните
права и благосъстоянието на всички, осигуряване на база за достойни
работни места, образование, обучение, учене през целия живот, добро
здраве в чиста околна среда.
Национална програма за развитие България 2030
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Националната програма за развитие „България 2030“ е програмен документ,
който поставя рамката и насоките за подготовка на останалите стратегически
документи в страната. С тази програма се адаптира политиката, заложена в документа
за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г.“ към нашата национална специфика в
границите на България. Програмата определя 3 стратегически цели: Технологична
трансформация, Демографски подем и Намаляване на неравенствата. В програмата са
определени пет взаимосвързани и интегрирани оси на развитие:
 Иновативна и интелигентна България, за реализирането на която са
определени три национални приоритета: образование и умения, наука и
научна инфраструктура, интелигентна индустрия;
 Зелена и устойчива България – също с три национални приоритета:
кръгова и нисковъглеродна икономика, чист въздух и биоразнообразие,
устойчиво селско стопанство;
 Свързана и интегрирана България – също с три национални приоритета:
транспортна свързаност, цифрова свързаност и местно самоуправление;
 Отзивчива и справедлива България – реализирането й ще бъде
постигнато посредством два национални приоритета: институционална
рамка и социално включване;
 Духовна и жизнена България – с два национални приоритета: здраве и
спорт, култура, наследство и туризъм.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.
Националната стратегия за регионално развитие се фокусира върху
балансираното, равнопоставено и устойчиво развитие на регионите в България през
периода до 2022 г. и очертава начините и средствата за намаляване на неравенствата
между отделните региони, области и общини в страната. Фокусът на стратегията е
постигането на полицентрично, балансирано и устойчиво развитие на регионите в
България. От друга страна тя осигурява координация между отделните секторни
политики и стратегически документи на национални ниво и подпомага тяхното
синхронизиране на по-ниските нива на планиране. Целите и приоритетите на НСРР
подчертават значението на малкия и среден бизнес, формирането на устойчиви
туристически дейности и подобряването на социалната и техническата
инфраструктура при съхраняване на природното и културно наследство.
Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Устройството и управлението на националната територия до 2025 година се
регламентира от Национална концепция за пространствено развитие, която е
актуализирана през 2019 г. и с нея се полагат основите за Оперативна програма за
развитие на регионите 2021-2027 г. Концепцията съдържа средносрочни и
дългосрочни насоки за устройственото планиране и опазването на териториалните
ресурси. Актуализираният документ има няколко много важни нови елемента:
 Отразени са новите насоки в европейската кохезионна политика и политиката
за пространствено развитие;
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 Стратегическата й част интегрира в още по-силна степен регионалното
планиране с пространственото такова;
 Идентифицира конкретни територии със специфични характеристики,
потребности и потенциали.
Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен
регион 2021-2027 г.
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
(ИТСР на СЦР) за планиране от ниво 2 е средносрочен стратегически планов
документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и
тематичната рамка на развитието на региона в годините на новия програмен период
2021–2027 г. Разработена е в съответствие с Националната концепция за
пространствено развитие за периода 2013–2025 г. (Актуализация 2019 г.) и отчита
предвижданията на регионално ниво на секторните стратегии в областта на
икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните
услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации,
туризма и околната среда.
Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на
конкурентните предимства на региона и догонване или изравняване на средните
показатели на региона с тези на национално ниво, преодоляване на
вътрешнорегионалните различия в социалната, икономическата и техническата
инфраструктура, преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие.
В ИТСР на СЦР 2021-2027 г са заложени три основни стратегически цели, с които
е съобразен и ПИРО на Свищов:
Стратегическа цел 1: Постигане на икономически подем чрез използване на
регионалните потенциали и технологична трансформация – при реализирането на
която се цели подкрепа за нови инвестиции с повишена ефективност, установяване на
иновационен подход във всички сектори на икономиката, подобряване на
инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на
националната и регионалната политика към нуждите и специфичните регионални
условия за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на
интелигентни технологии. Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в
Северен централен регион е свързано със създаването на нови работни места в
секторите и производствата с добавена стойност, иновации и технологии, без да се
подценява потенциала на селското стопанство за модернизация, както и с
поддържането на ефективен регионален и местен пазар на труда;
Стратегическа цел 2: Развитие на човешкия потенциал и постигане на
социален растеж – посредством тази стратегическа цел се цели преодоляване на
негативните процеси и характеристики на демографския потенциал, както да се
отговори на предизвикателствата на новото развитие, което изисква изпълнението на
амбициозни задачи за подобряване на качествата на човешкия капитал, за да може
регионът да се развива успешно в условията на силна регионална конкуренция в
национален и международен план и да запази своите човешки ресурси с необходимия
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здравен и социален статус. Постигането на специфичните цели в тази важна
приоритетна област налага да се предвиди обновяване на инфраструктурата за
образование, здравеопазване, социални услуги, спорт и култура, за да се гарантират
качеството и сигурността на средата, в която ще се развива и реализира потенциала на
нацията.
Стратегическа цел 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност – цели
подобряване степента на развитие на комуникационната инфраструктура.
Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, които спомагат за
отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на
конкурентните им предимства. Те ще подсилят свързаността между градските и
селските райони, ще подпомогнат интегрираното и устойчиво развитие на
териториите, ще укрепят полицентричната мрежа от селища в региона и ще създадат
предпоставки за по-ефективно вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество.
2.2. Подход и принципи при разработването на ПИРО Свищов
Използваният подход, методите и принципите при разработването на План за
интегрирано развитие на община Свищов е избран по начин, който гарантира в
значителна степен, че ПИРО ще бъде в съответствие с нормативните изисквания в
областта на регионалното развитие, както и с определените национални и регионални
цели и приоритети на развитието в България. Освен това, следено е ПИРО Свищов да
бъде съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за
територията на общината.
Приложеният методически подход и следваните принципи при разработването на
интегрирания план е съобразен и с основната цел, а именно ПИРО да служи за
стратегически документ, който ще определи средносрочните цели, приоритети и
перспективи за устойчиво интегрирано местно развитие на територията на община
Свищов в съответствие с предвижданията на ИТСР на СЦР 2021-2027 г.,
Националната концепция за регионално и пространствено развитие и другите
секторни и хоризонтални политики. ПИРО като част от системата от стратегически
документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за
определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на
районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на
инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от
фондовете на Европейския съюз. В унисон с тях е и планирането и изпълнението на
интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи,
допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и
местно развитие.
Разработването на ПИРО е съобразено с подходите, описани в Методическите
указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ, и
допълнителни подходи, извлечени от документите за приоритетите в регионалната и
кохезионната политика на ЕС в периода след 2020 г..
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Основната задача бе да се постигне, от една страна, насищане с обективна
информация за територията (статистика за основните икономически и социални
параметри: демографска ситуация, структура на заетостта и безработицата,
професионален и образователен профил на хората в активна възраст, състояние на
инфраструктурата в различните аспекти, качество на елементите на околната среда и
пр.), а от друга – да се изследват и разберат субективния прочит на тези дадености от
страна на местните лидери, които са потенциалните агенти на местното развитие.
За целите на изследването на територията е развита контекстуално релевантна
методология, отчитаща особеностите на територията и съчетаваща различни и
допълващи се изследователски методи и подходи. Най-подходяща за целите на това
изследване се оказа комбинацията от количествени и качествени методи, разгледани
като комплементарни: докато количествените методи осигуряват обективните данни
за територията и нейното население, качествените методи осигуряват достъп до
смисъла, който жителите на тази територия влагат в своите житейски избори и
проекти, както и обясненията, които имат за случващото се. Този комбиниран подход
позволява да бъде направен холистичен многофакторен анализ, отчитащ
различните и взаимосвързани аспекти на общностния живот, които оказват влияние
върху икономическото и социално поведение на жителите и в крайна сметка
определят качеството на живота на изследваната територия. Това бе извършено, чрез
използването на комбинацията от следните подходи:

Научно обоснован подход, който е в основата на всички анализи и прогнози,
свързани със социалното и икономическото развитие на община Свищов и с
аналогични разработки за регионално и пространствено планиране. При
разработването на Плана за интегрирано развитие на община Свищов са използвани
информацията и данните, събрани и обработени за целите на Социалноикономическия анализ на районите на Р. България, актуализацията на НКПР, и ИТСР
на СЦР 2021-2027 г., които са допълнени с нови данни от различни институционални
източници (НСИ, АСП, АПИ, Общинска служба „Земеделие“, Регионалното ВиК
дружество, РЗИ и др.), налични към момента на изпълнението на договора.

Подход, основан на местните характеристики и потенциал. Този подход
се прилага в изготвянето на анализи на територии със специфични характеристики, за
да се откроят конкурентните предимства на определени териториални единици и за да
се определят неизползваните потенциали. Той се възприема като обединяващ
местните общности инструмент за решаване на съществуващи проблеми, свързани
със заетост и безработица, жилищни условия, незадоволително ниво на публичните
услуги, които ограничават икономическите възможности и са в основата на
социалната изолация. Подходът, основан на местния потенциал и характеристики, е
изключително подходящ и необходим за прилагане в регионален мащаб, поради което
е използван и при разработването на Интегрирана териториална стратегия за развитие
на Северен централен район за планиране от ниво 2.

Интегриран подход, който отчита предвижданията на регионално ниво
(СЦР) на секторните стратегии в областта на икономическото развитие,
здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния
сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда. Този
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подход има за цел в условията на свиващи се ресурси и ограничени финансови
приоритети да обедини различни политики, приоритети, проекти, финансови ресурси,
източници за финансиране, участници и заинтересовани страни за постигане на
положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. Прилагането
на интегриран подход за планиране на регионалното и пространственото развитие на
общината дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие, изисква
целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията
и потенциала за специфичното развитие на Северен централен регион, мрежата от
населени места и отделните сектори на икономиката.

Подход „отдолу – нагоре“, който подпомага цялостния процес на вземане на
решения, изпълнението им и прилагането на ПИРО въз основа на предложения,
постъпващи от местните административни структури, бизнеса и неправителствените
организации, посредством информиране и консултиране, провеждане на работни
срещи, фокус групи и обществени обсъждания, проектни фишове, анкетно проучване
и интервюта. Този подход се използва с цел да се постигне:
 Изграждане на консенсусен модел с всички заинтересовани страни прилагането на подхода отдолу – нагоре и използването на механизми за
широко партньорство и координация между органите и институциите,
бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за
финансово подпомагане постига по-значим ефект и ефикасност за реализация
на целите на ПИРО;
 Намаляване на риска от недобра вътрешна и външна комуникация и
получаване на достатъчно надеждна обратна информация от
заинтересованите страни – прилагане на принципа за партньорство и
сътрудничество, при който се идентифицират заинтересовани страни и
участници в процеса на формирането и прилагането на местната политика за
интегрирано устойчиво развитие, като в същото време се мотивира
обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на
ПИРО. Това дава възможност голяма част от заинтересованите страни да се
включат в разработването и приемането на ПИРО;
 Повишаване на информираността и знанието за същността и основните
цели на ПИРО. Прилагането на подхода отдолу-нагоре дава възможност не
само за увеличаване на активното участие на местните лидери (местна
администрация, бизнес, НПО и активни граждани), но и осигуряване на
прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за
местната общност като цяло. Във фазата на актуализиране на информацията и
на публичните консултации позволява да се постигнат изискванията за
информираност, публичност и прозрачност и да се идентифицират по-точно
потребностите на местните общности, към които да се ориентират
приоритетите и да се насочат публичните средства.
При прилагането на комбинацията от посочените подходи от една страна дава
възможност да се установят и анализират обективните данни и фактори по отношение
на социално-икономическия потенциал за развитие на територията, а от друга
прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ дават представа за потребностите,
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намеренията и нагласите на местните жители. Този синхрон осигурява баланс между
желаното и възможното, субективното и обективното.
2.3. Структура на ПИРО Свищов
Структурата на плана за интегрирано развитие на община Свищов е съобразена с
разпоредбите на чл. 13, ал. 3 от ЗРР и Методическите указания за разработване и
прилагане на ПИРО 2021-2027 г., публикувани от МРРБ.
Документът започва с представянето на резултатите от проведените социалноикономически и пространствени анализи на територията, данните събрани при
проведените анкетно проучване, фокус групи, работни срещи и интервюта, които
представят ситуацията в общината и очертават тенденциите в развитието й до 2027 г.,
отразени в SWOT анализа. На тяхна база е формулирана визията на община Свищов
за следващия период 2021-2027 г., като е изготвена и стратегическата рамка от цели и
приоритети, които ще бъдат постигнати от планираните мерки, дейности и проектни
идеи. Определени са и зоните за въздействие и мерките за адаптация към изменението
на климата, включени в стратегическата рамка. Описана е програмата за изпълнение
на ПИРО, като накрая са разписани основните инструменти за успешната реализация,
включително наблюдението, индикаторите и оценката на плана. Неразделна част от
документа са приложенията, изготвени в процеса на неговото разработване.
Основните точки (съдържание на плана), са както следва:
 Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното
състояние, нуждите и потенциалите за развитие на община Свищов в т.ч.
описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално
ниво, връзка на общината със съседните територии, които имат потенциал да
влияят върху развитието ѝ, вкл. SWOT анализ;
 Цели и приоритети за развитие за периода 2021-2027 г.;
 Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите
страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при
спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и
публичност;
 Определяне на приоритетни зони за въздействие;
 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за
развитие;
 Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към
климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия;
 Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;
 Приложения.
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3. Отговорности на институциите и партньорите за разработването и
приемането на ПИРО Свищов
3.1. Подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО
Съгласно Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане,
основните фигури в процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО са
кметът на общината и общинският съвет.
В процеса на подготовка, обсъждане и актуализация участват активно и
заинтересованите страни и организации, т.нар. местни лидери - кметовете на кметства
и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствени организации, представителите на гражданското
общество, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи
отношение към развитието на общината.
Съгласно Методическите указания със заповед на кмета на общината се сформира
работна група по подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО, в която са представени
възможно най-много представители на заинтересованите страни в община Свищов. За
всички заинтересовани лица се осигурява постоянен достъп до информация за
процеса и възможност за даване на становища и предложения при изготвянето на
ПИРО, а в последствие и при неговата реализация.
Изготвянето на ПИРО може да бъде извършено със собствен капацитет на
местната администрация или да се възложи на външен изпълнител (съобразно
условията на Закона за обществените поръчки), за което общинския кмет издава
съответната заповед.
След изготвяне на ПИРО и извършване на екологична оценка по реда на чл. 20 от
Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и
програми в случаите, в които такава оценка е била изискана, документът се публикува
за обществено обсъждане със заповед на кмета.
Заинтересованите лица имат право да дават аргументирани предложения, както
при изготвянето на ПИРО и проведеното обществено обсъждане, така и по време на
прилагането му, както и да получават информация при поискването й.
След провеждане на общественото обсъждане, съгласно чл.13, ал. 4 ПИРО на
община Свищов се приема от общинския съвет по предложение на общинския кмет. В
срок до три месеца от неговото приемане, одобреният план за интегрирано развитие
на общината се представя от кмета пред областен съвет за развитие Велико Търново.
ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на
електронната страница на общината, както и на портала за обществени консултации
на Министерския съвет.
3.2. Наблюдение и оценка
Предмет на наблюдение и оценка е изпълнението на целите и приоритетите на
ПИРО на основата на резултатите от подготовката и осъществяването на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана на база на определените
индикатори.
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Организацията на работата по наблюдение и оценка на ПИРО ще се осъществява
от Община Свищов. За тази цел се създава система за управление и наблюдение,
която определя организационна структура, роли, отговорности и комуникационни
канали, които ще осигурят нейното ефективно функциониране.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства
и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО,
съгласно чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗРР.
За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината се разработва годишен доклад, който се изготвя по определен
от кмета на общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на
кмета. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до
31 март на всяка следваща година. Този доклад е публичен и се оповестява на
страницата на общината в интернет.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и
последващата оценка на плана. Копие от тези доклади се изпраща на председателя на
областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва
последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на
неговото действие. Последващата оценка включва:
 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 оценка на общото въздействие;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.
3.3. Изменение и актуализация на ПИРО
Изменение и актуализация на ПИРО се допуска при условията, посочени в
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Актуализация на програмата за реализация на ПИРО може да бъде извършвана
периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните доклади за
наблюдение, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и
постигане на целите и приоритетите за развитие.
Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея
се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на
финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на
допълнителни ресурси, допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи,
които могат да бъдат включени в програмата или приложенията към нея само при
направена обосновка относно предвиждания им принос към постигането на целите и
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приоритетите на плана при спазване на принципа на интегриран подход.
Актуализацията на ПИРО Свищов се приема при условията и по реда за
изработване и приемане на интегрирания план.
4. Очаквани резултати от приемането на документа и използването му за
целите на стратегическото регионално и пространствено планиране на
общинско ниво.
ПИРО е основният общински документ, инструмент за управление и координация
на съвместните усилия на местната власт, бизнеса и неправителствените организации
на общината. Това е план, който интегрира и регулира интересите на всички
заинтересовани страни и цялата местна общност за устойчиво развитие през
следващите 7 години и предлага мерки, дейности и конкретни проекти в основните
направления на устойчивостта от икономическа, социална, екологическа, културна и
управленска гледна точка.
Основният резултат, който се очаква е създаването на програма за интегрирано
развитие на общината, разработен на базата на специфичните за територията условия
и възможности в социално-икономическо отношение, които са в интегрирана
свързаност със същите на областно, регионално и национално ниво (демография и
човешки ресурс, индустрия, селско и горско стопанство, транспорт, състояние на
екологията и околната среда, инфраструктура, туризъм, култура и др.).
В тази връзка при реализирането на приоритетите и мерките заложени в
стратегическата рамка на ПИРО Свищов се очаква те да допринесат за развитието на
област Велико Търново, както и за изпълнението на стратегическите цели на
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион
2021-2027 г., а от там и на целите и приоритетите на стратегическите планове и
програми на национално ниво за периода 2021-2027 г., както и поетите ангажименти
от България в международен план, като Програма 2030, Европейски зелен пакт и др.
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Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото,
социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за
развитие на община Свищов
1. Обща характеристика на община Свищов
1.1. Местоположение

Карта 1: Северен централен район на
планиране – СЦРП

Карта 2: Област Велико Търново и
съставните й общини

Местоположение: Територията на община Свищов попада в Северен централен
район на планиране (СЦРП, NUTS 2), като заема най-северната част на област Велико
Търново. Простира върху обща площ от 625,268 км² и е на 6-то място от общо 10-те
общини, съставляващи областта, като заема 13,41% от територията й.

Карта 3: Община Свищов и съседните й територии
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Община Свищов граничи със следните територии:
 на север граничи с Република Румъния, посредством река Дунав - в този
участък на реката се намира нейната най-южна точка по цялото й
протежение. Най-близкият румънски град е Зимнич;
 на северозапад с община Белене, област Плевен;
 на запад с община Левски, област Плевен;
 на юг с община Павликени, област Велико Търново;
 на югоизток с община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;
 на изток с община Ценово, област Русе.
Община Свищов се намира в близост до транспортни коридори № 7 (речен
маршрут „Рейн – Майн - Дунав“) и № 9 (Хелзинки – Санкт Петербург – Псков –
Витебск – Киев – Любашевка – Кишинев – Букурещ – Русе – Димитровград –
Александруполис), както и до автомагистрала „Хемус“ (на 56 км от проектното й
трасе). Това определя благоприятни перспективи за развитието ѝ. Затова спомага и
близостта на Република Румъния и изградената фериботна връзка Свищов-Зимнич.
Таблица 1: Баланс на територията на община Свищов
Баланс на територията
Площ в км2
Земеделска земя
527 924
Горски фонд
28 926
Водни площи
24 989
Урбанизирана територия
39 514
Територия за транспорт
3 791
Други територии
362
625 506
Обща площ
Източник: Национален статистически институт

Дял в %
84,4
4,6
4,0
6,3
0,6
0,1
100

Както се вижда от таблицата основната част от територията се използва за
земеделски дейности 84,4%, като урбанизираната територия в т.ч. и усвоената за
транспорт представляват по-малко от 7% - общо от цялата територия на общината.
Административният център град Свищов е един от основните дунавски градове
на България. По брой на населението той се нарежда на трето място в областта след
градовете Велико Търново и Горна Оряховица. Общинският център се намира на
около 230 км от София, на 70 км от Русе, на 270 км от Пловдив, на 248 км от Варна и
на 304 км от Бургас.
1.2. Релеф и климатични особености
Релефът на общината е предимно равнинен и слабо хълмист. Територията ѝ
изцяло попада в Средната дунавска равнина. Средната надморска височина е 150 м.
Значителна част от територията край реката е покрита с льос, което е създало условия
за развитието на широко отворени към реката равнини. В северната част, покрай
река Дунав се простират две низини, едната е част от обширната Свищовско –
Беленска низина, намираща се на запад от общинския град Свищов, а на изток от
града се намира по-малката Вардимска низина (25,7 km2), където е и най-ниската
точка на общината – 17m н.в (при 538-мия километър на брега на река Дунав). По31

високите речни легла на р. Дунав са в гр. Свищов. Останалата част от общината е
заета от хълмистите източни части на Средната Дунавска равнина. В западната част
на общината от юг на север се простира северната част на Суходолско – Свищовските
базалтови могили. В района на селата Сломер (общ. Павликени) и Червена над
околния терен се издигат могилите Червенска (217 m), Славова (213 m), Двете могили
(228 m) и Трите могили (243 m). В района на село Драгомирово са могилите
Драгомировска (243 m) и Пчелинова (246 m), която е и най-високата точка на
общината, разположена северно от селото.

Карта 4: Географска карта на община Свищов
Климатичните особености са обусловени от факта, че районът на община
Свищов попада в умерено-континенталната климатична подобласт на европейскоконтиненталната климатична област. Съгласно климатичното райониране на
Република България, община Свищов попада в Северния климатичен район на
Дунавската равнина. Поради голямата й откритост, през студената част от годината
безпрепятствено нахлуват континентални въздушни маси от север и североизток,
вследствие на което зимата е сравнително студена, а лятото горещо. Средната
денонощна температура на въздуха е около 00С през първите дни на м. декември и
последните дни на м. февруари. През студеното полугодие, най-ниската измерена
температура е -28,00С. През м. юли - август средноденонощната температура е над
+230С и може да достигне +350С. Измерената абсолютната максимална температура
на въздуха през това полугодие е +43⁰ С, като средната максимална температура през
лятото достига до +29⁰ С. Тези климатични условия влияят върху риболова и
местните рибари внимателно отчитат времето когато ще излязат за своя улов.
Средногодишната сума на валежите е 543 мм., като максимума е през май – юни,
достигащ до 104 мм в денонощие и минимум през септември, когато средномесечната
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стойност е от порядъка на 37 мм. Броят на дните със снежна покривка достига около
40. Относителната влажност на въздуха е сравнително висока - около 73%. Обемът и
площта на водната повърхност на река Дунав оказват съществено влияние върху
локалната въздушна система и влажностния режим.
фиг. 1: Средни месечни температури и валежи в община Свищов

Източник: www.meteobiue.com/bg
Близостта на реката благоприятства задържането на влага във въздуха, която в
съчетание с хода на минималните температурни инверсии благоприятства
образуването на мъгли. Средно годишният брой на дни с мъгли е 39 дни.
Преобладават слаби ветрове с направление югозапад, североизток и запад със средна
скорост 2,0 м/с, като тихото време е 43%.
Фиг. 2: Скорост на вятъра в община Свищов

Източник: www.meteobiue.com/bg
Географското положение обуславя сравнително равномерното разпределение на
тъмните и светли часове през денонощието и относително голямата височина на
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Слънцето над хоризонта. Максимална облачност в района има през зимните месеци
(среден бал 6,7), с намаляваща слънчева радиация до 70%. Сравнително малката
облачност в извънпланинските земи е благоприятна предпоставка за попродължително и по-интензивно слънчево греене. Районът е характерен с добра
продължителност на слънчево греене (по-голяма от 2 000 часа/год.).
Наблюдението на основните климатичните елементи (температура в момента на
наблюдението, екстремни температури за денонощието, точка на оросяване, далечина
на видимост, атмосферно налягане, облачност, количество на валежите, мъгли, вятър,
сняг) и т. н., измерени в стандартизирани климатични срокове (7, 14 и 21 ч.), спрямо
стандартизирано положение на слънцето (уеднаквени за всички измервателни
станции на НИМХ) се извършва от хидрометеорологичната станция гр. Свищов,
която е позиционирана на обособена площадка в чертите на града.
Както е видно релефът и климатичните особености на общината благоприятстват
развитието на селскостопанска дейност, като освен за земеделие Свищовско Беленската низина служи и като площадка за промишлена дейност. По-високите
речни легла на прилежащия към общината участък на р. Дунав също са ефективно
усвоявани през годините от урбанизираните територии на гр. Свищов.
В резултат обаче на многогодишното антропогенно влияние и корекции на
релефа, част от компонентите на околната среда и структурата на ландшафтите в
община Свищов са променени, ограничени или унищожени. Наред с равнините
особено място в релефа заемат свлачищата. Спецификата на геоложкия строеж на
терена и непосредствената граница на общината с река Дунав обуславят
геоекологични проблеми, свързани със свлачища и регресивна ерозия. На територията
на общината са локализирани 45 свлачища. От тях 29 са на територията на Свищов и
прилежащите му земи, 3 - в района на с. Вардим, 10 при с. Ореш, 2 - в землището на с.
Царевец и едно в с. Совата. По своя характер те са активни и консолидирани. Поради
липсата на целенасочена и системна политика за извършване на укрепителни и
дренажни дейности, е необходимо активно участие в управлението на процесите и
финансиране на антисвлачищните мероприятия.
1.3 Природни ресурси (полезни изкопаеми, гори, биоразнообразие, води и
почви)
Полезните изкопаеми на територията на община Свищов са основно от неруден
произход. Геоложкият строеж предопределя наличието на варовик. Запаси от инертни
материали, главно пясък и чакъл могат да се добиват от поречието и заливните тераси
на р.Дунав и се експлоатират от Драгажен флот „Истър“ АД. Получаваният чакъл е
основен фактор за строителството на траверси и др. стоманобетонови изделия от
работещо в тази област предприятие, намиращо се в гр. Свищов.
Към днешна дата, според Националния концесионен регистър, на територията на
община Свищов няма други издадени концесии за добив на природни богатства.
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1.3.1. Водни ресурси (наземни и подземни)
Съгласно актуални данни от баланса на видовете територии в община Свищов,
водните течения и водни площи на територията представляват 24 989 дка или 4% от
територията на общината. От тях реките са 15 617 дка, язовирите, водоемите и
каналите - 3 790 дка, а блатата и мочурищата – 3 159 дка.
В хидрографско отношение землището й спада към басейна на р. Дунав като
дължината на граничната линия на общината с реката е около 26 км. Тази гранична
линия спада към долното дунавско течение и режимът на нейния отток е в пряка
зависимост от климатичните условия от горното и средното течение на реката.
Измереният максимум е през месец май, а минимумът през месец октомври. Река
Дунав оказва сериозно влияние, както върху развитието на селското стопанство, така
и върху индустрията, тъй като освен плавателна река се ползва и като технологично
средство в химическата промишленост („Свилоза“ АД).
С изключение на река Дунав през землището на общината почти не протичат
повърхностно течащи води.
Категоризацията на реките на територията на община Свищов включва:
 Река Дунав – ПВТ с код BGIDU000R001 - III категория, с водосборна площ
(F) 650 340 км2, и дължина (L) от 554 км.
 Река Студена – ПВТ с код BG10S130R015, тип BGTR8, ляв приток на р.
Янтра с водосборна й площ е (F) 262,3 км2. Общата й дължина е около 46 км
(около 45% от общата й дължина или 26 км преминава през обособената
територия на община Свищов).
 Река Барата – Водосборна площ е 109,6 км2 и дължина (L) 18,1 км.
Съществуват и къси, и малки рекички. Те се пълнят с вода само през пролетта,
когато се топят снеговете и валят по-големи количества поройни дъждове. В
непосредствена близост до тях, в овразите и долищата има множество извори, които
населението отдавна използва. Наложително е да се извършат някои ремонтновъзстановителни работи при част от тях.
Язовирите на територията на общината са общо 8 бр. Както се вижда от таблицата
по-долу, една част от тях са сухи и не могат да бъдат използвани.
Таблица 2: Списък на язовирите на територията на Община Свищов.
Наимено Населено
Площ
Ползвател;
№
Собственост
вание
място
(дка)
основание

1.

Ливадето

Банкова
воденица
–
2.
1

Драгомиров
о

с. Морава

община
Свищов
кметство
с.
Драгомирово
община
Свищов
кметство
с. Морава

ЕТ „Нове – Донка
Димитрова “,
гр. Свищов,
262,286
Договор за наем от
16.11.2011 г.,
срок - 10 години
в процедура за
концесия
126,134
Реш. № 511/
30.03.2017 г.
на ОС Свищов

Текущо
състояние

завирен

завирен
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Банкова
воденица
–
3.
2

с. Морава

4. Кюклюка

с. Морава

5. Кюнта – 1

Овча
Могила

6. Кюнта – 2

Овча
Могила

7. Козловец

Козловец

община
Свищов
кметство
с. Морава

община
Свищов
кметство с.
Морава
Диана
Райнова
Димитрова,
гр. Плевен
Диана
Райнова
Димитрова,
гр. Плевен
община
Свищов

45,00

„Астория риб“
EООД,
гр. Свищов,
Договор за
концесия от
29.09.1999 г.
срок - 25 години

завирен

98,561

в процедура на
бракуване

сух

49,801

частна
собственост

неправомерно
завирен от
собственика

43,238

частна
собственост

сух, бракуван

64,883

в процедура на
бракуване

сух

Пенди
Царевец
24,293
държавна
Куряк
Източник: Общ устройствен план на Община Свищов 2021-2027 г.
8.

сух

Наличието на тези водоеми (вкл. и сухите, които могат да бъдат отново
разработени) е добра предпоставка за развитие на рибовъдството и производство на
аквакултури. Проекти в сектор „Рибарство и аквакултури“ могат да бъдат
подпомогнати от Програмата за морско дело и рибарство. Към края на август 2017 г.,
според регистър на ИАРА на територията на община Свищов има регистрирани 73
рибари (физически лица) за „стопански риболов”.
Потенциалът на подпочвените води на територията на общината не се използва
напълно, тъй като към момента липсва цялостно и задълбочено проучване. На много
места в припокритите с льосови наслаги мергелни глини се създават условия за
натрупване на подпочвени води. Значителни количества са акумулирани и в
Свищовско-Беленската и Вардимската низини. Те са на дълбочина от 0,5 до 1,5 м. под
повърхността на земята. Представляват основен източник на водоснабдяване на града
и селищата на общината. В дълбоките подпочвени слоеве има водни запаси, които
при сондиране излизат на повърхността, като по-задълбоченото им изследване
тепърва предстои да бъде извършено. На територията на гр. Свищов има
хидрогеоложка наблюдателна мрежа, която включва 46 точки, от които 34 пиезометри
и 12 хоризонтални сондажни дренажи (ХСД). През последните три години се
наблюдава тенденция към постепенно покачване на нивата на подземните води.
В Свищовската община към момента са установени няколко находища на
минерални извори: един в село Овча Могила (Сондажът Р-2хг) и няколко в
землището на град Свищов - в района на бившето ДЗС- гр. Свищов (Сондаж Р-1хг),
един извор до р. Дунав, в района на Дунавския индустриален технологичен парк (Р36

4хг) и един извор в местността „Паметниците“ (на 3 км. от гр. Свищов, неизползван
към момента).
1. В село Овча Могила – изворът с лечебна минералната вода е открита
случайно при извършване на сондажи за полезни изкопаеми в района през
1971 г.. През 1975 г. е изграден санаториум, който постепенно прераства в
санаторно-курортен комплекс. Днес той е един от 13-те филиала на
„Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“
(http://nkrehabilitation.bg/filiali/ovcha-mogila/), в който влизат известни
балнеолечебни комплекси като: Вършец, Велинград, Наречен, Павел баня,
Сандански, Хисаря и др. През годините санаторно-курортния комплекс е
придобил известност с лечебните свойства на водата и предлаганите лечебни
процедури не само в България, но и в Гърция, Турция и Румъния.
Съоръженията при помпената станция към днешна дата се нуждаят от
ремонт, температурата на минералната вода при водоизточника е 45 °С, но
след нейното транспортиране до балнеолечебницата се губи част от
топлината и температурата на водата е с няколко градуса по-ниска.
2. Сондаж Р-1хг е прокаран през 1971 г. с дълбочина 3239 м. Той се намира на
около 3400 м. западно от центъра на гр. Свищов. На място има каптажна
постройка, която представлява надземна сграда. Достъпът до съоръжението е
свободен и се посещава от населението на общината. Минералната вода
прелива от коритото и се оттича към малък бетонов басейн, изграден за
процедури на място. Съгласно издадената от Министерството на
здравеопазването Балнеологична оценка №84 от 08.05.2018 г. общата
минерализация на минералната вода от Сондаж Р-1хг, находище на
минерална вода „Свищов“, гр.Свищов, е 2 753 mg/l. Характеризира се като
високо минерализирана, хипертермална, хлоридно-сулфатна натриевокалиева
вода
съдържаща
флуорид,
без
санитарно-химични
и
микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на изследваните
микрокомпоненти са в границите на нормите за минерални води.
3. Сондажът Р-4хг е с дълбочина 1510 м. и е прокаран в периода 1976 – 1977 г.
Температурата на водата варира в зависимост от дебита й в порядъка 43 – 48
⁰ С. Въпреки извършените опитно-експлоатационни хидрогеоложки
проучвания до момента потенциалът й не е използван. През годините
постепенно изворът е бил затрупан от хиляди тонове строителни отпадъци,
натрупани основно при изграждането на пречиствателната станция за
отпадъчни води. През месец септември 2020год. общинската администрация
предприема действия по разкриване на сондажа и укрепване на изкопа. Това е
и първият етап, след което следва водочерпене, за да се установи
оптималното количество минерална вода, което може да бъде добито.
Минералната вода на сондажа Р-4хг е подходяща за развитие и предлагане на
различни лечебни и спортно-профилактични дейности, а местоположението
му го прави изключително подходящ за икономическото развитие на
Дунавския индустриален технологичен парк и гр. Свищов.
Както се вижда от представената информация минералните извори в общинския
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център гр.Свищов притежават сериозен потенциал, който обаче към момента не се
използва. Инвестирането в дейности по оползотворяването на този воден ресурс ще
даде възможност да бъдат разработени различни балнеолечебни и спортнопрофилактични услуги, което ще окаже съществено влияние, както на
разнообразяване на предлаганите туристически продукти (различни от културноисторическите, които се предлагат на този етап), така и върху оздравителните и
профилактични дейности, предоставяни на населението на територията. В същото
време част от минералната вода може да бъде използвана и за отопление на битови и
административни сгради.
Проучванията показват, че територията на област Велико Търново са установени
не малко минерални находища в землищата на: с.Вонеща вода, с.Ресен, с.Обединение,
гр.Полски Тръмбеш и гр.Павликени. Очевиден е фактът, че в четирите съседни
една на друга общини: Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш и Велико Търново
са налице минерални находища със сериозен профилактичен и балнеолечебен
потенциал, който в голямата си част до момента не е разработен и не се
използва, като е важно да се отбележи, че се полагат усилия в тази посока от
всяка една община. В дългосрочен план това може да бъде предпоставка за добро
сътрудничество между тях с цел разработване на единен туристически продукт, с
който да бъде популяризирана територията като туристическа дестинация, с цел
лечение и профилактика както в България, така и в Европа.
1.3.2. Почви и земеделски територии
Анализът на състоянието на почвите, който е извършен на територията на
Северен централен район на планиране, в чийто предели се намира и община Свищов
показва, че по отношение на процесите на засоляване и вкиселяване почвите са в
добро екологично състояние, като не са регистрирани наличия на тежки метали над
пределно допустимите концентрации. Съдържанието на тежки метали в почвата е под
максимално допустимите концентрации. Няма регистрирана земя, замърсена с
полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили и органохлорни
пестициди. В заключение може да се каже, че почвите на територията са в добро
екологично състояние, което е предпоставка за развитие на интензивно земеделие.
Водещи за региона, в т.ч. и община Свищов остават мерките по отношение на
превенцията и ограничаването на щетите от ерозийните процеси. Това включва
информиране и подпомагане на земеделските производители при планиране на
ползването на земята, спазване на добрите земеделски и екологични практики и
подкрепа на земеделските производители чрез компенсаторни плащания за дейности,
ограничаващи процесите на ерозия.
Таблица 3: Баланс на площите на територията на община Свищов, покрити от
основните почвени видове
Видове почви
Площ (ха)
Дял %
Карбонатни черноземи
28 767,93
48,0
Типични черноземи
3 559,89
5,9
Излужени черноземи
4 916,37
8,2
38

Черноземи, ерозирани
Алувиални почви
Делувиални почви
Алувиално-делувиални почви
Алувиално-(делувиално)-ливадни почви
Алувиално-(делувиално)-ливадни почви, заблатени
Алувиално-(делувиално)-ливадни почви, солонцевати
Ливадни солонци и солонци-солочаци, средно дълбоки
Неземеделски земи
Гора
Дере
Водни площи
Селища
Източник: Общ устройствен план на община Свищов

5 365,14
3 742,56
2 040,04
1 726,82
154,93
1 241,63
1 948,09
283,46
263,10
2 766,72
149,68
179,32
2 807,24

9,0
6,2
3,4
2,9
0,3
2,1
3,3
0,5
0,4
4,6
0,2
0,3
4,7

Както е видно основната част от територията на общината е заета от земеделски
земи - 84% от общата територия. Техният относителен дял е значително по-висок от
средния за област Велико Търново. Много по-нисък е делът на горските и други
територии. Огромното стопанско значение на земята се определя от плодородието на
почвата. Преобладават карбонатни черноземни, по-малко ливадни черноземни,
алувиално-ливадни и други почви. Почвите са богати на хранителни вещества и при
съответните агротехнически мероприятия дават богата реколта. Комбинацията от
равнинен и слабо хълмист релеф, плодородните почви, както и условията на умереноклиматичния пояс, благоприятстват развитието на всички видове растения с
относително по-малка топлолюбивост, каквито са зърнените, зеленчуковите култури,
слънчогледа, захарното цвекло, лозата и др. На територията на общината се развива
основно промишленото производство на зърнени култури. В земеделските земи
преобладаващи култури са слънчоглед, царевица, пшеница, рапица, ечемик и др.
Възстановяват се площите с трайни насаждения - лозя и овощни градини със сливи,
череши, вишни и др. На места обаче черноземите са с деградирала структура. За
съжаление през последните години е отчетено непрекъснато намаляване на
обработваемата земя, като в същото време пустеещите земи нарастват.
1.3.3. Горски ресурси
Горските ресурси на територията на общината са сравнително ограничени. Като
последица от природогеографските условия те са от голямо значение не само от
гледна точка на стопанските дейности, но и като средство за противодействие на
свлачищните процеси на територията. Горският фонд на общината представлява
отделни откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред
обработваемите земи. Площта на горските ресурси за цялата община е 5328,4 ха,
което представлява 8,02 % от територията на общината. От тях горите заемат 7.7 % , а
горските земи 0,32% от общинската територия.
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Таблица 4: Разпределение на горската площ по вид на земите
Вид собственост
Площ в ха
Залесена площ
4 953,1
Незалесена дървопроизводителна площ
79,9
Недървопроизводителна площ
295,4
Всичко
5 328,4
Източник: ТП ДГС „Свищов”

Дял в %
93
1,5
5.5
100

При анализа на общата площ на горския фонд на територията е установена
разлика от 11178 дка между балансите на фирмите, извършили земеразделянето и
тези, които се водят на отчет от Държавното лесничейство. Предполага се, че това се
дължи на непълно разграничаване между ДГФ и горите в селскостопански фонд.
Таблица 5: Разпределение на горската площ по вид на горите:
Вид на горите
Площ в ха
Иглолистни
135
Широколистни високостеблени
1 586,8
За реконструкция
0
Издънкови за прерастване
0
Издънкови за превръщане
307,2
Нискостъблени
2 924,1
Всичко
5 037
Източник: ТП ДГС „Свищов”

Дял в %
2,7
32
0
0
6,2
59,1
100

В крайбрежието са разпространени влаголюбиви растителни видове, а в
льосовите ридове и плата - степна и полустепна ливадна и горска растителност. С
най-голямо значение за икономиката са насажденията с канадска топола, която е не
само бързорастяща горска култура, но е и с добри технико-икономически показатели.
Край р.Дунав и островите се срещат естествени върбови и акациеви гори. С много помалко значение са намиращите се в изследваната територия церови и изкуствено
засадени борови гори. В перспектива залесяването трябва да продължи, което ще
доведе до запазването на склоновете към реката от бързо растящата ерозия и ще
култивира терена. Почвите, релефа и благоприятните климатични условия на
територията благоприятстват развитие на селскостопански дейности и проекти с цел
залесяване и дървопреработка.
Таблица 6: Средногодишно ползване на дървесина
Вид ползвана дървесина
Едра
Средна
Дребна
За дърва
Източник: ТП ДГС „Свищов”

Количество
5 190 м3
3 231 м3
1 375 м3
3 180 м3

От данните личи, че средногодишното ползване на дървесина за територията е
общо 12 976 м3, от които 24,5% се използват от населението за отопление. С цел да се
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увеличи и поддържа горския фонд на територията е предвидено средногодишно
залесяване от порядъка на 53,5 ха.
Таблица 7: Собственост на горските територии:
Вид собственост
Държавна
Общинска
Физически лица
Юридически лица
Религиозни организации
Източник: ТП ДГС „Свищов”

Дял в %
68,2
10,9
19,4
1,5
0,06

Държавна собственост са 3635,1 ха от общата площ на горските ресурси в
общината. Съответно общинска собственост са 583,2 ха и частна собственост 1110,1
ха. От данните личи, че повече от половината (68.2%) от горските територии са
държавна собственост, частната е общо 20,9%, като общинската собственост е само
10,9%.
Предвид факта, че 1/5 от горския фонд е частна собственост е важно да се
положат усилия в подобряване осведомеността на населението относно
сериозната роля на горите в борбата със свлачищата, както и повишаване
ангажираността на местната общност в мероприятия по залесяване на
територията. В перспектива залесяването трябва да продължи, което ще доведе
до запазването на склоновете към реката от бързо растящата ерозия и ще
култивира терена.
2. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси
2.1 Административна структура
На територията, предмет на настоящото проучване се намират общо 16 населени
места. Разпределението от административна гледна точка е: 1 град - общинският
център Свищов и 15 села.
Таблица 8: Населени места от Община Свищов ЕКАТТЕ - 0428
Наименование
ЕКАТТЕ
Наименование
1. с. Алеково
00237
9. с. Морава
2. с. Александрово
00285
10. с. Овча Могила
3. с. Българско Сливово
07363
11. с. Ореш
4. с. Вардим
10118
12. гр. Свищов
5. с. Горна Студена
16393
13. с. Совата
6. с. Деляновци
20630
14. с. Хаджидимитрово
7. с. Драгомирово
23431
15. с. Царевец
8. с. Козловец
37784
16. с. Червена

ЕКАТТЕ
49028
53196
53672
65766
67787
77013
78121
80457

Съгласно разпоредбите за административно управление, по данни от ЦИК 11 от
селата се управляват от кметове, избирани от своите жители, а в селата Александрово,
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Деляновци, Совата и Червена (които са с население под 300 души) са назначени
кметски наместници. Населените места в общината са разположени в собствени
землища, с изключение на село Совата, което попада в землището на град Свищов.
2.2. Население. Демографски особености на община Свищов
Демографската характеристика на дадена територия е от съществено значение,
тъй като е показател за способността й за развитие. В същото време може да бъде
маркер за наличие на проблеми и съществуване на заплахи в дадена посока за тази
територия. Демографската характеристика включва в себе си данни за: общия брой на
населението, разпределението по пол, обща и трудоспособна възраст, стойности на
естествения и механичния прираст. Проследяването на движението на тези данни във
времето между най-малко пет последователни години дава представа за посоката на
развитие на тази територия, както и кои фактори могат да се превърнат в заплахи или
могат да бъдат използвани като възможности за това развитие.
2.2.1. Брой на населението, разпределение по пол и възраст
При обработката на получените данни за разпределението на населението по
населени места и пол от НСИ – Инфостат ( https://infostat.nsi.bg ), се вижда, че за
последните 8 години тенденцията на намаляване броя на населението, характерна за
почти в цялата страна е ясно изразена и при населените места от община Свищов.
Таблица 9: Брой на населението по години и пол общо за община Свищов
брой население по години
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
19907
19599
19198
18773
18375
17903
17339
16858
мъже
21470
21003
20376
19928
19386
18732
18030
17454
жени
41377
40602
39574
38701
37761
36635
35369
34312
общо
-775
-873
-1126
-1057
ръст
-7065
Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика
Общият брой на жителите, съгласно таблица 9 за този 8-годишен период е
намалял с 7 065 души, което означава, че средно на година населението на общината
намалява с 883 души. Прави впечатление, че за периода 2012 – 2019 г. броят на
жените е по-голям от този на мъжете, но докато разликата между тях в началото на
периода (2012 г.) е 1 563 души, то в края (2019 г.) тази разлика се е стопила почти 3
пъти (596 души). Налице е тенденция към изравняване броя на представителите на
двата пола, поради факта, че представителите на женския пол през отчетения период
намаляват по-бързо от мъжкия. При условие, че темпът на по-бързо намаляване на
жените спрямо мъжете се запази, в дългосрочен план това може допълнително да
засили негативното въздействие върху естествения прираст, тъй като жените ще
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станат по-малко от мъжете. Посочената тенденция ясно се вижда на графиката подолу.
Фиг. 3

Брой население по пол и по години
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При разбивката на броя на жителите по местоживеене за последния 7-годишен
период (табл.10) се вижда, че във всички населена места се отчита постоянно
намаляване на населението. Извършеното сравнение между Северен Централен
Район, област Велико Търново и община Свищов, съгласно данните представени в
таблица 10 към 31.12.2019 г. показва, че общият брой на жителите на община Свищов
представлява 14,75% от населението на област Велико Търново, като основната част
70,75% живеят в общинския център град Свищов. За съжаление обаче трябва да се
отбележи, че именно в града и някои от селата: Българско Сливово, Горна Студена,
Деляновци, Хаджидимитрово и Червена са отчетени най-високите негативни
процентни изменения на броя на жителите.
Таблица 10: Население по пол и населени места за периода 2013-2019 г.
Население
Население
към
31.12.2013
г.
към
31.12.2019 г.
Населени места
Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

%
измен
ение

Северен Централен
835 813 407 012 428 801 773 450 375 475 397 975 -7,46
Район
Област Велико
251 126 121 315 129 811 232 568 112 401 120 167 -7,39
Търново
Община Свищов
40 602 19 599 21 003 34 312 16 858 17 454 -15,49
с. Алеково
564
293
271
487
255
232 -13,65
с. Александрово
197
106
91
194
104
90 -1,52
с. Българско
1 227
611
616
1 004
499
505 -18,17
Сливово
с. Вардим
989
487
502
880
444
436 -11,02
с. Горна Студена
412
201
211
327
160
167 -20,63
43

с. Деляновци
139
72
67
113
53
с. Драгомирово
653
307
346
572
282
с. Козловец
1 209
619
590
1 060
549
с. Морава
975
455
520
821
391
с. Овча Могила
1 425
691
734
1 213
601
с. Ореш
1 580
795
785
1 328
653
гр. Свищов
28 927 13 825 15 102 24 275 11 864
с. Совата
129
67
62
118
67
с. Хаджидимитрово
706
339
367
591
274
с. Царевец
1 118
559
559
1 034
518
с. Червена
352
172
180
295
144
Източник: Обработена информация, по данни от НСИ
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика

60 -18,70
290 -12,40
511 -12,32
430 -15,79
612 -14,87
675 -15,94
12 411 -16,08
51 -8,52
317 -16,28
516 -7,51
151 -16,19
– Инфостат

Процентното изменение в броя жители на общината при сравнение между 2013 г.
и 2019 г. е –15,49%, което е почти двойно по-голямо за същите години спрямо
Северен централен район (-7,46%) и област Велико Търново (-7,39%). Очевиден е
фактът, че населението на община Свищов намалява с по-бързи темпове, както
спрямо областта, така и спрямо статистическия район на планиране, към които
принадлежи. При сравнение на боря на жителите по отделните общини, влизащи в
състава на област Велико Търново ясно се вижда, че община Свищов е „първенец“, за
съжаление в негативен план по процентно изменение, следвана от община Полски
Тръмбеш. Това личи от данните, представени в таблица 11.
Таблица 11: Население по общини в област Велико Търново за периода 2013-2019г.
%
Брой на населението към:
изменени
Общини
е 2013/
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
Велико
88278 87771 87259 87181 87111 86833 86516
-2,00
Търново
Горна
44946 44334 43679 43123 42549 41966 41334
-8,04
Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски
Тръмбеш

9116
3882
12890
22810

8988
3851
12664
22464

8878
3841
12636
22099

8798
3799
12419
21744

8615
3742
12189
21334

8503
3683
11975
20926

8389
3641
11810
20605

-7,97
-6,21
-8,38
-9,67

13724

13416

13295

13054

12787

12481

12200

-11,10

40602 39574 38701 37761 36635
Свищов
Стражица
12444 12331 12174 12006 11854
Сухиндол
2434
2389
2444
2374
2316
Източник: Обработена информация, по данни
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика

35369 34312
11717 11561
2255
2200
от НСИ –

-15,49
-7,10
-9,61
Инфостат
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Това е тревожен факт, който води до постепенно обезлюдяване на територията и
предполага взимането на спешни мерки, чрез които да бъде спрян този процес. При
добра политика в посока подобряване на условията на живот, както в икономически,
така и в социален план, могат да бъдат възродени селата, както и да се спре
постепенното обезлюдяване на общинския град. Тези данни са в пряка корелация и с
получените резултати при изследване на механичния прираст по местоживеене
(табл.15).
2.2.2.

Възрастово разпределение на населението

Друга важна демографска характеристика за населението на една територия е
разпределението по възрастови граници. То ни дава информация за наличието и
степента на застаряване. Това е важен фактор, тъй като има отношение към
трудоспособността на населението, а оттам и към потенциала за развитие на
територията.
Таблица 12: Разпределение на населението в община Свищов към 31.12.2013г. и
31.12.2019г. по местоживеене и възраст.
община Свищов, 2013 г.
община Свищов, 2019 г.
възраст
в града
в селата
общо
в града
в селата
общо
0-4
1 274
315
1 589
943
295
1 238
5-9
932
373
1 305
969
280
1 249
10-14
931
415
1 346
928
339
1 267
15-19
829
436
1 265
838
403
1 241
20-24
5 229
524
5 753
728
349
1 077
25-29
3 440
499
3 939
2 754
443
3 197
30-34
1 653
443
2 096
2 967
465
3 432
35-39
1 800
613
2 413
1 469
457
1 926
40-44
1 586
624
2 210
1 679
540
2 219
45-49
1 469
709
2 178
1 590
614
2 204
50-54
1 670
812
2 482
1 366
685
2 051
55-59
1 983
940
2 923
1488
784
2 272
60-64
1 947
943
2 890
1 704
857
2 561
65-69
1 515
1 023
2 538
1 707
845
2 552
70-74
1 024
1 043
2 067
1 369
874
2 243
75-79
785
984
1 769
859
777
1 636
80+
860
979
1 839
917
1 030
1 947
Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика
Това, което прави впечатление и буди сериозна тревога е фактът, че докато найвъзрастното население в диапазона от 70г. до 80г. и нагоре се е увеличило с 2,01%
(+165 души) за 2019г. спрямо 2013г., то най-младите, а именно до 20 г. са намалели с
– 9,26% (-510 души). Най-драстична негативна промяна от – 55,90% (-5 418 души)
се отчита при групата в диапазона от 20 до 29 години. Предвид факта, че за
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периода 2013-2019г. общият брой, с който е намаляло населението на общината е
6 290 души (данни от табл.11), излиза, че основната част от това намаление се
дължи на младите хора от 20 до 29г. (-86,14%). Този факт ясно се вижда от
представената графика.
Фиг. 4

Трябва да се отбележи, че отчетената негативна промяна е най-сериозна в
общинския център град Свищов. От графиката се вижда, че в селата темпът на
намаляване е много по-малък. Може да се предположи, че това се дължи на факта, че
в селата (особено в по-малките от тях) като цяло преобладаващо живее по-възрастно
население, което поради обективни причини не е склонно да мигрира. От там
намаляването се дължи предимно на отрицателен естествен прираст, докато
механичният влияе в много по-малка степен, отколкото в града.
2.2.3. Естествен и механичен прираст на населението на изследваната
територия
Броят на населението и промените в него са резултат от комбинираното влияние
на естественото и на механичното му движение. Това са демографски процеси, които
са резултат от комплексното влияние на редица фактори с икономически, социален и
психологически характер. През последните две десетилетия в страната под влиянието
на разнородни фактори се наблюдава неблагоприятна тенденция както при
естественото, така и при механичното движение на населението.
Естественият прираст на населението се характеризира със съотношението
между раждаемостта и смъртността, от които се формира. При направеното
проучване на територията на община Свищов се вижда, че естественият прираст е с
постоянни отрицателни стойности през последните 7 години (2013 – 2019 г.). Както се
вижда от таблица 13 има предпоставка за лек оптимизъм поради факта, че през
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изследвания времеви период стойността на естествения прираст, макар и отрицателна
е в сравнително постоянни граници – не се наблюдават драстични повишения. За да
се подобрят показателите на естествения прираст следва да се подобрят условията за
живот като цяло (в т.ч. грижата за здравето на населението – профилактика и
лечение). Това ще повлияе положително от една страна върху удължаването на
живота (намаляване на смъртността), а от друга ще се увеличи раждаемостта. Тя се
влияе от редица фактори – психологически (проява на нежелание от страна на
младите да имат повече от едно дете или отказ да имат деца) или финансови, както и в
търсене на възможности за развитие (младите хора в детеродна възраст напускат
територията в търсене на работа в други населени места или в чужбина). Върху ръста
на смъртността въздействие оказват различни стресови фактори – социални,
финансови, липса на работа, ниски доходи и др, които могат да доведат до влошаване
на здравето.
Таблица 13: Естествен прираст – разпределение по пол
години

общо

живородени
умирания
естествен прираст
момчета момичета общо мъже жени общо мъже жени

2013

394

196

198

646

335

311

-252

-139

-113

2014

407

223

184

680

347

333

-273

-124

-149

2015

420

214

206

683

371

312

-263

-157

-106

2016

396

210

186

656

351

305

-260

-141

-119

2017

378

181

197

646

327

319

-268

-146

-122

2018

282

147

135

644

340

304

-362

-193

-169

2019
275
146
129
634
333
301
Източник: Обработена информация, по данни от
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика

-359 -187 -172
НСИ – Инфостат

При преглед на данните в таблицата разпределени по пол е очевидно, че
отрицателният прираст при мъжете е с по-висока стойност от този при жените. Този
резултат се обуславя от по-високата смъртност при мъжете, която не се компенсира от
повече родени момчета. Това ясно личи от представената графика.
Фиг. 5 Естествен прираст на населението в община Свищов за периода 2013-2019 г.
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На практика по линията на отрицателния естествен прираст община
Свищов губи повече мъже отколкото жени. Предвид данните, които показват, че
като цяло жените намаляват 3 пъти по-бързо от мъжете за изследвания период
(табл.9), обективно се налага изводът, че това не се дължи на отрицателния
естествен прираст, а е по-скоро резултат от механично напускане на територията
от повече представители на женския пол, отколкото на мъжкия (табл.15), а в
комбинация и с данните от разпределението по възраст това очевидно са
младите жени между 20-30 год.
Фактът, че по-сериозната загуба на население за общината не е посредством
отрицателен естествен прираст се подкрепя и при сравнение на коефициента на
естествения прираст, изчислен от НСИ за община Свищов, област Велико Търново и
Северен централен район.
Таблица 14: Естествен прираст – коефициент
Естествен прираст, коефициент ‰
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Община
-6,1
-6,8
-6,7
-6,8
-7,2
-10,1
-10,3
Свищов
област
Велико
-6,9
-8,2
-8,1
-8,0
-9,1
-9,4
-10,1
Търново
Северен
централен
-7,7
-8,7
-9,0
-8,7
-9,8
-10,1
-10,2
район
Източник: Обработена информация, по данни от НСИ – Инфостат
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика
Информацията, представена в табл. 14 дава възможност да бъде извършен
сравнителен анализ на коефициента на естествения прираст на териториите на
община Свищов и областта и района, към които принадлежи. Този коефициент е
отрицателен, с близки стойности по отделните години и за трите изследвани
територии, като за периода 2013-2019 г. плавно нараства. Графиката представена подолу ясно илюстрира тези факти.
Фиг. 6: Естествен прираст - коефициент
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Очевидно е, че общината губи население посредством отрицателния естествен
прираст пропорционално през годините, спрямо по-големите административни
райони, към които принадлежи. Не се наблюдават драстични разлики. Въпреки това
данните, посочени в табл. 10 - Население по пол и населени места за периода 20132019 г., показват, че в общината се наблюдава двойно по-висок негативен процент на
изменение на броя на населението (- 15,49%) спрямо област Велико Търново (-7,39%)
и Северен централен район на планиране (-7,46). Причините за тези данни са
комплексни. От една страна в страната се наблюдава миграция на жителите на помалките населени места, в т.ч. и от част от общинските центрове към областните и
столицата, където има по-големи възможности за реализация. От друга страна
очевидно е, че голямата група, която напуска общината е именно от самия град
Свищов. Изглежда комбинацията от социално-икономически и културнообразователни условия за живот в общинския център не са на необходимото
ниво като качество, количество и разнообразие, че да мотивират, и то предимно
младите да останат да живеят и да се развиват в град Свищов.
Механичният прираст е другият важен фактор, който оказва съществено
влияние върху броя на населението на дадена територия. Той се формира от
съотношението между броя на заселените и изселилите се лица. За съжаление,
механичният прираст е с постоянна отрицателна стойност (табл.15). За разлика от
естествения прираст обаче при разпределението на данните по пол се вижда, че
жените намаляват много по-бързо от мъжете. Това е и една от основните причини,
която води до отчитане на превес на женския пол по степен на намаляване като цяло
на изследваната територия. В дългосрочен план това може да се отрази негативно
върху демографската характеристика на територията. Тази тенденция е един от
факторите, водещи до застаряване на населението, тъй като има пряко отношение и
към раждаемостта.
Таблица 15: Механичен прираст – разпределение по пол и местоживеене
заселени
изселени
механичен прираст
годи
ни общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени

в град
Свищов

в селата
от
община

2013

271

127

144

743

263

480

-472

-136

-336

2014

256

112

144

996

395

601

-740

-283

-457

2015

267

99

168

930

397

533

-663

-298

-365

2016

262

98

164

870

328

542

-608

-230

-378

2017

353

128

225

1134

429

705

-781

-301

-480

2018

310

124

186

1168

477

691

-858

-353

-505

2019

306

139

167

989

431

558

-683

-292

-391

2013

140

63

77

191

96

95

-51

-33

-18

2014

224

117

107

239

111

128

-15

6

-21
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Свищов

2015

241

122

119

188

92

96

53

30

23

2016

123

45

78

195

72

123

-72

-27

-45

2017

195

99

96

272

124

148

-77

-25

-52

2018

192

79

113

238

97

141

-46

-18

-28

2019

235

96

139

250

98

152

-15

-2

-13

2013

411

190

221

934

359

575

-523

-169

-354

2014

480

229

251

1235

506

729

-755

-277

-478

2015

508

221

287

1118

489

629

-610

-268

-342

2016

385

143

242

1065

400

665

-680

-257

-423

2017

548

227

321

1406

553

853

-858

-326

-532

2018

502

203

299

1406

574

832

-904

-371

-533

2019

541

235

306

1239

529

710

-698

-294

-404

Източник: Обработена информация, по данни от
(https://infostat.nsi.bg) текуща демографска статистика

НСИ

община
Свищов

–

Инфостат

Фиг. 7: Механично движение на жителите в града и селата на община Свищов за
периода 2013-2019г.
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Графиката по-горе ясно илюстрира големият дисбаланс между града и селата при
изселилите се както мъже, така и жени. В периода между 2016 и 2017 г. се наблюдава
рязък скок на изселилите се жители от гр. Свищов. След което тази висока стойност
се запазва между 2017 и 2018 г., като към края на 2019 г. е отчетен лек спад. В селата
динамиката на изселилите се жители е подобна, но в многократно по-малки
стойности, като за 2019 г. се отчита леко нарастване на броя напуснали територията
жители.
Прави впечатление сравнително близките стойности на заселилите се в града и
на тези в селата. Явно близък по брой хора намират за еднакво привлекателни
условията за живот, както в града, така и в селата. Не се отчитат и големи разлики
между заселилите се и изселилите се в селата. Именно на това се дължи и фактът, че в
селата не наблюдава толкова голям отлив на жители, както е в града. Важно е да се
отбележи, че заселилите се жени, макар и да са малко повече от заселилите се мъже,
което обаче не може да компенсира много по-големите стойности на броя на
изселилите се жени, чийто брой е главно сред младите на възраст 20-30 год.
Съществува научно изследване, според което когато от едно населено място младите
жени започнат да напускат и тази тенденция се запази продължително време, то в
това населено място постепенно се отчита застаряване на населението, което в
последствие става причина да бъде причислено към населените места със затихващи
функции.
Известен оптимизъм относно намеренията за миграция на населението дава
информацията, получена при проведеното анкетно проучване. По-голямата част
(81%) от участвалите (общо 115 бр.) заявяват, че към датата на попълване на
анкетната карта не планират да напускат населеното място, в което живеят. Сериозно
намерение за миграция към друга област на страната са заявили само 6%, като 12% от
анкетираните очевидно се колебаят, тъй като са посочили, че не могат да преценят на
този етап от живота си. Разбира се, тук трябва да се има предвид, че по-голямата част
от респондентите са определили своята възраст в рамките 46-65 г. (45%). Това са
хора, които вече в голяма степен са се установили в социално-икономическия живот
на общността: имат определена сфера на професионална дейност, семейства и деца
(виж. Приложение 4).
2.2.3. Етническа структура
Официални данни за етническата структура на общината могат да се вземат от
преброяването, извършено през 2011 год. Новото преброяване на населението на
България е планирано да бъде извършено през 2021 г.
Таблица 16: Етническа структура на населението на община Свищов, към 01.02.2011
г.
Етнос
Численост
Дял в %
Българи
34 855
81,56
Турци
2 233
5,23
Роми
238
0,56
други
125
0,29
51

Не се самоопределят
145
0,34
Не отговорили
5 138
12,02
Общо
42 734
100
Източник: НСИ, съгласно данни от „Численост и дял на етническите групи според
преброяването на населението през 2011 г.“
От таблицата по-горе се вижда, че най-много представители има от българската
етническа група – 81.56%, следвана от турската – 5,23. Местните жители
самоопределили се от ромската или друга етническа общност взети заедно са под 1%.
За общо 12.36% от участвалите в преброяването няма информация към кой етнос
принадлежат, тъй като те или не са се самоопределили, или не са отговорили.
По неофициални данни и наблюдаване на различни индикатори към отделни
публични институции (Дирекция „Бюро по труда“, Дирекция „Социално
подпомагане“, „Домашен социален патронаж“, училища, детски градини и др. на
територията на общината) реалният брой на ромското население в общината е поголям. Най-вероятно основаната част от жителите, които не са отговорили на въпроса
за етническа принадлежност са именно от ромски произход. Освен това по
неофициални данни една част от ромите са посочили принадлежност към българската
или турската етнически групи.
Движението на разпределението на населението по етническа принадлежност във
времето ще може да се проследи след извършване на предвиденото национално
преброяване през 2021 год.
2.3. Трудоспособност на населението, заетост, заплата и безработица
2.3.1. Трудоспособност
Другата важна характеристика, която определя способността на населението да
подобри качеството на живот на територията, която населява е разпределението по
брой на жителите в три групи според трудоспособността на възрастовите категории,
определени в българското законодателство (табл. 13) за 2019 год.:
 под трудоспособна – от 0 до 15 год.;
 в трудоспособна възраст – от 16 до 61 год. за жените и 64 за мъжете
 над трудоспособна възраст – над 61 за жените и 64 год. за мъжете
Таблица 17: Население, под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. в
община Свищов
Общини
Възрастови
категории
Свищов
Под
трудоспособ
на възраст

Общо
всичко мъже

в т.ч. в градовете
жени

общо

мъже

жени

в т.ч. в селата
общо

мъже жени

34312

16858 17454 24275 11864 12411 10037

4994

5043

4002

2127

549

449

1875

3004

1578

1426

998

52

В
трудоспособ 20674 11033 9641 15572 8113 7459 5102 2920
на възраст
Над
трудоспособ
9636
3698 5938 5699 2173 3526 3937 1525
на възраст
Източник: Обработена информация, по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ )

2182

2412

Данните показват, че към 31.12.2019 г. трудоспособното население е 60,25% от
общия брой, докато най-малките жители под трудоспособна възраст са 11,66%, а
възрастните пенсионери – 28,09%.
Фиг. 8 Разпределение на населението в града и селата по възраст и пол, спрямо
трудоспособността

Извършеният анализ на данните от табл. 17 за разпределението на населението по
трудоспособност ясно илюстриран от графиката показва, че:
 жителите и при двата пола в трудоспособна възраст в града очаквано са
повече от тези в над трудоспособна възраст. В селата тази закономерност се
вижда само при мъжете.
 жените в и под трудоспособна възраст са по-малко от мъжете, както в града,
така и в селата. При жителите в пенсионна възраст се наблюдава обратното
съотношение, а именно броя на представителите на женския надвишава този
на мъжкия пол.
 Съотношението обаче между най-младите и пенсионерите е в полза на
последните, което води до постепенно застаряване на населението, каквато
тенденция се наблюдава в почти цялата страна.
Населението на община Свищов за последните 5 години (2015 – 2019 г.) е
намаляло с 11%, като хората в трудоспособна възраст са намалeли с 15%. Това
показват данните от НСИ, публикувани в таблицата по-долу. Скоростта, с която
трудоспособните намаляват е с 1/3 по-висока, спрямо тази, с която намалява
населението на община Свищов. Едновременно с това се забелязва, че за същия
период относителният дял на населението в трудоспособна възраст също устойчиво
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намалява. Към края на 2019 г. относителният дял е 60,25%, а през 2015 г.
трудоспособните са били 62,6% от цялото население на общината.
От представените данни за населението в предходната точка по-горе (табл. 12)
излиза, че намаляването на населението се дължи основно на групата в
трудоспособна възраст, като най-изразено това е сред младите жени на възраст
20-30 г.
Таблица 18: Население, в и над трудоспособна възраст за периода 2015-2019г. в
община Свищов, област Велико Търново и България.
Отклоне
Години
ние
Показател
2015/2019
Население на община
Свищов (брой)

2015

2016

2017

2018

2019

38 701

37 761

36 635

35 369

34 312

Трудоспособно
население за община
24 230 23 366
22 487
21 540 20 674
Свищов (брой)
Дял на
трудоспособното
62,61
61,88
61,38
60,90
60,25
население на община
Свищов в %
Трудоспособно
население за област
147 231 144 791 142 207 139 668 137 422
Велико Търново
(брой)
Дял на
трудоспособното
население на община 16,46
16,14
15,81
15,42
15,04
Свищов от това в
областта (В.Т.) в %
Трудоспособно
4 349
4 304
4 200
4 156
население за страната
4 248 503
105
436
909
198
(брой)
Дял на
трудоспособното
население на община 0,56
0,54
0,53
0,51
0,50
Свищов от това в
страната в %
Източник: по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ )

-11%

-15%

-7%

-4%
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Подобна тенденция се наблюдава за област Велико Търново и като цяло за
страната. Разликата е в темпа на намаляване. Населението в трудоспособна възраст
през последните 5 години (2015 – 2019 г.) за областта е намаляло със 7%, а за страната
с 4%. От данните е видно, че скоростта, с която трудоспособните в община
Свищов намаляват е 2 пъти по-голяма, спрямо тази в област Велико Търново и
малко над 3 пъти, в сравнение със скоростта за България. Това се отнася и за
относителния дял на трудоспособното население на община Свищов спрямо областта
и страната.
2.3.2. Наети лица и коефициент на заетост
От таблица 19 по-долу се вижда, че заедно с намаляването на трудоспособното
население намалява и броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение
за община Свищов. За периода 2015 – 2018 г. броят на наетите за всички дейности
като цяло намалява (-7%). Това в някаква степен се дължи на намаляването на
трудоспособното население, но освен това влияние може да оказва слабата
икономическата активност, високата миграция и лошата конюнктура.
Таблица 19: Средносписъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение
Статистически
Години (брой)
Отклонен
райони/Области/Общи
ие
2015
2016
2017
2018
2019
на Свищов
2015/2018
Северен централен
218
-1%
222 411 222 962 223 501 220 538
район
545
Велико Търново
67 141 67 110 67 355 66 481 66 087
-1%
Община Свищов
8 319
8 247
8 054
7 769
-7%
Дял на Свищов от СЦР
4%
4%
4%
4%
в%
Дял на Свищов от
12%
12%
12%
12%
областта (В.Т.) в %
Габрово
38 935 39 050 39 260 38 854 38 470
-0,2%
Разград
26 055 26 243 26 483 25 914 26 166
-1%
Русе
69 089 69 406 69 277 68 303 66 908
-1%
Силистра
21 191 21 153 21 126 20 986 20 914
-1%
Източник: по данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ); „-“Няма предоставени данни
Забелязва се обаче, че за същия период заетите в Северен централен район
(СЦР) и област Велико Търново намаляват седем пъти по-малко, спрямо заетите
в община Свищов. Това важи за останалите области в състава на СЦР, с изключение
на област Габрово, където заетите намаляват само с 0,2%. Въпреки това относителния
дял на средносписъчния брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение в община Свищов от този за СЦР и областта е постоянен.
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Коефициент на заетост
Коефициентът на заетост е аналитично изведен на база данни за наетите лица и
населението на възраст 15-64 г. на община Свищов. За периода 2015 – 2018 г.
коефициента на заетост за община Свищов е постоянен (33%). Той дава представа за
това, каква част от трудоспособното население са заети и участват във формирането
на доход. Освен това намаляването на трудоспособното население (-15%) на
община Свищов се дължи в голяма степен на намаляването на населението на
възраст 15-64 г. (-15%).
Таблица 20: Коефициент на заетост на населението на възраст 15 – 64 г.
Години
Показател
Община Свищов
Население на възраст 15 - 64 г.
(брой)
Наети на трудово и служебно
правоотношение (брой)
Коефициент на заетост %

2015

2016

2017

2018

2019

Отклонение
2015/2019

26 062

25 098

24 205

23 198

22 180

-15%

8 319

8 247

8 054

7 769

-

32%

33%

33%

33%

-

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ); „-“Няма предоставени данни,
Важно: За целите на ПИРО коефициента на заетост е аналитично изведен като
отношение на наетите лица и населението на възраст 15 – 64 г. към 31.12 на
съответната година.
2.3.3. Заплащане на труда
От таблицата по-долу се вижда, че средната годишна заплата за периода 2015 –
2018 г. се е увеличила с 27% за община Свищов, което почти се изравнява с
нарастване на възнаграждението за област Велико Търново (28%) и е много
близо до това за СЦР (30%). За сравнение заплатите в областите Русе (31%), Разград
(33%) и Габрово (34%) са се увеличили повече. В област Силистра увеличението за
същия период е най-малко – 26%.
Таблица 21: Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение
Статистически
Години (в лева)
Отклорайони/Области/Община
ние
2015
2016
2017
2018
2019
Свищов
2015/2018
Северен централен
30%
8 418
9 140
9 994
10 974 12 105
район
Велико Търново
8 213
8 934
9 665
10 529 11 619
28%
община Свищов 8 081
8 544
9 112
10 223
27%
Дял на Свищов от СЦР в
96%
93%
91%
93%
%
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Дял на Свищов от
98%
96%
94%
97%
областта (В.Т.) в %
Габрово
8 826
9 498
10 522 11 796 12 895
34%
Разград
8 702
9 694
10 453 11 569 12 814
33%
Русе
8 563
9 287
10 243 11 185 12 329
31%
Силистра
7 494
7 967
8 672
9 434 10 572
26%
Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ); „-“Няма предоставени данни
Размерът на средната годишна заплата в община Свищов за 2018 г. е 97% от
този за област Велико Търново и 93% от размерът за СЦР. Най-голяма заплата
получават жителите на област Габрово, следвани от Разград, Русе, Велико Търново и
най-малко в Силистра. Средната заплата в община Свищов за периода 2015 – 2019 г. е
по-голяма от средната за област Силистра.
От констатираното до момента излиза, че броят на наетите за община
Свищов намалява (-7%), а в същото време средната годишна заплата се
увеличава (27%). Това означава, че годишният доход за един нает значително
нараства, в сравнение с областта и СЦР. Въпреки това обаче трудоспособното
население в община Свищов намалява 2 пъти по-бързо, спрямо това в област
Велико Търново и малко над 3 пъти по-бързо, в сравнение с трудоспособните за
страната. Причините за това могат да бъдат в повишената миграция към поголемите градове и чужбина, структурата на местната икономика, пазарната
конюнктура, управлението на предприятията, качеството на живот, държавната
и местната политика. Част от тези хипотези се потвърждават при преглед на данните
за броя на наетите лица и средната годишна заплата по икономически дейности в
община Свищов за периода 2013 – 2018 г.
От таблицата по-долу се вижда, че 2/3 (70%) от наетите лица са заети в
четири сектора на местната икономика: селско, горско и рибно стопанство (15%),
преработваща промишленост (25-27%), търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети (14%) и образование (14%). Първите три от тях са стопански дейности, а
образованието е по-скоро „нестопански“ сектор, за който са характерни специфичната
държавна регулация, субсидиите от държавния и общинския бюджет. В подкрепа на
това, теренното проучване установи, че най-големите работодатели на територията на
община Свищов са структуроопределящото предприятие „Свилоза“ АД с всичките си
дъщерни фирми, Община Свищов и СА „Д. А. Ценов“.
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Таблица 22: Среден списъчен брой на наетите лица и средна годишна заплата по трудово и служебно правоотношение за община Свищов
Икономически дейности (А21) по
КИД-2008
Селско, горско и рибно стопанство
Дял на сектор A
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Дял на сектор C
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; Канализационни
услуги, управление на отпадъцитие и
възстановяване
Строителство
Дял на сектор F
Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети
Дял на сектор G
Транспорт, складиране и пощи
Дял на сектор H
Хотелиерство и ресторантьорство
Дял на сектор I
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
Финансови и застрахователни
дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование
Дял на сектор P

2013

2014

Наети лица по трудово и служебно правоотношение
2015
2016
2017

Отклонение
2013/2018

2018

наети
брой
1 288
15%
2 280
26%

заплата*
лв./бр.
7 548
109%
6 329
91%

наети
брой
1 290
15%
2 340
27%

заплата*
лв./бр.
7 737
105%
7 071
96%

наети
брой
1 274
15%
..
2 105
25%

заплата*
лв./бр.
9 443
117%
..
7 592
94%

наети
брой
1 277
15%
..
2 126
26%

заплата*
лв./бр.
9 966
117%
..
8 195
96%

наети
брой
1 229
15%
..
2 091
26%

заплата*
лв./бр.
11 465
126%
..
9 003
99%

наети
брой
1 157
15%
..
2 081
27%

заплата*
лв./бр.
12 459
122%
..
10 692
105%

..

..

..

..

..

..

..

..

..

13 025

..

..

Отклонение
2015/2018

наети
%
-10%

заплата*
%
65%

наети
%
-9%

заплата*
%
32%

-9%

69%

-1%

41%

186

7 017

180

7 147

178

6 903

187

7 255

158

6 581

204

7 847

10%

12%

15%

14%

295
3%

5 506
79%

289
3%

5 658
77%

337
4%

9 208
114%

343
4%

8 696
102%

332
4%

6 870
75%

346
4%

8 542
84%

17%

55%

3%

-7%

1 224

4 653

1 206

4 895

1 155

5 464

1 151

6 076

1 180

6 629

1 081

7 590

-12%

63%

-6%

39%

14%

67%

14%

67%

14%

68%

14%

71%

15%

73%

14%

74%

353
4%
294
3%

5 826
84%
4 015
58%

265
3%
284
3%

5 852
80%
3 996
54%

213
3%
285
3%

6 338
78%
4 172
52%

216
3%
264
3%

6 847
80%
4 668
55%

226
3%
250
3%

7 475
82%
5 066
56%

232
3%
242
3%

7 924
78%
5 270
52%

-34%

36%

9%

25%

-18%

31%

-15%

26%

60

6 182

65

6 019

62

6 391

72

6 501

70

6 982

60

7 055

0%

14%

-3%

10%

31

10 164

9 847

20

10 771

25

9 572

16

6 233

12

11 282

-61%

11%

-40%

5%

63

7 515

59

5 677

71

8 054

67

9 123

93

10 130

89

10 868

41%

45%

25%

35%

102

8 128

125

10 141

85

9 242

83

5 692

94

6 703

91

7 124

-11%

-12%

7%

-23%

162

3 852

121

3 877

76

4 788

81

5 500

77

5 843

73

6 308

-55%

64%

-4%

32%

444
1 255
14%

9 643
9 939
143%

415
1 218
14%

10 562
10 231
139%

424
1 181
14%

10 566
10 566
131%

400
1 143
14%

11 217
11 451
134%

398
1 108
14%

11 943
12 002
132%

402
1 034
13%

13 063
12 653
124%

-9%
-18%

35%
27%

-5%
-12%

24%
20%

..

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ), „ ..“ конфиденциални данни; *Заплатата е в лева за човек на година
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Икономически дейности (А21) по
КИД-2008
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Общо
Общо средна брутна заплата на
наетите лица

2013
наети
заплата*
брой
лв./бр.

Наети лица по трудово и служебно правоотношение
2014
2015
2016
2017
наети заплата* наети заплата* наети заплата* наети заплата*
брой
лв./бр.
брой
лв./бр.
брой
лв./бр.
брой
лв./бр.

2018
наети
заплата*
брой
лв./бр.

Отклонение
2013/2018

Отклонение
2015/2018

наети
%

заплата*
%

наети
%

заплата*
%

434

6 374

431

6 973

485

6 751

456

7 295

451

7 166

404

9 006

-7%

41%

-17%

33%

66
77
8 861

5 729
4 780

72
80
8 716

5 909
5 232

71
73
8 319

5 656
6 342

88
74
8 247

6 502
6 384

98
81
8 054

6 955
6 210

101
84
7 769

6 806
6 654

53%
9%
-12%

19%
39%

42%
15%
-7%

20%
5%

6 943

7 346

8 081

8 544

9 112

10 223

47%

27%

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ), „ ..“ конфиденциални данни; *Заплатата е в лева за човек на година
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Прави впечатление, че средната годишна заплата на наетите в производството и
разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива за 2017 г.
е 13 025 лв./г. Това ги нарежда на 2-ро място в класацията по-горе, а може би и на 1-во,
ако се добавят данни и за 2018 г. За съжаление конфиденциалността на данните не ни
позволява да направим по-задълбочен анализ в тази сфера. Въпреки това се вижда, че от
финансова гледна точка е по-изгодно да работиш в областта на производството и
разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива,
както и в държавната администрация и образованието, отколкото в селското,
горското и рибното стопанство и преработващата промишленост. Първите три
сектора са обслужващи икономиката и жителите на територията, за разлика от
последните два, при които по-лесно може да се измери добавената икономическа
стойност.
Държавното управление и образованието се финансират основно чрез субсидии,
които осигуряват малко над 18% от общия брой на наетите за 2018 г. За периода 2013 –
2018 г. наетите в двата сектора са намалели с 9% и 18%, но относителният им дял от
общия брой на заетите в община Свищов остава стабилен през годините. Заплатите
обаче в държавното управление и в областта на образованието за същия период бележат
ръст с 35% и 27%. Подобна динамика се наблюдава и в други нестопански сектори като:
хуманното здравеопазване и социалната работа, както и културата, спорта и
развлеченията, които в по-голямата си част директно или индиректно, се финансират от
държавата, общината, европейски фондове и други донори. Средната годишна работна
заплата в хуманното здравеопазване и социалната работа е на 7-мо място в класацията
по-горе, за разлика от тази в областта на културата, спорта и развлеченията, която е
извън класацията.
Общият брой на наетите в споменатите до тук четири сектора представлява 28% от
всички заети за 2018 г. Това означава, че доходите на близо 1/3 от наетите зависят от
държавната и местната финансова политика.
Заетите във финансовите и застрахователните дейности за периода 2013 – 2018 г.
значително са намалели (-61%), едновременно с това средната годишна заплата се е
увеличила с 11%. Може да се каже, че основната причина за това е дигитализация на
услугите в сектора през последните години. Впечатляващ ръст се наблюдава при наетите
и техните заплати в областта на недвижимите имоти (41%; 45%). Колебливо в това
отношение изглежда сектора на строителството, който за 2018 г., спрямо 2013 г. бележи
ръст както в наетите (17%), така и в заплатите (55%). Не така обаче изглеждат нещата
спрямо 2015 г. Ръстът на заетите в строителството се забавя (3%), а заплатите дори
намаляват (-7%). Тези данни показват една несигурност и неустойчивост в сектора на
строителството, в който са заети 4% от общия брой на наетите на територията на община
Свищов.
На трето място в класацията за най-голяма средна годишна заплата за 2018 г. е
селското, горското и рибното стопанство. В този сектор са заети 15% от всички наети в
Свищов. За периода 2013 – 2018 г. средната заплата се е повишила с 65%, а наетите в
сектора са намалели с 10%. Можем да предположим, че този ръст се дължи основно на
субсидиите от ДФЗ и Програмата за развитие на селските райони, които финансират
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селското стопанство пряко на декар, на глава добитък или целево, по дейности и във
връзка с инвестициите в стопанствата.
Горското стопанство не е с голям мащаб, поради природните дадености на
територията на община Свищов. За разлика от него обаче, има добри условия за
развитие на рибарството и производството на аквакултури. Този сектор е представен от
73 рибари, регистрирани за стопански риболов в ИАРА (по данни за 2017 г.),
преобладаващата част от които са физически лица, изцяло в „сивата“ икономика. Освен
това, въпреки че има водоеми се оказва, че няма кой да отглежда аквакултури. През
последните 5 години са регистрирани не повече от 5 фирми, които се занимават с
производство на аквакултури, две от тях са с прекратен лиценз, а една с ферма за
скариди, финансирана от ПМДР. От тук можем да предположим, че в рибното
стопанство са заети сравнително малък брой хора.
Най-голяма заетост на територията на община Свищов осигурява преработващата
промишленост. Относителният дял на наетите на трудово и служебно правоотношение в
сектора е устойчив във времето (26-27%). За периода 2013 – 2018 г. наетите лица
намаляват (-9%), а средната годишна заплата се увеличава (69%). Въпреки това
доходите на работещите в преработващата промишленост остават по-ниски от
доходите на работещите в държавното управление, образованието, селското,
горското и рибното стопанство. Заплащането на труда в сектора с най-голяма
добавена стойност е сравнително по-ниско от сфери, които се дотират по един или
друг начин от държавата и еврофондовете. Това в някаква степен може да обясни,
защо скоростта с която намалява трудоспособното население е с 1/3 по-висока,
спрямо тази, с която намалява населението на община Свищов. Изглежда
държавната политика по доходите може да оказва влияние върху нагласите на
трудоспособното население. Нещо повече, средната годишна заплата на заетите в
обслужващи индустрията икономически дейности като: производството и
разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;
финансовите и застрахователните дейности и операциите с недвижими имоти е повисока от тази в преработващата промишленост. Може да се каже, че освен държавната
политика по доходите влияние върху трудоспособното население оказват
конюнктурата на пазара на труда и управлението в предприятията.
Друга причина за по-бързото намаляване на трудоспособните е, че средната годишна
заплата в сектора на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети е на 10-то място
в класацията за заплатата по-горе. Този сектор, осигуряващ 14% заетост е един от
четирите сектора, които осигуряват 2/3 (70%) заетост на наетите лица за община
Свищов.
Сравнително ниските заплати в преработващата промишленост и търговията,
ремонта на автомобили и мотоциклети може да доведе до икономическа миграция
на трудоспособно население в търсене на по-висок доход.
Фактът, че жителите на общината не са доволни от нивото на заплащане се
потвърждава и от проведеното анкетно проучване, където общо 17,86% са оценили
„Доходите на Вашето домакинство в последните 7 г.“ като лоши или много лоши, а поголямата част от анкетираните (46,43%), са дали оценка „нито добро, нито лошо“. Тази
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оценка на доходите, в комбинация с негативното мнение относно икономическото
развитие на територията, която е определена като лоша или много лоша от общо 41,07%
от респондентите е сериозна предпоставка за бъдеща трудова миграция (Приложение 4).
2.3.4. Безработица и коефициент на икономическа активност
Равнището на безработица за 2020 г. в община Свищов е 6,4% по данни на
Агенцията за заетост. Броя на регистрираните безработни лица в Бюрото по труда –
Свищов са 1 060 души, което е с 34% повече за 2020 г., спрямо 2019 г. Причината за това
най-вероятно е пандемията, причинена от вирусната инфекция COVID-19. Найзасегнатите стопански дейности са ресторантьорството и хотелиерството, които имат
незначителен дял в местната икономика.
Таблица 23: Равнище на безработицата
Години (%)
2016
2017
8,7
7,2
8,1
7,0

Равнище на безработица

2015
За страната
10,1
За община Свищов
8,4
Източник: Агенцията за заетост

2018
6,2
5,6

2019
5,6
5,1

При преглед на данните за безработицата в община Свищов за периода 2015 –
2019 г. се вижда, че броя на безработните лица през годините устойчиво намалява.
Подобна тенденция се наблюдава и в коефициента на безработица, който от 5,04% през
2015 г. спада до 3,57% за 2019 г. Данните за безработните лица в община Свищов са подобри от тези за страната и СЦР, както и малко по-неблагоприятни от данните за област
Велико Търново.
Таблица 23.1: Безработица и коефициент на безработица на населението на възраст 15
– 64 г.
2015
Безра

България, СЦР, област, община ботни
лица хил.

2016

2017

2018

2019

Коеф.
Коеф.
Коеф.
Коеф.
Коеф.
Безра
Безра
Безра
на
на
на
на Безработн на
ботни
ботни
ботни
безраб
безраб
безраб
безраб и лица - безраб
лица лица лица отица отица отица отица хил.
отица хил.
хил.
хил.
%
%
%
%
%

Общо за страната
302,5 9,2
Северен централен
38,6 10,7
Велико Търново
7,7
6,8
община Свищов* 1,3
5,04
Дял на броя безработни лица за
община Свищов от тези за 17%
областта (В.Т.) в %

245,3 7,7
33,3
9,4
8,4
7,6
1,3
5,02

204,1 6,2
24,6
7,0
5,0
4,6
1,1
4,55

170,8 5,3
23,5
6,8
5,8
5,4
0,875 3,77

15%

22%

15%

140,1
18,7
2,5
(0,792)

4,3
5,2
2,1
3,57

32%

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ ), *броя на безработните е предоставен
от Агенцията за заетост, Бюро по труда в гр.Свищов;
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Важно: Коефициента на безработица за община Свищов е аналитично изведен като
отношение на броя безработни лица и населението на възраст между 15 – 64 г. към
31.12 на съответната година
Прави впечатление обаче, че през 2019 г. относителният дял на броя безработни
лица за община Свищов от тези за областта (В.Т.) е 32%, който е най-високият през
периода 2015 – 2019 г. и два пъти по-голям от този за 2018 г. (15%). Този резултат
най-вероятно се дължи на „изоставане“ на местната икономика, спрямо тази в
областта или на извънредно събитие, което рязко (наполовина) намалява броя на
безработните в област Велико Търново от 5,8 хил. души през 2018 г. на 2,5 хил.
души за 2019 г. За сравнение през 2018 г. броя на регистрираните безработни лица в
община Свищов е 875 човека, а през 2019 г. техния брой намалява само с 9% до 792
души.
Коефициент на икономическа активност
Коефициент на икономическа активност е аналитично изведен на база данни за
наетите лица, безработните и населението на възраст 15-64 г. на община Свищов. Този
коефициент дава представа за това каква част от населението в трудоспособна, активна
възраст е заето, но и безработно. По подобие на коефициента на заетост показан по-горе,
коефициентът на икономическа активност като за община Свищов през годините
(2015 – 2018 г.) е постоянен.
Таблица 24: Коефициент на икономическа активност на населението на възраст 15 –
64 г.
Показател

Години
2015

2016

2017

2018

2019

Население на възраст 15 - 64 г. (брой)

26 062

25 098

24 205

23 198

22 180

Наети на трудово и служебно
правоотношение (брой)

8 319

8 247

8 054

7 769

-

1 313

1 261

1 101

875

792

37%

38%

38%

37%

-

Община Свищов

* Безработни лица (брой)
Коефициент на икономическа
активност %

Източник: данни от НСИ (https://www.nsi.bg/ )
*Информацията за броя на регистрираните безработни лице е взета от Бюрото по
труда в гр.Свищов
Важно: За целите на ПИРО коефициент на икономическа активност е аналитично
изведен на база данни за наетите лица, безработните и населението на възраст 15-64
г. на община Свищов към 31.12 на съответната година.
Фактът, че броят на регистрираните безработни лица в община Свищов показва
намаление през периода 2015-2019г., като в същото време се отчита сериозен отлив на
трудоспособно население от територията показва, че една част от напускащите най-
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вероятно дори не се регистрират в Бюрото по труда като безработни и направо търсят
работа извън общината. Очевиден е и фактът, че икономиката на територията е много
тясно профилирана (в четири основни сектора) и възможностите за работа са
ограничени. Това се потвърждава от изследването на нагласите и мненията на местните
жители (Приложение 4), които в голямата си част (общо 46,90% от анкетираните)
определят „Възможностите за намиране на работа на територията на общината“, като
лошо и много лоши, а 38,93% от тях смятат че възможността за намиране на работа не е
нито добра, нито лоша. Едва общо 14,16% смятат, че възможността да си намериш
работа на местна почва е добра или много добра.
От представените данни за демографските особености на територията на
община Свищов могат да се изведат следните изводи:
 Населението на община Свищов намалява с много по-бързи темпове спрямо
съседните общини, областта и статистическия район, към които принадлежи;
 Броят на представителите на женския пол намалява много по-бързо (3 пъти) от
този на мъжкия и въпреки, че към 2019 г. са с почти изравнени показатели, то в
дългосрочен план това може да доведе до обратната ситуация, жените да са помалко от мъжете. Това от своя страна може да доведе след себе си засилване на
отрицателните стойности на естествения прираст;
 Докато възрастното население (основно в селата) показва макар и малък процент
нарастване, то младите хора явно търсят реализация и се заселват извън
територията на общината – в по-големите градове и чужбина;
 Въпреки постоянните отрицателни стойности на естествения и механичния
прираст, населението в трудоспособна възраст в края н 2019 г. е повече от
половината (60,25%) от общия брой на населението. Това показва все още
запазена жизнеспособност на населението за развитие на стопанския сектор на
територията;
 Очевиден е фактът, че основната линия, по която община Свищов, и то предимно
самия общински център-гр. Свищов губи своите жители, е механичното
напускане на територията;
 Скоростта, с която трудоспособните намаляват е с 1/3 по-висока, спрямо
тази, с която намалява населението на община Свищов;
 От данните е видно, че трудоспособното население в община Свищов
намалява 2 пъти по-бързо, спрямо това в област Велико Търново и малко
над 3 пъти по-бързо, в сравнение с трудоспособните за страната. Причините
за това могат да бъдат в повишената миграция към по-големите градове и
чужбина, структурата на местната икономика, пазарната конюнктура,
управлението на предприятията, качеството на живот, държавната и
местната политика;
 Анализът показва, че икономиката на община Свищов е строго профилирана, тъй
като основната част от наетите лица - 2/3 (70%) са заети в четири сектора на
местната икономика: селско, горско и рибно стопанство (15%), преработваща
промишленост (25-27%), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (14%) и
образование (14%);
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 Най-бързо намаляващата възрастова група е сред младите хора между 20-29
години, именно на тях в бъдеще би следвало да се разчита да запазят и
развиват общината. В тази възраст хората се ориентират и определят насоката
на своя живот, търсят своята професионална реализация, създават семейства и
раждат деца;
 Корелацията между данните от представените таблици показва, че
основната група от младежи, която напуска общината се състои предимно от
млади жени. Фактът, че именно те най-много напускат територията
означава, че не намират мястото си на територията, като напускат най-вече
именно общинския център Свищов;
 За да се намали отрицателната стойност на естествения прираст от основно
значение е да се увеличи раждаемостта. При настоящата ситуация обаче това
трудно може да бъде постигнато предвид данните, които показват, че основната
възрастова група, с която намалява населението е именно тази в детеродна
възраст 20-29 год.;
 С цел да се намали отрицателната стойност на механичния прираст спешно
трябва да се вземат мерки, и то в рамките на 5 години, посредством които да се
подобрят социално-икономическите и културно-образователните условия;
 Мерките, които ще се вземат следва приоритетно да бъдат насочени към
задържане и връщане на младите хора на територията на общината, като сериозно
внимание следва да се обърне на условията в гр. Свищов.
 С цел задържане на жителите във възрастовата група 20-29г. с приоритет към
младите жени е добре да се помисли за създаването на пакет от дейности, като
напр. „зелен коридор“ за младежите в тази възраст, който да им дава
възможност да се чувстват значими и реализирани личности (напр.
създаване на условия за привличане на нови икономически инвеститори с
цел разнообразяване на възможностите за професионална реализация за тях,
техни проекти да бъдат подкрепяни с приоритет, да бъде насърчена и
подпомогната предприемаческата активност на младите, логистична
подкрепа и помощ при участия в програми като Еразъм + и др.). Целта е да
се повишат качеството, количеството и разнообразието на социалноикономическите и културно-образователните условия за живот в общинския
център за младежите. По този начин те ще намират своята професионална
реализация и социално-културна интеграция на територията на град Свищов и
дори да завършат своето образование извън общината ще имат причини да се
върнат. По този начин може да се повлияе положително в най-голяма степен
върху отрицателните стойности както на естествения прираст, така и на
механичния прираст.

65

2.4. Социална, здравна, спортна, културна и образователна инфраструктура
2.4.1. Здравеопазване и здравна инфраструктура
Системата за здравно обслужване на населението от община Свищов обхваща
всички населени места на територията на общината и се осъществява чрез заведения за
извънболнична и болнична помощ. Частичните реформи, извършени в системата на
здравеопазването през последните години, се отразяват негативно върху качеството на
здравното обслужване на населението. Здравната система и нейните проблеми
продължават да са сред най-тежките за страната. Затрудненията са свързани основно с
недостиг на финансови средства, осигуряване на кадрова обезпеченост с
общопрактикуващи лекари по селата и специалисти в извънболнична и болнична помощ.
Не е случаен фактът, че на въпроса „Кои според Вас са 7-те най-важни приоритета за
развитие на община Свищов?“ голям процент от анкетираните (69,57%), участвали в
проведеното анкетно проучване (Приложение 4) са посочили именно подобряване на
качеството на предлаганите здравни услуги, а за 26,09% от тях важен приоритет е и
улесняването на достъпа тези услуги.
Таблица 25: Брой лечебни здравни заведения към 31.12 в периода 2013-2019 г.
Години
видове
капацитет 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Лечебни
Заведения
2
2
2
2
2
2
заведения за
болнична
легла
266
266
253
233
189
189
помощ - общо

2019
2
189

Многопрофилни
болници

Заведения

1

1

1

1

1

1

1

легла

106

106

93

87

87

87

87

Специализирани
болници

Заведения

1

1

1

1

1

1

1

легла

160

160

160

146

102

102

102

Заведения

7

7

6

6

6

6

6

Заведения

3

3

3

3

3

3

3

Заведения

4

4

3

3

3

3

3

Заведения

1

1

1

1

1

-

-

Лечебни
заведения за
извънболнична
помощ - общо
Медицински
центрове
Самостоятелни
медикодиагностични и
медикотехнически
лаборатории
Други лечебни и
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здравни
легла
14
14
14
14
14
заведения
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) текуща демографска
статистика
Към 31.12.2019г. на територията на общината работят следните болнични заведения:
1. Лечебни заведения за болнична помощ – общо 2 бр. с леглова база от 189 легла,
от които:
 Многопрофилни болници – 1 бр. с леглова база от 87 легла, МБАЛ „Д-р
Димитър Павлович“, гр. Свищов;
 Специализирани болници – 1 бр. с леглова база от 102 легла, Специализирана
болница за рехабилитация с. Овча Могила;
2. Лечебни заведения за извънболнична помощ – общо 6 боря, от които:
 Медицински центрове – 3 броя, които не предлагат леглова база. Намират се
единствено в общинския център гр. Свищов. Това са: МЦ „ХИРОН“, МЦ
„АНТИВА“, МЦ „НОРМА“. В тези центрове се предоставя специализирана
доболнична медицинска помощ по всички медицински специалности и
свързаните с тях диагностика, лечение, рехабилитация, наблюдение на болни
в амбулаторни и домашни условия, консултации и др.. Това са частни
центрове, като част от дейностите се изпълняват и с направления по здравна
каса. Тези центрове в известна степен компенсират липсата на ДКЦ към
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ при здравното обслужване на населението.
 Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории – 3
броя. Намират се в гр. Свищов и са организирани като частни практики от
дружества с ограничена отговорност. Това са: „СИМЕД“ ЕООД, „ГЕНТРИ“
ООД, „МЕДИКА“ – „Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД
3. Други лечебни и здравни заведения са закрити след 2017 год.
На територията на гр. Свищов наскоро е създадена и работи медико-техническа
лаборатория „ДЕНТА-М“ ЕООД, която е специализирана в областта на денталната
медицина. В общината са регистрирани общо 26 дентални кабинета, от които 4 са
разположени в селата – Алеко, Вардим, Морава и Овча Могила, а останалите 22 се
намират в гр. Свищов. (източник РЗИ Свищов - https://www.rzi-vt.bg/rcz/pr_28_sv.htm ).
Както се вижда от данните броят на лечебните заведения за болнична и извън
болнична помощ остава постоянен, но е налице тенденция за намаляване на легловата
база в болниците през годините.
Таблица 26: Брой на лекарите в лечебните заведения от община Свищов
Години
2013 2014 2015 2016 2017
2018
Лекари
76
74
76
72
70
69
Лекари по дентална
14
15
16
17
16
18
медицина

2019
69
17

67

Медицински специалисти по
Здравни грижи

96

91

85

95

89

88

84

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) текуща демографска
статистика
За периода 2013 - 2019 г. се наблюдава тенденция за намаляване броя на
регистрираните лекари, както и на медицинските специалисти по здравни грижи.
Очевидно е, че броят на лекарите и здравните специалисти намалява в корелация с все
по-малкия брой на жителите на общината. На територията на общината работят и двама
здравни медиатори. Тази тенденция не се отнася обаче за денталните лекари, които
макар и с малко са увеличили своя брой. Това най-вероятно се дължи на относително поголяма самостоятелност на тяхната лечебната практика, както и фактът, че денталната
медицина е лечебна дейност, която може да бъде развита добре в частния сектор като
бизнес. По този начин денталните лекари имат възможност да обслужват повече на брой
жители при по-добро качество, тъй като се намалява прекалената натовареност на един
стоматолог.
Таблица 27: Население на един лекар за Северен централен район, област Велико
Търново и община Свищов
Години
Северен централен
район
област Велико
Търново
община Свищов

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

318

318

313

309

306

299

298

323

324

331

327

322

313

311

534

535

509

524

523

513

497

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) текуща демографска
статистика
Фигура 9 Брой жители, обслужвани от един лекар за 2013-2019г. – сравнителен за
СЦР, област Велико Търново и община Свищов
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През изследвания период населението, обслужвано от един лекар показва тенденция
на слабо намаление – от 534 жители/на лекар през 2013 г. до 497 жители/на лекар през
2019 г. Предвид данните от табл. 26 обаче явно това не се дължи на увеличение на броя
на лекарите, а е по-скоро резултат от намалението на общия брой жители на
територията. Данните от табл. 27 показват, че натовареността на лекарите в общината е
почти двойно по-голямо от тази на лекарите, работещи на територията на област Велико
Търново (62,58% от броя жители/лекар в община Свищов), както и от Северен централен
район (59,96% от броя жители/лекар в община Свищов). Подобна закономерност се
наблюдава и при сравнението на натовареността на лекарите по дентална медицина
между трите административни територии. (табл.28).
Таблица 28: Население на един лекар по дентална медицина за Северен централен
район, област Велико Търново и община Свищов
Години
Северен централен
район
област Велико
Търново
община Свищов

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1366

1367

1364

1291

1274

1294

1252

1256

1233

1250

1165

1144

1155

1124

2900

2638

2419

2221

2290

1965

2018

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) текуща демографска
статистика
Лечебните заведения за болнична помощ на територията са: МБАЛ „Д-р Димитър
Павлович“ – гр. Свищов и Специализирана болница за рехабилитация с. Овча Могила.
Специализирана болница за рехабилитация в с. Овча Могила е строго
профилирано лечебно заведение, което има 160 легла, разположени в 80 помещения.
Към 31.12.2019г. легловата база с намаляла с 58 легла. Медиците, работещи в това
здравно заведение са специализирани във физикалната и рехабилитационна медицина.
Видът на лечебните процеси и заболяванията, които се лекуват се определя основно от
лечебните свойства на минералната вода. В болницата се извършва освен свободен
прием на пациенти, така и прием по клинични пътеки, по НОИ и чрез ЗОФ. От 2000 г.
Специализираната болница в с. Овча Могила е филиал на създадената през 1966 г.
организационна структура към Министерство на здравеопазването - Санаторно курортно
управление /СКУ/. В състава му са включени санаториуми в курорти с национално
значение. В съответствие със Закона за лечебните заведения, през 2000 г. СКУ е
преобразувано в търговско дружество – специализирана болница с филиали в цялата
страна, устройството на които отговаря напълно на нормативните изисквания за лечебни
заведения.
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“, гр.
Свищов
Болничната помощ се осъществява в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович”, която е
ключова институция в общината, което се потвърждава и от мненията, изведени от
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проведените анкетно проучване и теренно изследване. Болницата е създадена през
далечната 1879 г., но към днешна дата функцията й е силно променена. В сегашния си
вид тя съществува от 1977 г. регистрирана за осъществяване на лечебна дейност с
Разрешение № МБ-25/ 30.12.2015 г..
Ръководството на болницата се стреми да организира цялостната дейност по начин,
който води към запазване на стратегическите позиции в областта на многопрофилната
стационарна помощ за активно лечение. Болницата разполага със следните отделения
(http://www.mbal-svishtov.bg/ ):
Неврологично отделение: Отделението по нервни болести е ІІ ниво на
компетентност, разполага с 18 легла, от които 6 за интензивно лечение. Намира на V
етаж на лечебното заведение, оборудвано е със съвременна апаратура и осигурява 24
часов прием на болните. Провежда се лечение на всички заболявания на периферната
нервна система, функционални заболявания на нервната система. В отделението работят
5 лекари, 8 сестри и 4 санитари.
Вътрешно отделение: Отделението е ІІ ниво на компетентност и разполага с 40
легла,
разпределени
по
следните
сектори:
кардиологичен,
интензивен,
ендокринологичен, пулмлогичен, нефрологичен. Осъществява се активно лечение на
сърдечно-съдови, белодробни, нефрологични и ендокринологични заболявания. В
отделението е извършен основен ремонт и е оборудвано с нова и подходяща за
лечението на пациентите леглова база. В отделението работят 6 лекари: кардиолог - 1 ,
пулмолог – 1, ендокринолог - 1 и 3-ма терапевти, 14 медицински сестри и 5 санитари.
Отделение по педиатрия: Отделението е І ниво на компетентност, намира се на
етаж ІІІ, източно крило. Приемат се и се лекуват всички остри детски заболявания и
спешни състояния. В отделението е извършен основен ремонт, създадена добра и уютна
материална база, детска занималня, които да осигурят комфорт на най-малките
пациенти. В отделението работят 3-ма лекари със специалност „ Детски болести“, 5
медицински сестри, 2 санитари.
Отделение за хемодиализно лечение: Отделението е І ниво на компетентност,
разполага със 7 легла и е специализирано в „Диализно лечение при остри състояния“.
Намира се на партерен етаж на поликлиниката. Оборудвано е с най-висок клас диализни
апарати и осигурява 24-часово лечение на пациентите при планов и спешен прием. В
отделението работят 2 лекари, 4 медицински сестри, 2 технолога и 2 санитари.
Хирургично отделение: Хирургично отделение е І ниво на компетентност и е
разположено на VІ-ти етаж, западно крило. За осъществяване на дейността си
отделението работи в самостоятелно обособен операционен блок. В отделението по
хирургия се оказва планова и спешна хирургична помощ. В отделението работят 3
лекари и 6 медицински сестри.
Oбразна
диагностика:
Отделението
разполага
със
съвременна,
високоспециализирана и модерна апаратура. Тук се извършват всички видове
рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и
храносмилателна системи; ехографии на вътрешни органи; мамография на млечна жлеза;
томографии, КАТ-скенер, контрастни изследвания. Медицинският екип се състои от 2-
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ма лекари със специалност „Образна диагностика“ и 2 рентгенови лаборанти, 1 мед.
сестра.
Отделение за физикалната терапия и рехабилитация: Отделението е
специализирано във физикална терапия и рехабилитация на заболявания на централната
и периферна нервна система и работи по утвърдени алгоритми за физикална и
рехабилитационна медицина. Намира се на V етаж на лечебното заведение и разполага с
12 легла. Разполага със специализиран салон за лечебна физкултура и
физиотерапевтична зала, които се намират на ІІ етаж, западно крило на болницата. В
отделението работят 2 лекари, 3 рехабилитатори и 1 кинезитерапевт.
Клинична лаборатория: Лабораторията е оборудвана с необходимата за дейността
й съвременна апаратура - биохимични анализатори, хематологични анализатори, йонселективни анализатори, автоматичен коагулометър, глюкоанализатор, имунологичен
анализатор.
Проучването посредством теренното изследване (проведените интервюта, фокус
групи и анкетно проучване, подробна информация – Приложение 4) показа наболели
проблеми както в болницата, така и на предлаганите здравни услуги на територията в
няколко направления:
 лошо състояние на сградния фонд на болницата, който пречи да бъде
разгърнат истинския потенциал. Сградата е силно амортизирана, отоплението е
на дизелово гориво и при това с използване на стари мощности. Наличен е
енергиен паспорт на сградата, но не са предприети по-нататъшни стъпки за
решаване на този проблем. Една част от специалистите не крият надеждите си за
промяна и цялостно саниране, докато друга категорично отрича налични
възможности това да се случи. Към днешна дата болницата не използва целия
сграден фонд – последните 4 етажа на сградата са практически затворени от
години и неизползваеми. Поради ограничения в действащото законодателство,
тези етажи не могат да се използват за съпътстваща социално-медицинска
дейност. От друга страна пред управата на болницата е налице и проблем със
собствеността, защото предишната администрация е разпродала голяма част от
кабинетите на медицински специалисти, а реализацията на каквато и да е идея
по реновацията на сградата с европейско или бюджетно финансиране изисква
категорично ясно доказване на собствеността.
 трудности в кадровата политика, което поражда проблеми в някои етапи от
болничната, доболничната и спешната помощ. Мениджърският екип на
болницата прави опити да привлече нови кадри и специалисти, но не получава
подкрепа за покриване на направените разходи за посещенията на специалисти
от други градове, като например закупуването на автомобил, който да обслужва
посещенията на специалисти от други градове, доколкото те отказват да
започнат на основен трудов договор в болницата. Повечето от тях предпочитат
да пътуват, но не и да останат да живеят на територията на общината.
Установена е и необходимост от обучение на парамедици и организиране на
мобилни екипи. За привличането на нови млади кадри основна роля би изиграло
реновирането на сградата. В същото време с цел стимулирането на млади
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специалисти да търсят кариерна реализация в болницата се разработват идеи за
модернизиране на материалната база чрез закупуване на нова медицинска
апаратура, което би дало възможност да се развие и гастроетерологично
отделение.
липса на родилно отделение. Сериозен проблем е, че в лечебното заведение не
съществува родилно отделение и на младите бъдещи майки им се налага да
пътуват до областния център Велико Търново, гр. Тутракан, включително и до
столицата, за да родят своите деца, както и да получат необходимата им
медицинска подкрепа. Именно в тази връзка е предложен и проект за
възстановяване на дейността на родилното отделение.
липса на собствен Диагностично-консултативен център (ДКЦ). Болницата е
една от малкото в България, които не разполагат с такъв и това се отчита като
проблем в цялата система на координацията на здравна и лечебна помощ. В тази
връзка с цел разгръщането на нови проекти в областта на регулярната мобилна
доболнична консултация и превенция е установена готовност на медицинските
специалисти да се създаде сдружение на болницата с извънболничните
специалисти. Теренното изследване установи нагласа да се търсят средства за
подпомагане на клиничните изследвания и телемедицински проекти.
ниска степен на въведените иновативни технологии за лечение на
населението – установена е необходимост от въвеждане на софтуерни продукти
за пълен контрол, който ще даде възможност с висока точност да се проследява,
както доставката на необходимите лекарства за всеки отделен пациент, така и на
консумираните във всеки един момент ресурси. Добър признак е, че
снабдяването на болницата с лекарствени средства и консумативи е на
необходимото ниво, благодарение на широко развита и добре действаща мрежа
за обществени поръчки. Според ръководството на болницата обаче ресурсите не
се използват ефективно и въвеждането именно на посочените софтуерни
продукти би довело до спестяване на средства. Обсъждат се и съвместни
проектни идеи на общините Свищов и Полски Тръмбеш и съответните здравни
специалисти в областта на телемедицината и спешната здравна помощ, като
създаване и въвеждане на интерактивни дигитални приложения за споделяне на
информация за спешни случаи на територията на двете общини.
ниска здравна култура на населението - висок е броят на хората, които не
предприемат профилактични или превантивни грижи, а и дори не разполагат с
личен лекар. Сравнително високо е нивото на здравна култура основно сред
възрастните хора над 60 г. Проучването показва, че има необходимост и
потенциал за местна кампания за популяризация на профилактичната здравна
грижа, която би попречила болничните отделения да се претоварват кампанийно
и в условията на здравни кризи. Това именно поставя на преден план
необходимостта от интегрални проекти в областта на образованието и
здравеопазването, като информационни кампании в училищата по консултация
и превенция, както и популяризирането на профилактични практики сред
младите хора.
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 недостатъчна обезпеченост от линейки на спешната помощ. Жителите на
територията имат относително високо мнение за нивото и координацията на
спешната помощ. С цел повишаването й в с. Овча Могила е изграден и
подпомагащ кризисен център. Необходимостта обаче на още най-малко един
реаномобил се усеща особено сериозно в настъпилите условия на здравна криза,
каквато е вирусната пандемия от COVID-19. Към момента тази липса се
компенсира с автомобили от парка на общината, които обаче нямат пълния
капацитет на една линейка, тъй като не са изцяло пригодени за тези цели.
 неизползвани възможности на съществуващия рехабилитационен център
на територията на болницата. Рехабилитационната дейност чрез използване
възможностите на минералната вода на територията е била предлагана в
миналото посредством транспортиране на горещата вода до този център.
Възможности за възобновяване на тази профилактика и рехабилитацията и
предлагане на СПА-процедури с цел покачване нивото на местната здравна
грижа се търсят в разработването и оползотворяването на минералния извор,
находящ се на територията на новата индустриална зона.
 неизползван сграден фонд в селата от общината, който обхваща бившите
здравни служби – медицинските специалисти са на мнение, че организирането
на кабинетите на бившите здравни служби в селата позволява да се реализира
проект за мобилна лаборатория и здравна консултация с различни специалисти
за всеки отделен ден от седмицата в отделните села. Това ще даде възможност
да се улесни достъпността на здравните услуги извън територията на общинския
център, което е посочено като приоритет от 26,5% от участвалите в анкетното
проучване. В момента болницата не разполага със сграден фонд, за да стартира
подобна услуга и нейната реализация би натоварила общинския бюджет.
Реализирането на подобна дейност от една страна ще подобри достъпа на
жителите извън гр. Свищов до здравни услуги, като в същото време има и
икономически ефект, тъй като ще се повиши броят на пациентите.
Предоставянето на мобилни здравни услуги към момента се извършва като част
от реализирането на социални проекти с финансовата подкрепа на ОП „РЧР“,
които обаче не са постоянно установени в отделните села.
Липсата на ясна визия за бъдещето на общинските болници в национален мащаб е
една от основните причини за проблемите и в местната болница. Финансовата
стабилност на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” и кадровата политика са извън
правомощията на общинската администрация. Доколкото финансирането на болничната
дейност е изключително в ръцете на здравната каса, Общината може единствено да
помага по различни начини, което да допринесе за по-ефективна и ефикасна здравна
дейност. Въпреки това е налице свързаност, тъй като прилагането на мерки в тази посока
било то през дейности, извършени от общинска администрация и изпълнение на
заложените цели в тази сфера в ПИРО на Община Свищов, било то чрез частни
инициативи, вкл. по различни европейски програми ще окаже положително влияние
върху здравето на жителите от територията.
През последните години се е установила практика Общинският съвет да гласува
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нееднократно средства за подпомагане дейността на здравното заведение и да подпомага
здравната дейност чрез включването в различни проекти. Установени са постоянни
контакти с дирекция „Социално подпомагане” в Свищов.
С цел подобряване условията на труд и ефективността на лечебното заведение
Община Свищов разработва и реализира проект „Реконструкция, обновяване и
оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов“ по ОП „Регионално
развитие“ за близо три милиона лева, който е успешно приключен през 2014 год. Чрез
проекта е извършен ремонт на помещения и доставена високотехнологична медицинска
апаратура. По-конкретно със средства от европейския проект е изградено и оборудвано
помещение за централна стерилизация, извършен е ремонт и оборудване на отделение за
лечение на хемодиализно болни лица, ремонт и оборудване на клинична лаборатория
към лечебното заведение, ремонт и оборудване на параклинично звено за образна
диагностика (рентген, ехографски кабинет, ендоскопски кабинет), направен е частичен
ремонт и оборудване на отделение за физикална терапия, ремонт и оборудване на
интензивни сектори към хирургично отделение и вътрешно отделение, както и ремонт и
оборудване на операционна зала. Наличието на нова техника и оборудване в МБАЛ Свищов допринася до това, както местното население, така и граждани от съседни
общини, да търсят медицинска помощ в град Свищов, а не в по-големи градове и поголеми болници.
Община Свищов реализира и проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация
на болниците в Зимнич и Свищов“ по програма “INTERREG V-A
ROMANIABULGARIA”. Общата цел на проекта бе подобряване ефективността на
здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги в
общините Зимнич и Свищов чрез изграждането на устойчиво и достъпно обществено
здравеопазване в град Зимнич и община Свищов. В малките населени места няма
лечебни заведения, но предвид процесите на окрупняване и ефективно стопанисване на
здравната инфраструктура трябва да се търсят нови алтернативни съвременни форми на
комуникация и медицина и тяхното съчетаване помежду им – мобилни здравни
центрове, култура на профилактика на здравето, здравословен начин на живот,
медицински услуги по домовете, телемедицина и др. МБАЛ „Димитър Павлович“ в
Свищов се сдоби с високотехнологична апаратура - компютърен томограф и реаномобил
от най-ново поколение. С новата техника ще се постигне комплексна и висококачествена
диагностика. Общата сума за община Свищов е в размер на 763 231.29 евро, от които 2%
са собствен принос. Освен модерната апаратура, в проекта бяха заложени средства за
ремонт и реконструкция на помещението, в което е инсталиран томографа, обмяна на
опит и други свързани с проекта дейности.
2.4.2. Социални дейности, услуги и социално включване
За нивото на развитие на една общност се съди не само по икономическото развитие
и условията за развлечение и отдих, но и по начина, по който тази общност полага
грижи за тези свои членове, които по различни причини не могат да се включат
пълноценно сами в социално-икономическия живот на общността.
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Приоритетните целеви групи, към които са насочени социалните услуги и мерки за
социално включване в община Свищов, са:
 Деца/лица с увреждания;
 Деца в риск и техните семейства
 Деца, необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище;
 Хора в риск от всички целеви групи;
 Възрастни хора, със специален фокус към самотно живеещите в невъзможност
за самообслужване в селски райони.
Социалните услуги в община Свищов са достъпни, разнообразни и качествени, дават
възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск,
като същевременно отговарят на динамичните промени в съвременното общество. За
реализирането на социалните дейности Община Свищов разработва и прилага
„Стратегия за развитие на социалните дейности“. Тя е с времеви обхват от 5 години и
последната е за периода 2016-2020год., която е разпределена в три основни направления:
П1 „Подкрепа за деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставане и
деинституционализацията на грижите за деца“, П2 „Преодоляване на социалното
изключване на уязвими групи и лица.“ и П3 „Грижа за възрастните хора за по-добър и
достоен живот“. Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности за:
развитие на съществуващите социални услуги, разкриване на нови социални услуги,
иницииране на междусекторни „смесени“ иновативни услуги (медико-социални,
образователно-социални и др.), развитие на хоризонтални политики и мерки за социално
включване. За реализирането на стратегията за развитие на социалните дейности,
Община Свищов е разработила и участвала с проекти (както самостоятелно, така и в
партньорство), които са реализирани чрез финансовата подкрепа на различни донорски
програми, като ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“, програма
„Храни“ и др.. Посредством тях са финансирани различни социални дейности, като
някои развиват и надграждат вече съществуващи такива, докато други предоставят нови
за жителите на територията социални услуги. Голяма част от тези проекти, поради
доказана ефективност преминават на държавна делегирана дейност, а някои от тях се
поддържат от самата община, като по този начин съответните социални дейности
продължават да са в услуга на населението на общината и след края на проекта.
Таблица 29: Идентифицирани уязвими групи в община Свищов
№

Целеви групи

1

Деца, младежи и
възрастни,
включително с
увреждания,
настанени в
специализирани
институции и
техните семейства

2019 г.

2020 г.

Вид
до 18 год.
от 18 до 54
год.

Брой
0

Вид
до 18 год.

Брой
0

0

от 18 до 54 год.

0

над 54 год.

8

над 54 год.

4

75

2
3

Семейства с деца с
увреждания
Хора с увреждания
над 18 г.

х

166

х

183

х

3273

х

3425

до 18 год.
до 18 год.
307
от 18 до 54
Деца и възрастни в
от 18 до 54 г
0
4
год.
риск
над 54 год.
0
над 54 год.
Общо
3754
Източник: по данни от Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов, АСП

256
0
0
3868

Както е видно от таблицата по-горе, по данни на Дирекция „Социално подпомагане“
Свищов, най-голямата уязвима група са хората с уреждания над 18-годишна възраст,
които в рамките между две години са се увеличили със 152 души. Втората група са деца
и възрастни в риск до 18 години, които показват спад от 52 души между 2018 и 2019 г.
При семействата с деца с уреждания, които са третата група се наблюдава увеличение.
В рамките на общината към момента работят общо 5 различни центрове и домове
предоставящи социални услуги и дейности, като 4 от тях се намират в общинския център
гр. Свищов, а 1 се намира в с. Овча Могила. Това са:
Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Мария Луиза”. Дом за стари хора
„Мария Луиза“ гр. Свищов е специализирана институция, предоставяща комплекс от
социални услуги извън обичайната домашна среда с отделение за лежащо болни,
финансирана от държавния бюджет с капацитет 125 потребители на социални услуги.
Основните дейности в ДСХ са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за
предоставяне на социални услуги и са насочени към подпомагане и разширяване
възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Домът се
намира в местност Паметниците, на 7 км. от Свищов и предлага денонощни грижи за
възрастни. За настанените потребители се грижи екип от 54 висококвалифицирани
работници и служители: директор, социални работници - 3, фелдшер, медицински сестри
– 6, рехабилитатор, психолог, трудотерапевти - 2, санитари - 18, хигиенисти – 2,
обслужващ персонал – 19.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД)с.Овча Могила. Първоначално е създаден като училище с общежитие, с капацитет 80
деца навършили 16 години. В следствие на държавната политика за деинституализация
през 2017г. е преструктурирано в два центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет
общо 30 възрастни хора с деменция, които са разположени на втория и третия етаж, като
на първия се помещава администрацията и обслужващия персонал. Благодарение на
събрани дарения преди години общежитието е основно ремонтирано, като сега разполага
със стаи с две легла, със самостоятелни санитарни възли и модерно обзавеждане. Целта е
да се осигури качество на живот, което гарантира на страдащите от деменция във всички
фази на болестта да имат възможност за пълноценно физическо, емоционално и
социално ежедневие и получават индивидуална подкрепа. Сградите са достъпни за хора
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с увреждания. За настанените в двата дома се грижат: директор, социален работник,
медицински сестри и санитари, трудотерапевт, кухненски персонал, охрана и
административен персонал.
Дневен център за деца с увреждания – гр.Свищов. ДЦДУ работи с деца с увреждания
от 3 до 18–годишна възраст. Създаден е по проект на Община Свищов, с партньорското
участие на СНЦ „ХУМАНИТАС“ – гр.Русе (част от проект „Превенция на
институционализацията на деца с увреждания от община Свищов“ по програма ФАР).
След края на проекта от месец юни 2009 год. ДЦДУ работи като държавно делегирана
дейност. Първоначално работи в две отделни сгради (публична общинска собственост).
След реализиран проект на община Свищов от Програма „Региони в растеж“ в периода
2017-2019г. центърът получава напълно ремонтирани и оборудвани помещения в
сградата на УК „Алеко Константинов“, гр.Свищов. По този начин центърът разполага с
най-добрата материална база за работа с деца в града. Посредством проекта са
осигурени: достъпна структурирана и визуализирана работна среда, като за всички деца
са осигурени подходящи помещения за групова и индивидуална работа, терапевтични
въздействия, санитарно и хигиенно обслужване. Центърът е комплекс за предоставяне на
специализирани социални услуги за деца с трайни увреждания, в които се създават
условия за обслужване, отговарящо на ежедневните им потребности и свързаните с тях
потребности от занимания за развитие на основни умения, в зависимост от възрастта и
личните нужди на децата; обучение за придобиване на умения; терапия и рехабилитация,
дневна грижа; както и осигуряване на подкрепа, информиране, консултиране,
застъпничество и посредничество на родителите. Потребителите се подпомагат от
професионалисти, с цел социално включване и превенция на институционализацията. В
Центъра се осъществяват специализирана подкрепа и за деца в риск от развитие на
увреждане на възраст от 0 до 7 години. Ползването на социалната услуга дава
възможност на родителите на деца с увреждания да се включат в обществения живот, да
се реализират професионално, да преодолеят социалната изолация, а така също да
получат и квалифицирана подкрепа и помощ в отглеждането на децата. Социалната
услуга работи при утвърден капацитет 40 деца с увреждания и техните семейства. В
Дневния център работи екип от специалисти: директор, четирима социални работници,
двама психолози, логопед, педагог, двама рехабилитатори, помощен персонал. По време
на своята работа екипа на ДЦДУ работи в тясно сътрудничество с родителите, ОЗД към
ДСП гр.Свищов, масовите училища, детски градини и други институции,
осъществяващи пряка работа с деца. Качеството на предлаганите услуги се осигурява с
експертната подкрепа на екипа на Фондация „Карин дом”- Варна като основен обучител,
ментор и супервизор на прилаганите методи.
Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 0 и 18 г. и семейства в
Община Свищов, който е създаден по проект през 2011 г., с финансовата подкрепа по
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.. От 01.03.2012 год. ЦОП е
делегирана държавна дейност. Услугите са насочени към всички деца в риск, живеещи
на територията на община Свищов и техните семейства. Центърът разполага с много

77

добра материална база, съобразена с характера на тези услуги. Обособени са кабинети
за: групова работа, индивидуална работа, психологическо консултиране, за работа с наймалките, за различните специалисти-педагози, социални работници и психолози, стая за
ръководителя , мултимедийна зала за превантивна работа и кабинет по социално битови
умения. Обзавеждането в кабинетите за провеждане на срещи и консултации с
потребителите е съобразено с възрастовите групи, естеството на социалната услуга и
изискванията за безопасност и сигурност. ЦОП е с капацитет 50 потребители, като
децата са основни потребители, но паралелно с тях, специалистите работят и с
родителите им и разширеното семейство. Екипът на ЦОП работи в тясно сътрудничество
с ОЗД към ДСП гр.Свищов, училища, детски градини и други институции,
осъществяващи пряка работа с децата. Основната дейност на Центъра е насочена към
консултативна, превантивна и корективно-възпитателна работа с деца в риск.
Предвидените дейности, дават възможност на децата да получат социална,
образователна и психологическа подкрепа съобразно индивидуалните им потребности,
да придобият нови знания и умения, за самостоятелен живот, повишена самооценка. В
центъра работят 10 човека: директор, социални работници, психолози, педагог,
счетоводител и хигиенист.
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Свищов. Разкрит е по проект
,,Толерантност към различието“ по Схема „Живот в общността” в края на 2013 г. с
капацитет от 20 лица с увреждания над 18 години. В следствие на настъпилите промени
от 01.01.2018 г. и влязло в сила Методическо указание за уеднаквяване практиките в
действащите социални услуги центърът работи с 60 действащи договора. Услугите,
които се предлагат целево на лица над 18 години, притежаващи: ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК
решение са: социална рехабилитация, социално-правни консултации, психологична
подкрепа, когнитивна рехабилитация, трудотерапия, терапевтични дейности, двигателна
рехабилитация, провеждане на профилактични и здравни дейности, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми, социални контакти. Лицата ползват
дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово, по изготвен
предварителен график за посещение на място. Предлага се и мобилна работа в случаи,
когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини. В
ЦСРИ-гр.Свищов работи екип от 6 специалиста: директор, социален работник, психолог,
трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра, които всяка календарна година
преминават обучения, надграждащи курсове и супервизии.
В Община Свищов се предоставя и услугата „лична помощ”, в изпълнение на
Механизма лична помощ, считано от 01.09.2019 г. От влизане в сила на Закона за
личната помощ и предоставяне на услугата, 410 лични асистенти, обслужваха лица с
трайни увреждания с ТЕЛК над 90 % с чужда помощ и деца с ТЕЛК над 50 % с чужда
помощ и над 90 % без чужда помощ. Към настоящия момент личните асистенти са 302,
от които 270 на лица и 32 на деца. В общината предпочитано от потребителите е лични
асистенти да бъдат от семейната среда или от разширения семеен кръг – 85 %. Община
Свищов назначи 2 социални работника, които да осъществяват мониторинг на услугата и
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да следят за качественото ѝ предоставяне, както и за удовлетвореността на
потребителите.
От 01.01.2021 г. в Община Свищов стартира услугата „асистентска подкрепа” – за
предоставяне на подкрепа в домашна среда чрез осигуряване на дейности, насочени към
задоволяване на ежедневните потребности за самообслужване, придвижване,
преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и
участие в обществения живот. Потребителите на социалната услуга „Асистентска
подкрепа” са лица отговарящи на изискванията на чл. 93, ал.2 от Закона за социалните
услуги. В община Свищов са назначени 32 социални асистенти, които обслужват 106
лица, от които само 4 лица са с ТЕЛК с чужда помощ всички останали са възрастни в
невъзможност за самообслужване. Към новата услуга са назначени и 2 социални
работника, които изготвят графиците за почасовата услуга и следят за качественото ѝ
предоставяне.
За подобряване на социалните дейности в общината за периода 2007-2013 г. са
изпълнени редица проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“, както
самостоятелно, така и в партньорство с Агенцията за социално подпомагане и фондация
„ЕКИП“:
Проект „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на услугата „Личен асистент”,
по който работят 54 лични асистента, които обслужват 68 деца и лица с тежки
увреждания. Проектът е разработен от Агенцията за социално подпомагане, която го
изпълнява в партньорство с много общини от страната, в т.ч. и Община Свищов.
Проект „И аз имам семейство”, Схема „Приеми ме”, е насочен към децентрализиране
на услугата „приемна грижа”. Проектът е в процес на изпълнение, като Община Свищов
участва, в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане. На
територията на Община Свищов има общо 6 утвърдени професионални приемни
семейства. От тях до момента в 3 има настанени деца. Приемните деца в тези семейства
са 4. Приемните родители участват в групи по взаимопомощ и надграждащи обучения.
ОЕПГ (областен екип по приемна грижа) ежемесечно посещава семействата и оказва
подкрепа на родителите и децата.
Проект „Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж” в гр.
Свищов, Схема „Помощ в дома“, който обхваща 83-ма потребители на услугата (деца и
лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора с невъзможност за
самообслужване).
Проект „Достоен Живот“, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г., в партньорство с фондация „ЕКИП“. Посредством реализацията
му се развиват функциониращи услуги Социален асистент и Домашен помощник за
хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Свищов, като се създава
местен ресурс от обучени и квалифицирани социални асистенти и домашни помощници
чрез провеждане на обучения, консултации и супервизии.
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Проект „За достоен живот в собствен дом“, по схема „Помощ в дома“, с финансовата
подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Посредством него е
създадена нова услуга в общността от нерезидентен тип - Звено за услуги в домашна
среда към домашен социален патронаж“ (ЗУДСкДСП) в гр. Свищов. Социалните услуги
са предоставени на 80 потребители: хора с трайни увреждания и самотно живеещи
възрастни хора, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца от гр.Свищов и
селата: Александрово, Българско Сливово, Вардим, Деляновци, Драгомирово, Морава,
Козловец, Овча Могила, Ореш, Царевец и Червена. Назначени са 30 човека, на трудови
договори на длъжност „домашен санитар”/ДС/. Предоставяните услуги обхващат и
отпаднали лица, обслужвани по НП „Асистенти за хора с увреждания”, ОП РЧР-„Личен
асистент”, след приключване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от
други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на проекта. След
приключване на финансирането по ОП „РЧР“, Община Свищов осигурява устойчивост
за продължението му, като продължава да обслужва 82 потребители и осигурява работни
места за 21 домашни санитари.
Натрупаният опит и реализираните дейности са използвани за надграждане и
развитие на нови социални услуги и през новия програмен период 2014-2020 г. Община
Свищов е реализирала 10 проекта самостоятелно, както и 1 в ролята на партньор на
Фондация „ЕКИП“.
Проект „Нови възможности за грижа“, по Процедура за директно предоставяне „Нови
алтернативи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., който община
Свищов изпълнява, съгласно подписано партньорско споразумение с Агенцията за
социално подпомагане. Проектът цели продължаване предоставянето за населението на
услугата „Личен асистент“ за: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване, хора над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване,
семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица. Обхванати са
общо 110 потребители, в т.ч 25 деца в гр. Свищов и околните села, за чието обслужване
се грижат назначени за целта 100 асистента. Услугите по проекта продължават да се
изпълняват и след приключването му, като в него са обхванати 84 лични асистенти,
обслужващи деца/лица с увреждания и възрастни в невъзможност за самообслужване от
града и населените места в общината
Проект „Качеството на живот - отговорност на всички!“, финансиран по процедура
„Независим живот“ от ОПРЧР 2014-2020 г., който е приключен през септември 2017 г.,
като целите са удовлетворяване потребностите на целевите групи от повишаване на
автономността и интеграцията им в общността, чрез подкрепа на тяхното здравно,
социално и личностно развитие. Посредством проекта се разширяват услугите на
Звеното към Домашен социален патронаж в гр.Свищов. Създават се нови услуги:
„социален асистент“, „домашен санитар“ и „личен асистент“, което е нова форма на
социална услуга в Община Свищов. Услугите са предоставени на 80 потребители от
целевите групи и техните семейства. Едновременно с това, чрез проекта са назначени на
трудови договори 2 социални асистенти, 30 домашни помощници и 40 лични асистенти.
По този начин е осигурена заетост на лица в трудоспособна възраст, част от които

80

безработни, а друга част принудително неработещи поради необходимостта да се грижат
за близките в дома си. Реализираните социални услуги надграждат и разширяват
дейностите на вече изпълнените проекти “За достоен живот в собствен дом“ и „Нови
възможности за грижа“. Така се гарантира комплексност на действията в посока на
осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги в
общността и/или в домашна среда. По проекта се реализира и ремонт на самостоятелни
помещения в сградата на УК „Алеко Константинов“, където се провеждат индивидуални
срещи с потребители и техните близки, както и са осигурени административните нужди
на услугата.
Проект „Правото на труд - право за достоен живот“, финансиран по процедура
„Активно включване“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ в партньорство с
фондация „ЕИКП“. Проектът надгражда и доразвива предоставяната услуга „Социален
асистент“ от предходните проекти, като предоставя и нова за територията на община
Свищов, а именно „Социално-консултативен център“ (СКЦ). По проекта посредством
услугата „социален асистент“ са обхванати общо 54 потребители, за обслужването на
които са назначени на трудов договор 20 лични асистенти. Услугата „Социален
асистент“ включва лична помощ, подкрепа и социално включване, помощ за комуналнобитови потребности. Тя цели да отмени членове на семейството в грижа за детето/лицето
с увреждане и да им даде възможност за реализация и активно включване в социалния
живот на общността. Иновативната услуга в СКЦ е подкрепа да получават безработни,
лица с увреждания и членовете на техните семейства за по-активно поведение,
самореализация и излизане на пазара на труда, което да повлияе върху социалната и
професионалната им реализация и да повиши качеството им на живот. В центъра
работят трима специалисти: 1 психолог и 2 социални работници. За материалното
обезпечаване работата на центъра чрез проекта е извършен и ремонт на помещение в УК
„Алеко Константинов“ гр. Свищов, където е обособено обзаведено и оборудвано
необходимото самостоятелно помещение.
Проект „Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания – гр.
Свищов чрез преустройство и ремонт – качествени грижи и достъпни услуги“ по
процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ от Програма
„Региони в растеж“. Посредством реализацията на проекта Дневния център за деца с
увреждания – гр. Свищов получава напълно ремонтирани и оборудвани помещения в
сградата на УК „Алеко Константинов“, гр. Свищов. По този начин центърът разполага с
най-добрата материална база за работа с деца в града. Финализиран е през април 2019 г.
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов“, реализиран по процедура
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2020 г.“ от Програма „Храни“ и съгласно подписан
договор с Агенцията за социално подпомагане. С реализирането на проекта се открива
„обществена трапезария“, посредством която се подпомагат 30 най-нуждаещи се лица.
Топлият обяд се приготвя и доставя от Домашен социален патронаж. В предоставянето
на топлия обяд са включени бенефициенти, както от гр. Свищов, така и от прилежащите
на Общината села. Целевите групи за предоставяне на топъл обяд са: лица с доказана
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липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално
подпомагане" град Свищов, както и самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени
пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. И през 2021 г. Община Свищов работи по
проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Свищов“ по ОПХ,
като предоставя топъл обяд на 100 лица от целевите групи.
Проект Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване“, реализиран по процедура „Подкрепа за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ от ОП
„Региони в растеж“. Проектът, в съответствие с програмните документи, цели
деинституционализацията на хора с увреждания и възрастни хора, и изграждане на
приемаща и подкрепяща нагласа в обществото. За реализирането му в периода 2019-2020
г. е извършен ремонт на съществуваща сграда в гр.Свищов. Извършеното преустройство,
ремонт, обзавеждане и оборудване е в съответствие с утвърдените от Министерство на
труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на такъв
вид инфраструктура. Благодарение на реализирания проект е създадена уникална за
Община Свищов услуга, която се осигурява от подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови, качествени социални услуги за
лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. В новия център
са обособени стаи за 15 потребители, медицински кабинет, манипулационна стая, за
персонала, помещение за разливане на храната, дневна, трапезария, перално помещение,
товарен и пътнически асансьор, като условията са близки до домашната среда, както в
стаите, така и в общите помещения - дневна и трапезария. Осигурени са два мобилни
лифта за пациенти. Създадена е парковата среда, която гарантира достъпност в
обособените кътове за отдих на открито.
Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“, по процедура
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020Свищов“, с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“. Проектът е стартиран през
юни 2020год., като се очаква да приключи след две години през 10.06.2022 г. Основните
дейности включват изпълнение на мерки за преустройство, основен ремонт и обновяване
на съществуваща сграда - бившия Междуучилищен учебен център в гр.Свищов, и
изграждане в нея на 27 броя съвременни социални жилища, в т.ч. на жилища с
адаптирана среда за хора с увреждания за осигуряване на подслон на уязвими групи от
населението. Планираните апартаменти ще са едностайни (6 бр.), двустайни (12 бр.) и
тристайни (9 бр.). Общият капацитет ще е за 66 човека. Две от жилищата ще са
приспособени за хора с двигателни дефицити, ще има адаптирана среда за тях. Това ще
са напълно самостоятелни жилища и живущите в тях ще имат пълна самостоятелност.
Предвидено е дейностите за осигуряване на социални жилища за маргинализирани
групи, задължително да се съчетават с други видове интервенции от областта на
образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта. За целта ще се
използват възможностите по: ОП „Развитие на човешките ресурси“, програми за достъп
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до социални и здравни услуги на представителите на целевите групи; предоставяне на
посреднически услуги от бюрата по труда и други програми за заетост, здравеопазване,
социално приобщаване на целевата група. Социалните жилища са в централната част на
града. Това осигурява близост до детски заведения, училища, административни сгради и
болницата, което подпомага по-лесна интеграция. Настаняването ще е възмездно, като за
разлика от останалите жилища, в които лицата се настаняват за неопределен срок, в
социалното жилище е планиран максимален срок за престой от три години. През това
време настанените лица ще бъдат подпомогнати „да стъпят на картата си“ и да водят
нормален начин на живот.
На територията на община Свищов е добре развита социалната услуга „Домашен
социален патронаж“, която успешно работи, подпомогната от специално създаденото
„Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж“ (през април 2013
г.). Потребители на тези социални услуги са: лица над 60-годишна възраст, придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лица с увреждания с определена 50% и
над 50% намалена работоспособност; деца с увреждания. Домашен социален патронаж в
община Свищов обхваща над 300 потребители, в една основна база.
За да се развие и разшири социалната дейност, както и да се обезпечи материално, и
финансово Общината реализира няколко проекта в тази насока с финансовата подкрепа
на ОП “Развитие на човешките ресурси“, които взаимно се допълват и надграждат. Това
са:
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Свищов“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 2“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Посредством проекта в периода
01.07.2019 до 01.10.2020 г., се предоставя здравно-социална, психологическа подкрепа в
домашна среда на потребителите, както и назначаване, обучение и супервизия на
персонала. Чрез проекта е закупен автомобил, посредством който се осъществява
мобилна интегрирана здравно-социална услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с
увреждания). По този начин се достига до всяко нуждаещо се лице с увреждане и в
невъзможност за самообслужване, както в град Свищов, така и в 15 -те села от
общината, което е от голямо значение предвид факта, че в някои от селата липсват лични
лекари, което ограничава получаването на медицинска помощ. Посредством
реализирания проект са осигурени адекватни здравни и социални грижи, които се
предоставят от наетите специалисти за общо 89 потребители по 2 часа на ден. Здравните
услуги са осъществени от наетите по проекта лекар, медицински сестри и медицински
специалист. Наред с това се предоставят и социални услуги от назначените социални
работници и социални асистенти. В предоставяната услуга е включена и психологическа
подкрепа и консултиране със специалист-психолог за постигане на реинтеграция и
социално включване, социална закрила, повишаване стандарта и качеството на живот и
повишаване на социалната адаптация и намаляване на риска от социална изолация на
нуждаещите се потребители.
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Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Свищов“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с уреждания –
Компонент 3“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Дейностите по проекта са планирани в рамките на 1 година в периода 16.03.2020 г. –
28.02.2021 г. Проектът е разработен и се реализира с цел удовлетворяване на
идентифицираната голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста
на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са с
цел предоставяне на патронажна грижа на 150 потребителя: възрастни хора над 65 г. с
ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните
семейства, хора, които са поставени под карантина, самотни родители с деца до 12
години, които са в невъзможност да оставят децата си сами и други, свързани с
разпространението на COVID-19. За целта е нает персонал: технически сътрудник;
социален работник; работници, изпълняващи доставки по домовете; шофьори, като в
услугата се включват и работещите в ДСП санитари и разносвачи. Проектът се
изпълнява и в момента.
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Свищов“, по процедура Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания –
Компонент 4 от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Този проект осигурява
продължаване във времето на предоставянето на почасови мобилни интегрирани
здравно-социални услуги за периода 02.10.2020 – 02.04.2021 г. Посредством дейностите
по проекта се осигурява мрежа от услуги в домашна среда, чиято цел е подобряване
възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора.
Дейността изгражда модел за патронажни грижи и интегрирани здравно-социални
услуги за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни
увреждания в техните домове.
Проект „Патронажна грижа + в Община Свищов“, по процедурата чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Патронажна грижа +” на ОПРЧР. С
реализиране на проекта се осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи
за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за
адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в отговор на
безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.
Продължава предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги
в домове на лицата, които са най-застрашени от корона вируса.
Освен самостоятелно Общината реализира социални проекти и като партньорска
организация. Това е:
Проект „Услуги за ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа в
Община Свищов“, проект в който община Свищов участва в ролята на партньор на
Фондация „ЕИКП“, която го подготвя и реализира. Този проект се изпълнява по
процедура „Социално включване в общността“, а финансирането е осигурено от ОП
“Развитие на човешките ресурси“. Посредством реализацията му се създава и
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функционира в периода 01.07.2019 - 31.12.2020 г. „Център за услуги за ранна
интервенция на увреждания и семейна подкрепа“, който се изпълнява в Дневния център
за деца с увреждания в Свищов, като разнообразява предлаганите от него услуги с нова
такава - „ранна интервенция“, като стремежът е тя да стане част от комплекса услуги,
които се предоставят в Дневния център и след края на проекта. Ранната интервенция е
система от професионални услуги за малки деца с изоставане в развитието, увреждания,
атипично поведение, социални и емоционални затруднения, или малки деца, при които
има голяма вероятност за изоставане преди да тръгнат на училище. По проекта работят
назначени: социални работници -2, медиатор – 1, рехабилитатор - 0,5, логистик - 0,5,
психолог – 0,5, логопед - 0.5, медицинска сестра – 0,5, педагог – 2, хигиенист – 1,
методически консултант – 0,5. В продължение на 18 месеца необходимата им
превантивна подкрепа получават общо 60 деца и техните семейства. Провеждат се и
обучения на самите родители, които се провеждат с помещенията. В периода на
изпълнение на проекта се отчита отлично партньорство между социалната услуга, Отдел
„Образование“ на Община Свищов, директори и учители от детските градини на
територията на общината.
В Община Свищов дейни са и хората от третата възраст. На територията
функционират: 19 културни клубове на пенсионерите, от които 3 в град Свищов и 16 в
селата от общината; 2 Спортни пенсионерски клуба, 3 клуба на хора с увреждания
(лица с физически увреждания, лица със слепота и лица с глухота) и 2 клуба на съюза на
ветераните от войните и офицерите и сержантите от резерва и запаса.
Клубовете на пенсионерите извършват културна, развлекателна и занимателна
дейност. Разнообразяват ежедневието на хората от третата възраст. Участват активно в
регионални и национални форуми и печелят престижни места и награди.
Клубовете на инвалида, глухи и слепи помагат за преодоляване на социалната
изолация на лицата с увреждания. Организират беседи на различни теми, честват
празници – национални и лични, посещават сродни организации в други населени места
в страната.
Изводи и заключения
Очевидно е, че на територията на община Свищов се предлагат разнообразни
пакети от социални услуги. Общината е реализирала основната част от планираните в
Стратегията за развитие на социалните дейности 2016-2020 г., което дава възможност
на представители от различни уязвими групи, живеещи в града и селата да получат
достъп
до
необходимата
им
подкрепа.
Посредством
реализираните
инфраструктурни проекти са ремонтирани помещения, които са оборудвани и
обзаведени, съгласно изискванията за предоставяне на съответните социални
услуги. На тяхна територия функционират различни центрове, чиято работа
продължава и след приключване на дадения проект. Основната част от тях, с
изключение на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
(ЦНСТПЛД) - с.Овча Могила, се намират в центъра на гр.Свищов, и то най-вече
позиционирани в Учебен корпус „Алеко Константинов“. Това в голяма степен улеснява
представителите на уязвимите групи, тъй като самата сграда ще бъде популярна сред
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жителите именно като социален център, а позицията й осигурява лесен достъп за всички.
Важно е да се отчете, че общинската администрация е положила сериозни усилия,
информацията за различните видове социални услуги и центрове, които ги предоставят
да
са
достъпни
в
електронната
среда
на
сайта
на
общината
(https://www.svishtov.bg/social.php ). Там всеки заинтересован може да получи подробна
информация за отделния център относно: видовете социални услуги; към
представителите на кои целеви групи се отнасят; условията, на които трябва да
отговарят, както и какви документи следва да бъдат представени от бъдещите
потребители. Не е случайно, че основната част от участниците в извършеното анкетно
проучване (73,91%) посочват, че основният канал, който използват, за да се информират
за развитието на средата в общината е именно нейният сайт (Приложение 4). Разбира се
не може да се очаква от самотните възрастни хора да се справят с интернет и да успеят
да използват сайта на общината. В тази връзка е добър признак, че по всеки отделен
проект, който общината реализира са заложени дейности по идентифицирането на
конкретната целева група. Това дава възможност за създаване на база данни, която може
да бъде поименна и в комбинация с добро сътрудничество с регионалната Агенция за
социално подпомагане да се обхванат максимален брой жители в неравностойно
положение, голяма част от които нямат необходимата психическа стабилност, за да
потърсят съответната помощ. От друга страна медиите, които са посочени от 63,47% от
анкетираните (Приложение 4) като втори по важност канал, относно това какво се
случва на територията на общината могат в голяма степен да допринесат за
популяризиране на предлаганите разнообразни социални услуги, което е особено важно
за малките населени места. Селата на общината са малки по население: между 1000-1500
жители - 5 бр, между 500-900 - 4 бр., а 6 бр. от тях са дори под 500 жители. Това създава
трудности и в голяма степен невъзможност за създаване и функциониране на центрове за
предоставяне на социални услуги на място. В тази връзка, с цел да бъдат обхванати
именно възрастните, които са по-голяма част от жителите на селата към ДСП работят и
действат мобилни екипи, предоставящи им комбинация от здравни и социални услуги и
психологическа подкрепа.
Като цяло може да се обобщи, че на територията на Община Свищов е
изградена социална инфраструктура, която дава възможност за предоставяне на
разнообразни социални дейности и услуги, насочени към широк обхват от уязвими
групи. Фактът, че тези услуги са с високо качество и среща одобрението на
населението се потвърждава и от проведените теренно изследване и анкетно
проучване. Голяма част от анкетираните (общо 77,88%) са дали висока оценка на
качеството и обхвата на предлаганите социални услуги, като са ги определили като
„добро“ (53,98%) и „много добро“ (23,89%) (виж. Приложение 4).
Теренното изследване, както и проведените работни срещи показаха и необходимост
от допълнителни мероприятия, с цел повишаването на качеството на социалната
инфраструктура, като са предложени и конкретни проекти с различна степен на
готовност, а именно:
 По отделните реализирани проекти строително-ремонтни дейности в сградата на
УК „Алеко Константинов“ са извършени в конкретни отделни помещения и не
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засягат сградата като цяло, която се нуждае от цялостен ремонт с цел енергийна
ефективност. Покривът на сградата се руши и е необходим цялостен ремонт.
Освен това горните етажи все още са недостъпни за хора с двигателни
увреждания, като за целта следва да се монтира асансьорно съоръжение.
УК „Алеко Константинов“, гр.Свищов, в които функционират четири социални
услуги, има просторен двор с обособен парк, игрища и детски площадки.
Съоръженията са стари и недобре позиционирани; оградата, пейките и другите
съоръжения са амортизирани. Същевременно като насока за развитието на
социалните услуги в ДЦДУ-Свищов е заложено изграждането на Сензорна
градина на открито. В тази връзка е нужно да се предприемат действия по
цялостно проектиране и ново разпределение на пространството, което ще осигури
надграждането на дейностите в социалните услуги, възможности за игри на нова
и обезопасена детска площадка, както и зона за свободен достъп на граждани.
С цел подобряване на дейността на ДСП, която да има възможност да обхване поголям брой от жителите на населените места и извън общинския център е
необходимо да се закупи още един автомобил и да се обнови кухненското
оборудване и обзавеждане.
В дома за стари хора „Мария Луиза“ гр.Свищов от години не е извършван
ремонт. Сграденият фонд се нуждае от ремонт и реконструкция с цел енергийна
ефективност, както и да се осигури улеснен достъп за хора в неравностойно
положение. Оборудването в голяма степен е амортизирано и се нуждае от
обновяване и модернизация.
Ремонтът на общежитието на Центъра за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД) - с. Овча Могила е извършен вътре в
помещенията, като не е засегнал сградата като цяло, поради което енергийната
ефективност на сградата е ниска. В тази връзка се нуждае от ремонт на фасадата с
цел повишаването й. Първоначално общежитието е било част от училище,
предлагащо професионално обучение за придобиване на квалификация по
професии за лица навършили 16 години, поради което не разполага с асансьор,
тъй като не е бил необходим на младите хора. На този етап обаче се налага
монтиране на асансьорно съоръжение за осигуряване на достъп до втори и трети
етаж за лицата в неравностойно положение, които в момента са настанени там.
Сградата на учебния корпус на бившия Социален учебно-професионален център
„Св. Климент Охридски“ в с.Овча Могила към момента не се използва и се руши.
Сградата се нуждае от ремонт, реконструкция и дейности по енергийна
ефективност. Това ще даде възможност да се обособи в ново социално заведение,
което да бъде използвано за предоставяни социални услуги за възрастни или
младежи. Селото е едно от най-големите в общината, а в комбинация и с факта, че
на негова територия се намира и болницата за рехабилитация, която ползва
лечебните свойства на минералната вода, ремонтираната сграда може да се
използва и за разширяване на пакет от нови здравно-социални услуги за
представители на уязвими групи. Това е възможност за създаване на център от
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резидентен тип за предоставяне на социални услуги за деца и младежи с
уреждания.
Ниското ниво на заплащане, което не може да се съпостави с натовареността и
сериозните комплексни предизвикателства (както във физически така и в
психологически план) пред социалните работници и нерегламентирана политика за
кариерно развитие на специалистите в системата, допринасят за непривлекателността на
социалната професия. В сектора по всеки един проект се залагат дейности по обучение
на назначения персонал. В тази връзка, както и с цел да се подпомогнат заетите в
социалните дейности са необходими допълнителни програми за повишаване на
квалификацията на персонала, разширен достъп до преквалификацонни курсове и
дейности за увличане на повече млади хора в сектора на социалните услуги. Налице е
потенциал, за реализиране на иновативни обучителни формати между утвърдилите се
професионалисти в областта и гражданските активисти. Положителен сигнал е, че
социалните работници от центрове за грижа за възрастни хора и хора с увреждания
регистрират нарастващ брой желаещи да се включат с доброволен труд и да подпомагат
предлаганите социални услуги.
Като цяло се отчита наличие на достатъчен брой социални услуги за деца и младежи
на територията на община Свищов. Следва да се предприемат действия за разширяване
на обхвата и дейностите им, в т.ч.:
 Увеличаване капацитета на ЦСРИ-Свищов, за да се включат повече младежи и
лица над 18 – годишна възраст с увреждания в предоставяните социални услуги;
 Към съществуващият Дневен център за деца с увреждания в гр.Свищов да се
защити и Програмата „Ранна интервенция на уврежданията и семейна подкрепа“
с капацитет 20 места, с което да се осигури навременна подкрепа на
семействата. Във връзка с мобилния характер на услугата e необходимо да се
закупи служебен автомобил, с който да се осигури достъпа до социалната услуга
на семействата от населените места на общината.
2.4.3. Образование и образователна инфраструктура
Община Свищов разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална
структура за удовлетворяване на потребностите за общо образование, постигнати са
напълно държавните образователни изисквания, задоволени са желанията на родителите
за достъп до детски заведения. В общината има 1 сегрегирано основно училище поради
извършена оптимизация на общинската училищна мрежа и реализиране на балансирана
политика на Община Свищов по отношение на включващото образование. Обучението
се извършва в смесени детски градини и училища.
 Предучилищно обучение
Първи стъпки, както в социализацията си, така и в образователните си навици извън
семейната среда най-малките жители на територията извършват в детските ясли.
Таблица 30: Капацитет и брой деца в детските ясли на община Свищов
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Наименование

детски ясли

деца в яслите
(брой)

заведения
брой
места,
капацитет
общо
момчета
момичета

Години
2016 2017
3
4

2013
3

2014
3

2015
3

108

108

108

108

86
39
47

111
57
54

115
49
66

80
48
32

обхват на децата в
%1
7,67 7,61 7,25 7,32
детски ясли
Източник: по данни отдел „Образование“ – Община Свищов;

2018
4

2019
4

108

108

108

103
58
45

71
40
31

75
35
40

7,78

9,97

14,1

Показателят в % се изчислява като отношение на децата, посещаващи самостоятелни
детски ясли и яслени групи към ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години – по
данни от НСИ - Инфостат
1

Както е видно от таблицата по-горе официално регистрираните детски ясли са общо
6 бр., в 4 детски заведения, като общият им капацитет е 108 места. Въпреки това общият
брой на децата, посещаващи яслите през годините се променя. Добър показател е
нарастването на процента обхванати деца, посещаващи яслите, изчислен спрямо 100
деца от населението на възраст до 3 години, който през изследвания период се е
увеличил почти двойно. По този показател по данни на НСИ за 2019 г., община Свищов
е на 5-то място сред общините в област Велико Търново, като изостава спрямо
общините: Сухиндол (24,1%), Велико Търново (23,0%), Горна Оряховица (17,4%) и
Елена (15,8%). Изглежда има макар и леко нарастване на броя родители, които водят
децата си до 3-годишна възраст в детски ясли. Това може би се дължи на факта, че поголяма част от родителите предпочитат при възможност преди детската градина децата
им да бъдат отглеждани или от тях самите или от възрастните баби и дядовци. Освен
това в следствие на спецификата на етнокултурата при ромите детските ясли почти не се
посещават от техните най-малки представители. Вероятно това са основните причини,
поради които броят на децата, посещаващи ясли да е само 10,06% от броя на децата в
детските градини за 2019 г., представени в таблицата по-долу.
Таблица 31: Капацитет и брой деца в детските градини на община Свищов
Учебни години
Наименование
2013/ 2014/
2015/
2016/
2017/
2018/
2014
2015
2016
2017
2018
2019
заведения
9
9
9
8
7
7
детски
градини
групи
43
42
40
39
39
39
общо
893
895
867
779
741
691
деца в
506
427
422
389
366
351
градините момчета
(брой)
момичета
387
468
445
390
375
340
Източник: по данни отдел „Образование“ – Община Свищов;

2019/
2020
7
39
678
382
296
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Към учебната 2019/2020 г. на територията на община Свищов работят общо 7 детски
градини, от които 5 се намират в общинския център и по една в с.Царевец и с.Ореш. За
да се обхване по-голям брой деца една част от градините имат изнесени групи към тях в
6 от селата, както следва (https://obrazovanie-sv.bg/detski-gradini/ ):
 ДГ „Васил Левски” в гр. Свищов, с изнесена група на ул. „Плевенско шосе“, гр.
Свищов;
 ДГ „Калина Малина” в гр. Свищов, с изнесени групи в с.Вардим и с.Българско
Сливово;
 ДГ „Зорница“ в с.Ореш – с изнесени групи в селата Драгомирово, Морава и
Овча Могила;
 ДГ „Радост“ в с.Царевец – с изнесени групи в селата Козловец и
Хаджидимитрово, Алеково;
 ДГ „Радост” в гр.Свищов,
 ДГ „Чиполино“ в гр.Свищов;
 ДГ „Слънчо“ в гр.Свищов;
По този начин е осигурен достъп до предучилищно образование както в гр.Свищов,
така и в 10 от 15-те села, където функционират детски градини или техни филиали и
където най-малките жители на общността могат да направят своите първи стъпки в
сферата на образованието.
През последните седем учебни години броят на детските градини на територията на
община Свищов са намалели от 9 на 7 бр., а паралелките в тях от 43 на 39 бр. Това се
дължи на намаление на броя на децата, които ги посещават с общо 215 за изследвания
период. Вероятните причини са: а) отрицателната демографска характеристика на
територията, вследствие на намаляване на броя на ражданията и емиграцията, каквато
тенденция е характерна за по-голяма част от общините в страната; б) липсата на
мотивация при голяма част от родителите да осигуряват посещението на малките си деца
в тези предучилищни заведения, поради различни причини: финансови, психологически
и др.. В корелация с намаления брой на децата се наблюдава и намаление през годините
на учителите и педагогическия персонал.
Таблица 32: Педагогически и непедагогически персонал в детските градини в община
Свищов
учебни години
персонал
2013/
2014/
2015/
2016/
2017/
2018/
2019/
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
педагогически
89
87
83
78
75
70
70
персонал
непедагогически
107
107
106
97
88
88
88
персонал
общо
196
194
189
175
163
158
158
Източник: по данни отдел „Образование“ – Община Свищов;
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В детските градини е създадена традиция с децата да работят логопед, ресурсен
учител и психолог за работа с деца със специални нужди. Към дейност „Здравеопазване“
са назначени на щат медицински сестри, фелдшери, детегледачки и здравен медиатор.
Като част от тази дейност се развива и „Млечна кухня“, където работят 3 служители.
Спазват се всички изисквания на МЗ по отношение на профилактиката на деца и
ученици, разпоредбите за качеството, безопасността и предоставяне на здравословна
храна в детските заведения.
Детските градини на територията са общински и разчитат основно на финансиране
от държавния и общинския бюджети. През годините Община Свищов е изпълнила
няколко проекта за обновяване на материалната база (ремонт на сградите, обзавеждане и
оборудване):
 През 2020 г. е реализиран проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за
игра в ДГ „Слънчо“ – гр.Свищов с цел облагородяването на дворното
пространство и създаването на съвременни и функционални детски площадки за
игра, спорт и отдих за ползване от над 110 деца.
 През 2009/2010 е извършен цялостен ремонт на сградата на ДГ „Калина
Малина“ с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата (база №1).
Изградена е и цялостна локална парна инсталация. През 2016 г. са обновени
площадките на централната сграда. В следствие на съвместен проект на
Общината и ДЗ изцяло е обновено дворното място и е оборудвано с нови и
модерни уреди, съобразени с възрастта на децата в отделните групи. Имат
обновен физкултурен салон и медицински кабинет. Все още има необходимост
от допълнителни ремонтни дейности и обновяването на част от обзавеждането в
база №2 и централната сграда, за да се отговори на всички изисквания на
Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания за детските градини. Също
така е нужен ремонт и подмяна на оборудването на кухненското обзавеждане с
цел спазване на изискванията на БАБХ и НАССР.
 Сградите на ЦДГ „Васил Левски“ и ЦДГ „Радост“ са два от обектите, които са
ремонтирани и обновени след реализиране от Община Свищов проект
„Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, по ОП “Региони в
растеж“, който включва дейности по подобряване на енергийната ефективност
на сградите; обновяване на околното пространство и детските площадки на
детските заведения; изграждане на достъпна среда за хората в неравностойно
положение; изграждане на асансьор в ЦДГ „Радост“; подмяна и поставяне на
нови съоръжения на площадките за игра; ново пространствено оформяне на
помещенията в детските заведения; подмяна на подова настилка; цялостно
модернизиране на сградите за привеждането им в съответствие с изискванията
на нормативната уредба за енергийна ефективност, осигуряване на достъп и за
детските и учебни заведения.
 През 2016 г. във филиала на ДГ „Зорница“, група „Дъга“, с.Морава е извършен
основен ремонт, с подмяна на дограма, ламиниран паркет и нова мебелировка.
В общинския център като цяло детските градини разполагат с добра материална база
и достатъчен набор от педагогически и непедагогически персонал. Разполагат със свои
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сайтове и страници в социалната мрежа Facebook, посредством които популяризират
дейността си и улесняват своите потребители за връзка с тях.
В селата обаче предвид факта, че някои от детските градини и филиалите към
момента се помещават в сгради, които не са строени за целта (в с.Драгомирово,
Овча Могила, с.Царевец, с.Козловец) често се налага да се извършват периодични
планови ремонти на детските градини, основно от общинския бюджет, като за част
от тези ремонти са използвани и събрани дарения от местни предприятия и
кооперации (напр. ППОК – Изгрев 93“, с.Царевец и др.). В някои от детските
градини няма физкултурен салон (ДГ „Радост“ в с.Царевец); детските площадки и
уредите, с които са оборудвани не отговарят в цялост на нормативните
изисквания, тъй като са остарели и амортизирани (филиала в с.Хаджидимитрово,
филиал в с.Морава), при някои от градините има необходимост от ремонт и
подмяна на електрическата и водопроводна инсталация (ДГ „Зорница“, с.Ореш и
филиалите й в селата: Морава, Овча Могила и Драгомирово); голяма част от тях
се нуждаят от допълнително финансиране за закупуването на учебни материали и
пособия и обновяване на методическата база. Детските градини се нуждаят от
охрана за опазване на имуществото в сградите и дворовете. Сериозните проблеми в
селата се пораждат комплексно от намалението на децата, които ги посещават
вследствие на:
 ниската раждаемост и имиграционните процеси;
 липсата на млади специалисти (голяма част от персонала е в
предпенсионна възраст) (източник: Стратегии за развитие на отделните детски
градини публ. на https://obrazovanie-sv.bg/detski-gradini/).
Основно и средно образование
На територията на Община Свищов функционират общо10 училища, 4 бр. от които
се намират в селата, както следва (https://obrazovanie-sv.bg/uchilishta/ ):
 Основни училища:
 в гр. Свищов – 1 бр. - ОУ „Филип Сакелариевич“;
 в селата общо 4 бр.: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Морава; ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ с.Овча Могила; ОУ „Христо Ботев“ с.Алеково; ОУ
„Христо Ботев“ с.Ореш.
 Средни училища - 3 бр. намират се на територията на гр.Свищов - СУ
„Николай Катранов“; СУ „Димитър Благоев“; СУ „Цветан Радославов“;
 Професионални училища - 2 бр. намират се на територията на гр.Свищов
ПДТГ „Димитър Хадживасилев“; СПГ „Алеко Константинов“;
Таблица 33: Видове училища в Община Свищов
Училища по вид
общо образователни
гимназии
професионални

Учебни години
2015/
2016/
2017/
2016
2017
2018

2013/
2014

2014/
2015

9

8

8

8

3

3

3

2

2018/
2019

2019/
2020

8

8

8

2

2

2
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гимназии
общо
12
11
11
10
10
10
10
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg) текуща демографска
статистика
С общинско финансиране са 8-те общообразователни училища, докато двете
професионални гимназии са на държавно финансиране (източник РИО – Велико
Търново, регистър на училищната мрежа за 2020-2021 учебна година, http://riovt.org/ ).
Добър признак за образователната мрежа в общината е фактът, че за последните 5
учебни години няма закрити училища, въпреки отрицателната демографска
характеристика на територията. За изследвания 7-годишен период са закрити две
училища: през 2014 г. – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Българско Сливово и през
2016 г. ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Свищов (източник РИО – Велико Търново,
списък закрити или преобразувани институции, http://riovt.org/ ).

Таблица 34: Учащи в общообразователните и специални училища на територията на
община Свищов
видове
класове

по
пол

Учебни години
2015/
2016/
2017/
2016
2017
2018

2013/
2014

2014/
2015

2018/
2019

2019/
2020

мъже

599

573

593

552

506

466

412

жени

485

474

472

468

453

424

405

V - VIII
клас

мъже

535

535

500

514

х

х

х

жени

448

425

427

436

х

х

х

V - VII
клас

мъже

х

х

х

х

435

437

417

жени

х

х

х

х

347

336

333

IX - XIII
клас

мъже

230

246

244

242

х

х

х

жени

294

296

261

251

х

х

х

VIII - XII
клас

мъже

х

х

х

х

264

291

298

I - IV клас

жени
х
х
х
х
283
287
258
общо 2591
2549
2497
2463
2288
2241
2123
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); x - поради естеството
на данните не може да има случай
Подобно на ситуацията при детските градини, очаквано и тук е налице тенденция за
намаляване на броя на учащите в основното и средното образование в общината, както в
общообразователните (табл.34), така и в професионалните (табл. 35) училища.
Причините са комплексни: 1) в резултат от отрицателна демографска характеристика на
територията и напускането на повече млади хора, част от които взимат със себе си и
своите деца; 2) ранно отпадане на една част от учениците поради комплекс от причини
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като: ниски финансови възможности при родителите да осигурят обучението на децата
си, ниска образованост и липса на мотивация при родителите, децата им да посещават
училище, основно сред представителите на ромската етническа общност; 3) остаряла
материална база и ниска степен на иновативни методи и практики в част от училищата.
Добър признак за развитието на територията са данните от таблицата по-долу,
които показват, че най-голям брой желаещи от учащите има за придобиване на
професии от III степен професионална квалификация, отнасяща се за придобити
професионални компетентности за упражняване на професии, включващи
дейности с комплексен характер, извършвани при изменящи се условия, както и
поемане на отговорност за работата на други лица. Очевидно професиите с повисоко ниво на сложност и поемането на повече отговорности са по-привлекателни
за младежите.

Таблица 35: Учащи в професионалните училища на територията на община Свищов
Професионални гимназии и паралелки за придобивана на степен за
професионална квалификация (брой)
Общо
III степен
II степен
I степен

години

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

696
733
741
659
674
592
549

375
404
416
367
366
310
294

321
329
325
292
308
282
255

402
378
383
358
365
408
418

206
207
210
183
187
205
226

196
171
173
175
178
203
192

267
349
352
294
303
184
131

145
191
200
179
175
105
68

122
158
152
115
128
79
63

27
6
6
7
6
-

24
6
6
5
4
-

3
2
2
-

Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg);
Важен е и фактът, че професиите от I степен, които са с най-ниска сложност на
придобити професионални компетентности за упражняване на професии, включващи
рутинни дейности, извършвани при неизменящи се условия, за последните две учебни
години очевидно не са атрактивни, тъй като липсват желаещи за придобиването им. В
същото време, при извършеното проучване на територията (Приложение 4) една част от
предприемачите споделят, че имат сериозна нужда от работници и служители,
придобили специалност именно от тази I група професии. На лице е разминаване
между видовете професии, които избират младите и нуждата от специалисти на
местния бизнес. Предвид характера на тези професионални дейности може да се
предположи, че е необходимо да се задълбочи връзката между професионалните
гимназии и местния бизнес и да се работи върху кариерното развитие на
учениците. Внедряването на иновативни технологии в голяма степен би намалило
необходимостта от работници с такава квалификация.
Таблица 36: Брой учители в Община Свищов
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по отделни
групи

Учебни години
2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

I - IV клас

64

63

62

94

99

95

89

V - VIII клас

75

72

69

84

х

х

х

х
х
х
х
83
83
87
V - VII клас
IX - XIII
46
45
44
39
х
х
х
клас
VIII - XII
х
х
х
х
42
45
39
клас
185
180
175
217
224
223
215
общо
Източник: по данни от НСИ – Инфостат (https://infostat.nsi.bg); x - поради естеството
на данните не може да има случай
Данните от НСИ показват, че за последните 7 учебни години броят на учителите
като цяло се е увеличил с 30 души, като това основно се дължи на повече учители в
началния курс от 1-ви до 4-ти клас (с 25 нови специалисти). Това най-вероятно се дължи
на комбинацията от повишаване броя на желаещите да упражняват професията „начален
учител“, което в известна степен е в следствие на благоприятна промяна на държавната
образователна политика, както и на установената нужда от реорганизиране на броя деца
в паралелките при началния етап, с цел по-добра ефективност на образователния процес.
Висше образование
На територията на Община Свищов се намира и Стопанска академия „Димитър А.
Ценов”, която е сред водещите образователно-научни и културни институции в страната.
Това учебно заведение е единственото, предлагащо възможност за висше образование в
общината и като такова е най-важната образователна институция.
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов е приемник на
официално откритото на 8 ноември 1936 година Висше търговско училище, създадено с
Указ №376/19 на Цар Борис III от 1936 г., който постановява „Наредба-Законъ за
висшето търговско училище въ гр. Свищовъ „Д. А. Ценовъ”, „чл. 1. Учредява се въ гр.
Свищовъ висше търговско училище, под името „Димитъръ Апостоловъ Ценовъ”, съ цель
да дава теоретически и приложни познания по отделните клонове на стопанските
науки”. С решение прието от 37-то Народното събрание на 26 юли 1995 г., обнародвано
в Държавен вестник бр. 68 от 1995 г., Висшият финансово-стопански институт „Димитър
А. Ценов”, Свищов е преобразуван в Стопанска академия „Д. А. Ценов” със седалище в
Свищов.
В състава на Стопанска академия са включени: 4 факултета, 18 катедри, институт за
научни изследвания, академична библиотека „Акад. Н. Михов“, академично издателство
„Ценов“, обслужващи звена, студентски кампус (https://www.uni-svishtov.bg/)
От 2016 г. е в рамките на основната академична структура функционира и институт
за научни изследвания (ИНИ). Мисията му е да насърчава научно-изследователската
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работа, творческата инициативност, предприемчивост и иновативност на академичния
състав, изследователите, докторантите и студентите, с цел създаване на качествени
научни продукти и иновации и тяхното имплементиране в учебния процес и интегриране
в практиката. Институтът за научни изследвания има водеща роля при генерирането и
популяризирането на научната продукция на академичния състав на Стопанската
академия и при осъществяването на контакти със заинтересовани представители на
бизнеса, държавната администрация и научноизследователски структури на национално
и международно равнище, с цел установяване на партньорства за съвместни проекти и
инициативи. Научно-изследователската инфраструктура на Стопанската академия
обединява и следните центрове и лаборатории:
 Специализиран кабинет по „Финансови и банкови науки“;
 Център за трансфер на технологии;
 Мултимедийна лаборатория за провеждане на специализирани изследвания и
обучения в областта на финансовите науки;
 Лаборатория по банкови науки;
 Виртуалната лаборатория за висококачествени научни и научно-приложни
изследвания;
 Лаборатория за научни изследвания на докторанти в областта на световното
стопанство и международните икономически отношения;
 Център за научни изследвания по малък бизнес и предприемачество;
В академията се развива и международна дейност, като са реализирани различни
проекти, основната част са по Програма „Еразъм+“, както и такива изпълнени съвместно
с различни световни образователни заведения и институции.
Изводи и заключения
Основните приоритети на общинската политика в областта на образованието, за
постигането на които работят всички участници в образователния процес и
заинтересованите страни са: осигуряване на равен достъп до качествено образование за
всяко дете; пълен обхват на децата и учениците в задължителна възраст за получаване на
образование и намаляване на отпадащите от образователната система; повишаване на
компетентностите на ученици и учители, релевантни на динамичните промени в
актуалната ни реалност и с визия за бъдещето; гъвкавост и отвореност на
образователната система и образователните институции, с фокус върху иновативни
подходи и практики, и връзка с практиката; осъвременяване на материално техническата база в детски градини и училища.
Част от сградния фонд на Академията се нуждае от дейности по енергийна
ефективност, като корпус „Юг“ при извършване на обновителни и
възстановителни дейности може да се превърне в регионален център за обучение,
спорт и възстановяване. Тези дейности могат да бъдат реализирани чрез съвместни
проекти между община Свищов и Стопанска академия.
През последните години Община Свищов инвестира в общинската образователна
инфраструктура, както се стреми да подпомогне образователния процес в рамките на
законовите си правомощия. Извършени са ремонти и модернизиране на редица
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образователни сгради, като последния проект е изпълнен през 2018 г. по ОП „Региони в
растеж“, с наименование „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“.
Посредством него е реализиран ремонт, както на ДГ №3 „Радост“, ДГ №1 „Васил
Левски“, така и на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с.Овча Могила, като строителноремонтните дейности са свързани с енергийната ефективност на сградите, осигуряване
на достъп за хора в неравностойно положение и др. Към момента средните училища в
гр. Свищов - СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Цветан
Радославов“ се нуждаят от модернизация и основен ремонт на външните
пространства и прилежащите площи.
При извършеното теренно изследване е установено, че за местните жители
качеството и обхвата на предлаганите образователни услуги на територията са общо
85,84% от анкетираните е в рамките на „много добро“ (26,55%) и „добро“ (59,29%)
(Приложение 4). Проведените срещи и работни групи с различни специалисти в областта
на образованието показаха необходимост от:
 Изработване на формат за регулярно сътрудничество между Стопанската
академия, училищата и Общинска администрация, в т.ч. число и реализиране
на съвместни проекти по програми като ЕРАЗЪМ +;
 Създаване на устойчиви връзки между всички образователни институции като
мрежа за удържане на младите хора на територията, посредством изграждане
на модерен иновативен център за личностно развитие и сътрудничество;
 Прилагане на мерки и реализиране на проекти за осигуряване на обучение и
заетост за млади хора и безработни лица;
 Да се планират дейности, с цел оползотворяване на неизползваните все още
възможности за:
• привличане на студенти от райони извън страната с големи български
общности;
• изграждане на спортни съоръжения с цел подобряване на условията за
развитие на успешна образователна политика;
• възможност за сътрудничество с местния бизнес за осигуряване трудова
заетост на студентите, докато те се обучават в Академията;
• създаване на общински център за личностно развитие на образователните
кадри;
• създаване на нови центрове, предлагащи иновативни обучения, както и
такива за създаване на предприемачески нагласи за нов бизнес модел,
базиран на иновативните технологии, щадящи и възстановяващи околната
среда;
 Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и
качествена среда за учене и иновации на територията на Община Свищов.
2.4.4. Спорт и спортна инфраструктура
Сред приоритетните задачи на местната политика е създаване на условия за развитие
на масовия спорт чрез подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортноматериална база, подпомагане на дейността на спортни организация и сдружения,
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популяризиране на постигнати успехи и стимулиране на изявилите се спортисти и
треньори, както и участия в международни срещи и турнири на състезатели и отбори от
различни спортове.
На територията на общината функционират 22 спортни клуба, като дейността им се
подкрепя ежегодно чрез поддръжка на наличната база (ремонти, заплащане на преки
разходи), ежегодно субсидиране на детско-юношеските клубове и участие в богат
годишен спортен календар. Съдействие и подкрепа се осигурява при участие в
международни срещи и турнири. Призови места и медали от държавни първенства и
турнири са завоювани от състезатели и отбори по джудо, карате, хокей на трева,
хандбал, силов трибой и тенис на маса.
Всяка година се провежда анкета за определяне на 10-те най-добри спортисти и
техните треньори. На същите се връчват почетни грамоти, медали и парични награди.
Провежда се и пролетен турнир по футбол на малки врати, както и Първоюнски турнир
по футбол за деца, за купата на кмета на общината на обновената спортна площадка с
изкуствена трева в спортен комплекс „Свищов”.
Съвместно с фондация „Ангели от Лим“ ежегодно се провеждат лекоатлетически
състезания за различни възрастови групи. Редовно в края на месец юли се провежда
масово преплуване на р.Дунав, в което взимат участие над 150 плувци от цялата страна.
По време на празниците „Свищовски лозници“ ежегодно се провеждат и спортни
мероприятия – по лека атлетика, футбол, хокей на трева и др.
Със заповед на министъра на образованието се провеждат ежегодни ученически
игри, които в първия етап на своето провеждане са ангажимент на местната власт. В
Община Свищов същите се организират през октомври, ноември и декември и включват
състезания по футбол, хандбал, баскетбол, волейбол, тенис на маса и шахмат.
Победителите участват в областни и зонални първенства.
Отборите по футбол (юноши младша възраст) участват всяка година в
международен турнир. Спортисти и отбори от други спортове със съдействието на
община Свищов участват успешно в официални международни състезания по карате,
джудо, хандбал, хокей на трева и тенис на маса.
Състезания по баскетбол и футбол в с.Българско Сливово в чест на спортния деятел
Цвятко Цветков, станали вече традиционни, се провеждат ежегодно на 1 март. Много
отличия и медали ежегодно стават притежание на спортисти – ветерани по тенис на маса
и плуване, които участват в официалните държавни първенства.
Международният турнир по футбол за юноши „Юлиян Манзаров” придоби голяма
популярност и се утвърди в националния и международния футболен календар. В него
участват най-добрите български отбори, както и известни отбори от чужбина, между
които Барселона (Испания), Стяуа (Румъния), Цървена звезда (Сърбия) и др.
Отборът по футбол (юноши младша възраст) участва всяка година в международния
турнир в гр. Балани (Франция).
Със съдействието на Община Свищов спортисти и отбори от различни спортове са
участвали успешно в официални международни състезания по карате, тенис на маса,
хандбал, джудо и силов трибой.
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Таблица 37: Списък на действащите спортни клубове на територията на община
Свищов към 2019 г.
спортуващи деца
Брой
Име на клуб
и младежи, брой персонал
ОФК „Академик“
136
9
Хандбален клуб „Нове 99“ Свищов
68
3
СКХТФ „Дунав“ Свищов
62
3
Спортен клуб „Джудоспорт“ Свищов
43
2
Годжу карате клуб „Алеко“ Свищов
53
3
Спортен клуб по карате „Академик“ Свищов
48
2
Тенис клуб „Академик-2001“ Свищов
12
2
СК по силов трибой „Олимпия“ с. Морава
8
1
СК по ММА - смесени бойни изкуства „Таурус“
21
2
Свищов
СК по борба „Академик - 2012“ Свищов
14
2
Спортен клуб по кикбокс „БОЛГ“ Свищов
26
2
УСК „Д.А.Ценов“ Свищов
24
4
Сдружение спортен клуб по тенис на маса „Нове26
1
2018“ Свищов
Клуб тенис на маса „Земеделец 2017“ с.Козловец,
7
1
община Свищов
Волейболен клуб - Свищов
14
1
ФК „Изгрев 93“ с.Царевец, община Свищов
38
2
ФК „Земеделец 93“ с.Козловец
36
2
ФК „Бенковски БС“ с. Българско Сливово
22
1
ФК „Стрела“ с.Ореш, община Свищов
22
1
ФК „Атлетик“ Свищов
22
1
ФК „Пробив“ с.Овча Могила
22
1
ФК „Морава“ с.Морава, община Свищов
22
1
Източник: Община Свищов
Състояние и използваемост на спортната инфраструктура функционираща на
територията на общината:
 Община Свищов разполага с общински градски многофункционален стадион
„Академик“, намиращ се в източната част на града. В момента се използва
главно за футболни мачове на Академик (Свищов) и Атлетик (Свищов).
Частично обновяван е за последно през 2013 г. Същият е със средна
натовареност, но от 1986 г. на миналия век не е правен цялостен основен ремонт
и състоянието, в което се намира не е добро.
 Зала „Септември“ е единственото покрито общинско спортно съоръжение в
Свищов. Построена е през 1997 г. и оттогава не са извършвани ремонтни
дейности за подобряването на състоянието й. Поради опасност от самосрутване,
в резултат на активизация на свлачищните процеси в района, през 2018 г. тя е
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била затворена, като всички спортно-масови дейности на закрито са били
преустановени. За реализирането на обект „Реконструкция на Спортна зала гр.
Свищов“ Общината получава финансиране по Постановление на Министерски
съвет и в момента тя се ремонтира.
 Общината разполага и с три открити игрища. Основното намиращо се на ул.
„Подп. Н. Иванов“ №1 поради пренатовареност е с нарушена изкуствена
настилка, затрудняваща спортно-тренировъчният процес. Игрището за футбол
на пл. „Велешана“ е с изкуствено тревно покритие, както и игрището за
баскетбол. Спортна площадка има и в студентски комплекс в Корпус „Юг“ на
Стопанска академия за футбол и други игри.
 Залата по тенис на маса, намираща се в центъра на града на ул. „Ц. Церковски“ е
в сравнително добро състояние, но една от вътрешните стени се овлажнява и е
необходим частичен ремонт.
 Голяма част от спортните клубове използват спортната база на училищата в
града и Стопанската академия. В тази връзка по проект „Красива България“
Община Свищов с подкрепата на МТСП през 2019 г. реализира проект
„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър
Благоев“ в град Свищов“. В началото на 2020 г. отново по проект „Красива
България“ Община Свищов ремонтира и обнови спортните съоръжения в друго
средно училище, реализирайки проект „Изграждане на многофункционална
спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ в гр.Свищов“. Това даде
възможност на различните спортни клубове по футбол, волейбол и хандбал, да
имат обновена и модерна спортна материална база, в която да тренират и
практикуват любимите си спортове.
 В селата спортните площадки са основно част от училищата, като са в лошо
състояние. Там където има спортни съоръжения извън футболните игрища, са
амортизирани и остарели, в повечето случаи вече неизползваеми.
От извършеното анкетно проучване, бе установено, че по-голяма част от
анкетираните (общо 62,5%) смятат, че наличието и достъпа до спортна
инфраструктурата е между много добро и добро. Според субективното мнение на
участвалите в проучването жители на територията като цяло има добре изградена
спортна база. Едва 18,26% от анкетираните смятат, че е необходимо подобряване на
спортната инфраструктура и осигуряване на лесен достъп до нея. Това най-вероятно се
дължи на факта, че към момента основно в общинския център гр.Свищов ремонтните
дейности на част от съоръженията, които имат най-голяма нужда от това вече са в ход
(зала „Септември“ и спортните бази в училищата). Основните идеи за развитие на
спорта на територията, изведени чрез проведените фокус групи и работни срещи са
в посока извършване на основен ремонт на стадион „Академик“, разкриването на
плувен комплекс (с цел използване на минералната вода, чийто извор е разкрит на
територията на гр.Свищов), разширен достъп до спортните съоръжения на
Стопанска академия, включително и до нейния плувен басейн, развитие на нови
площадки за масов спорт в периферните квартали на града и селата. Развитието на
масовия спорт и увличането на повече участници е част от интеграцията на
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секторните политики и тяхната взаимна зависимост. В тази връзка е установена
необходимост от популяризиране и разширяване на спортния календар,
повишаване и развитие на спортната култура у населението чрез организиране на
масови мероприятия, инициативи и обучения.
2.4.5. Културни дейности
Свищов е място, където има благоприятна среда за развитието на разнообразни
културни дейности, вплели в едно минало, настояще и бъдеще.
От Възраждането до сега, основният културен стълб в българския град или село си
остава читалището. В община Свищов има едно градско читалище и четиринадесет в
отделните населени места. Всички те са действащи и активно изпълняват функциите си.
Библиотечният фонд в читалищните библиотеки е богат, добре съхранен и се обогатява
периодично, посредством закупуване на нови книги, дарения и кандидатстване по
проекти, с финансовата подкрепа на Министерство на културата. Към читалищата
функционират разнообразни художествени колективи.
На територията на община Свищов са учредени 15 читалища, които развиват
дейности в областта на културата както следва:
1. ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ гр.Свищов;
2. НЧ „Слънце – 1925“ с.Алеково;
3. НЧ „Наука и възпитание – 1924“ с.Александрово;
4. НЧ „Възраждане – 1908“ с.Българско Сливово;
5. НЧ „Трудолюбие – 1907“ с.Вардим;
6. НЧ „Просвещение – 1897“ с.Горна Студена;
7. НЧ „Просвета – Драгомирово 1912“ с.Драгомирово;
8. НЧ „Пробуда – 1928“ с.Деляновци;
9. НЧ „Развитие – 1891“ с.Козловец;
10. НЧ „Светлина –1911“ с.Морава;
11. НЧ „Филип Станиславов – 1903“ с.Ореш;
12. НЧ „Съзнателност – 1899“ с.Овча Могила;
13. НЧ „Заря – 1898“ с.Хаджидимитрово;
14. НЧ „Светлина – Царевец – 1927“ с.Царевец;
15. НЧ „Христо Ботев 97“ с.Червена
Читалищата са институции, чиято работа се обезпечава основно от държавни
субсидии и дарения. През последните няколко години бяха извършени законови
промени, които дават право на читалищните настоятелства да генерират проекти, за
чието финансиране могат самостоятелно да кандидатстват по различни Европейски
програми. Това им дава възможност не само да генерират разходи, а и самостоятелно да
привличат средства за разнообразяване на дейността си. Разбира се предвид липсата им
на опит в подготовката и реализирането на подобни проекти, читалищата се нуждаят
както от експертна, така и от финансова подкрепа (изискването на програмите на ЕС –
планираните дейности и разходите по конкретния проект да бъдат реално извършени, за
да бъде получено финансирането). Поради тези причини за дейности, изискващи
сериозен финансов ресурс, като напр. строително-ремонтните и свързаните с
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енергийната ефективност, читалищата могат да ги реализират единствено с подкрепата
на Общината. През годините обновяване и ремонт на сградния фонд е периодично
извършван при част от читалищата на територията. В периода 18.07.2019 - 18.07.2021 г.
ще бъде завършено подобряване на съществуващата материална база, обслужваща
културната дейност в три от населените места на община Свищов - Царевец, Вардим и
Ореш, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на
по – добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до нея за хората в
неравностойно положение. С ремонта на сградите на НЧ „Трудолюбие – 1907“, с.
Вардим, НЧ „Филип Станиславов-1903“, с.Ореш и НЧ „Светлина-Царевец 1927” с.
Царевец ще се даде възможност за разрастване и разширяване на дейностите и
осигуряване на устойчивост на предлаганите продукти и услуги: адаптиране на
читалището към културните и икономическите условия, работа с деца и младежи,
запазване на народните традиции и фолклор, на музикалните и танцови изкуства,
осъвременяване и поддържане работата на самодейните състави и приобщаването им
към националния културен календар.
От реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на читалищната сграда,
оборудване и обзавеждане, вертикална планировка, както и осигуряване на достъп
за хора с увреждания към момента сериозна нужда имат читалищата в селата:
Козловец, Българско Сливово, Морава и Овча Могила.
Обновяването и модернизирането на сградния и материален фонд, както и
натрупването на опит в реализирането на проекти по различни донорски програми ще
даде възможност читалищата да излязат от традиционната си роля и да се превърнат в
иновативни и модерни центрове за социално и културно развитие.
Културен календар и културни събития
Културният календар на общината е наситен на годишнини и чествания. Освен
традиционните за града и региона празници, събитията се увеличават, променят,
видоизменят, обогатяват, разнообразяват и пр. Най-общо празниците се групират на:
събития от местно, национално и международно значение. В многообразието от прояви
се открояват няколко, които имат съществено значение, утвърдили са се като
предпочитани и са разпознаваеми в национален и международен план.
Културните събития с международни участия са общо 5, от които 4 се провеждат в
общинския център гр. Свищов и едно в село Царевец. Това са:
 Международен фестивал на античното наследство „Орел на Дунава“
Първият в България и на Балканите античен фестивал се провежда в римския град
„Нове“ край Свищов. Той пресъздава античната история на българските земи край р.
Дунав. Провежда се за пръв път 2008 г. и от тогава привлича много гости на общината.
Основни организатори са Община Свищов и Съвета по туризъм.
 Международни хорови празници „Янко Мустаков“
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Празниците водят началото си от 1982 г. Хоровите празници са част от онези
културни прояви на Свищов, които са силно повлияни от традициите в изкуството.
Организират се в гр. Свищов от ПБНЧ “Елена и Кирил Аврамови – 1856“.
 Международно биенале за детска рисунка
Международното биенале за детска рисунка се провежда от 1999 г. и първоначално
има статут на ежегоден конкурс. Първото му издание под формата на биенале датира от
пролетта на 2005 г. Организатори са Община Свищов и Художествена галерия „Николай
Павлович”. Провежда се всяка нечетна година.
 Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“
Фестивалът стартира през 2011 г., като в самото начало прави заявка за събитие,
заслужаващо място в националния културен календар. „Фолклорен извор“ се превръща
във фолклорното събитие на всяко лято. Фестивалът е и основополагаща причина за
изграждането на уникален по рода си Център за култура, образование и отдих в сградата
на бившето училище на с. Царевец по трансграничния проект „Традиция и танц – мост
над река Дунав“. Организира се съвместно от Сдружение „Фолклорен извор“, НЧ
„Светлина – Царевец 1927“, Община Свищов и ППОК ‚Изгрев 93“, с. Царевец.
 Международен конкурс за къс хумористичен разказ „Алеко“
Конкурсът се провежда през януари в гр. Свищов и се организира от Международна
фондация „Алеко Константинов“, Община Свищов и редакцията на вестник „Стършел“.
През 2020 година, за участие в Международния конкурс са получени 78 разказа на 42
писатели от 14 страни, сред които България, Сърбия, Франция, САЩ, Русия,
Швейцария, Португалия, Македония, Белгия, Чехия, Украйна, Турция, Канада и
Унгария.
На територията на Община Свищов се провеждат и редица културни събития от
национален характер Това са:
 „Алекови дни“
Алековите дни са посветени на Алеко Константинов и се провеждат всяка година
около рождената му дата 13 януари. Празникът датира от 1975 г. Днес се организира от
Община Свищов, Международна фондация „Алеко Константинов“ – Свищов и
редакцията на вестник „Стършел“ – София.
 „Свищовски лозници“
„Свищовски лозници“ се организират от Общината и са традиционни тридневни
празници на Свищов, посветени на виното и плодородните свищовски лозя. Под това
име празниците на гр. Свищов съществуват от 1984 г., макар началото им да е поставено
през 1936 г. Празниците „Свищовски лозници“ са сред най-разпознаваемите, найочакваните и най-посещаваните тържества през годината. През трите дни на
посетителите се предлага разнообразна и богата програма изпълнена с изложби, спорт,
музика и занаяти.
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 Свищов – Първият освободен град от турска власт
В историята на Свищов датата 27 юни 1877 г. му отрежда привилегията пръв да
посрещне освобождението от османска власт. Всяка година Свищов тържествено
отбелязва поредната годишнина от Освобождението на града. По повод кръгли
годишнини се организира празнична програма в няколко дни, която включва
конференции, историческа възстановка, изложби, тържествена заря-проверка и пр.
 Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен
„Звездици за Лора”
Конкурсът е една от проявите възникнали след трагичния инцидент в река Лим,
Сърбия/Черна гора, на 4 април 2004 г. и посветени на загиналите 12 свищовски деца. В
памет на Лора поетът Николай Христов и композиторът Андрей Дреников създават
песента „Звездицата на Лора”, която в оригинал е изпята от Маргарита Хранова. Всяка
година конкурсът започва с песента в изпълнение на младите таланти от Свищов.
Организатори на събитието са Община Свищов, „Фондация „Ангели от Лим“ и ПБНЧ
„Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“.
 Национален конкурс за детска рисунка „Трите звездички“
Конкурсът се провежда в памет на Боряна Петкова, Женя Ангелова и Светослава
Пантилеева всяка година през месец април. Проявата е част от събитията, посветени на
загиналите деца при река Лим. Организира се от Фондация „Ангели на Лим“, чиято цел е
да обществото и държавните институции за създаване на условия за безопасно
провеждане на мероприятия с участието на деца и учащи. Конкурсът се радва на голям
интерес сред децата от цялата страна, като броят на взелите участие всяка година расте.
 Национален фолклорен събор на католическите общности в България.
Всяка година в първата събота на месец май в село Ореш се събират католици от
близо и далеч за събора, който е посветен на годината на Дева Мария – майка на
църквата и децата. Разнообразната празнична програма включва концерт на танцови и
певчески групи и изпълнители под надслов „Фолклорът е магия“. Участниците
представят автентични песни, танци и обичаи, характерни за родния им край.
Организатори на фестивала са: Кметство с. Ореш, НЧ „Филип Станиславов – 1903“ и
Католическата църква „Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария“.
 Фестивал на старата градска песен „Георги Бейков“
Целта на този музикален форум е да даде възможност за изява на групите за стари
градски песни от страната, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да
достави удоволствие на ценителите на песента. Изпълнителите се оценяват от жури,
съставено от професионалисти. За нарастването на популярността на фестивала говори и
фактът, че на 6-то му издание през октомври 2019г. участие взимат 39 певчески групи,
като фестивалът се провежда в два поредни дни (18 и 19 октомври). Фестивалът се
организира от Община Свищов със съдействието на ПБНЧ “Еленка и Кирил Д.
Аврамови - 1856” и е под патронажа на кмета на Община Свищов.
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 Национален преглед на ученическите духовни и фанфарни оркестри и
мажоретни състави
Събитието се провежда ежегодно и е част от културния календар на Министерство
на културата. Организира се съвместно от Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“.
Посетителите имат възможност да се насладят на музикалното и танцово майсторство на
съставите към различни училища и читалища от цялата страна.
 Национален фестивал на малките театрални форми
Театралният фестивал на любителските камерни и кафе-театри се провежда всяка
година в почивните дни около 27 март, тъй като е посветен на Международния ден на
театъра. Своеобразният театрален празник има за цел да активизира социалната роля на
театъра и неговите малки театрални форми и да приобщи към тях младата зрителска
аудитория за повишаване на естетическото й възпитание. Според статута на фестивала с
право на участие в него са всички любителски камерни и кафе – театри без жанрово
ограничение. Пред съставеното от професионалисти жури театралите представят по един
спектакъл с времетраене до 1 час. Организира се съвместно от Община Свищов и ПБНЧ
“Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856” и е под патронажа на кмета на Община Свищов,
който връчва награди.
 Национален фестивал на детски и младежки фолклор „С песни и танци в
Овча Могила“
Във фестивала участват деца и младежи до 18-годишна възраст и изпълняват
фолклорни песни и танци. Целите му са да запази и насърчи самобитното занимание с
народно творчество и предаването му на подрастващите поколения, както и създаване на
нови възможности за изява на младите, занимаващи се с народно творчество.
Фестивалът се организира от НЧ „Съзнателност – 1899”, Община Свищов и кметство
Овча могила.
 Национален фестивал „Рок фест – Свищов“
Фестивалът е нова инициатива на Община Свищов и е изцяло насочена към
почитателите на рок музиката. Провежда се в края на месец август, в античен град Нове,
на 3 км. източно от гр. Свищов.
Освен културните събития с международен и национален обхват, на
територията на община Свищов се провеждат и редица събития от регионално и
местно значение. Тези събития имат разнообразен характер от интересните специфични
състезания като надбягването с коне и каруци на Тодоровден, преминава през развитие
на детското творчество (рисунка, театрално изкуство, музика и пеене и др.) и
популяризирането на местните занаяти, обичаи, култура и бит, чрез различни фестивали
и конкурси от местно значение като този на българската погача и др. Основен
организатор на тези събития е самата Община, която работи в тясно сътрудничество с
читалищата и културните институции на местно ниво, както и с различните клубове в
училищата. Пример за подобни събития са:
 Общински празник на читалищната художествена самодейност
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Празникът на читалищната художествена самодейност се обособява като такъв през
2005 година. Първото домакинство на празника принадлежи на кметството в с. Горна
Студена и е широко подкрепено от община Свищов. Събитието внася свеж полъх в
малките населени места, а и е повод за равносметка за нивото и качеството на
подготовка между самодейците от цялата община.
 Театрална сцена „Малкият принц”
По своя характер мероприятието изпълнява ролята на преглед на ученическата
театрална самодейност на територията на община Свищов. В събитието участват
различни театрални състави от детски градини и училища от общината. Проявата няма
конкурсен характер, затова всяка театрална група получава почетен диплом и плакет.
Организира се от ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856” със съдействието на
Община Свищов. Провежда се всяка година в навечерието на 24 май.
Към културния календар на Общината са включени и чествания на кръгли
годишнини:
 рождението на бележити личности, като: Алеко Константинов, Александър
Божинов, Кирил Д. Аврамов, Емануил Васкидович, Христаки Филчов;
Цвятко Радославов; проф. Георги Т. Данаилов, Николай Павлович – първият
театрален художник в България, художниците Николай Павлович и Никола
Танев и др.;
 значими за общината събития, като: първото издание на „Бай Ганьо“,
първото театрално представление на „Многострадална Геновева“ на
Свищовския театър; от създаването на Драматичен театър и Балетната школа
при ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“; създаването на Градска
библиотека-Свищов и др.
Изводи и заключения:
Видно е, че богатото историческо наследство и културата във всичките й форми
имат съществена роля в социално-икомомическия живот на територията на община
Свищов. Във всяко едно населено място се развива читалищна дейност и
разнообразен културен календар - празници, фестивали и събори.
Значимостта им се разбира и от местните културните дейци, които заедно с
представителите на образователните институции (20% от участвалите, подробна
информация в Приложение 4 към ПИРО), взеха най-активно участие при проведените
работни срещи и фокус групи, на които се обсъждаха проблемите в сферата и
възможностите за тяхното решаване. Културният календар е богат и разнообразен.
Всеки месец се провеждат по няколко различни събития, като в същото време са
налице възможности и за неговото разширяване и надграждане. Разбира се през
последната 2020 год. вследствие на здравната криза, породена от COVID-19 голяма част
от масовите фестивали и събирания бяха отложени и не се проведоха. Това обаче не
отменя бъдещото им организиране и провеждане след овладяването на пандемията.
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При проведеното анкетно проучване бе установено, че „Съхранение и развитие на
културно-историческото наследство на общината – паметници, народни традиции и
обичаи“ е сред 7-те най-важни приоритета за развитие на Община Свищов (Приложение
4 към ПИРО). За 48,70% (56 души) от анкетираните този приоритет е съществен и се
нарежда на 4-то място по значимост, подобно на състоянието на пътната
инфраструктура (междуселищната на територията на общината и тази между Свищов и
съседните общински центрове). Това са и част от начините за свързаност между
общината и останалия свят – материален (транспортна свързаност) и нематериален
(социална свързаност - култура и туризъм). От извършените проучване и теренно
изследване е установено, че културният календар е богат, но мнението на жителите
в общината е, че остава концентриран в градския център, а не се разширява, за да
обхваща и селищата от периферията му.
Богатото културно-историческо наследство на територията е сериозна
предпоставка за развитие на туризъм с културен характер. В тази връзка е
необходимо за една част от културните събития, като фестивали, конкурси,
концерти и др. да бъдат създадени условия за увеличаване на достъпа до тях от
голям брой посетители. За целта е важно да се обособи открита широка сцена,
изграждане на модерна и многофункционална репетиционна зала, както и на
градска концертна зала, с каквито Свищов не разполага към момента.
В съвременния свят туризмът е сфера, която не може да се развива пълноценно без
сериозното широко популяризиране на факторите, на които се основава. Конкретно на
територията на община Свищов това са богата история (археологически и исторически
паметници), културните и творчески събития, както и местните традиции и обичаи. За
целта от съществено значение е дигитализацията на културно-историческото наследство,
като напр. дигитализация на музейния и библиотечен фонд и др. По този начин
информацията може да достигне до максимален брой хора, както в страната, така и по
целия свят.
Предвид голямото разнообразие от история и култура е добре да бъде създаден
комплексен пакет от туристически услуги. Това може да бъде реализирано чрез
създаването на интернет портал, дигитално експониране, маркетинг и реклама,
участия в специализирани туристически борси и изложения. В тази област са
налице възможности и за тясно сътрудничество между двете съседни общини
Свищов и Полски Тръмбеш.
3. Анализ на културно-историческото наследство
3.1. Обща информация
Културното богатство на Свищов се е формирало от векове. Сведения за дългата
история на града получаваме от намиращите се по тези земи паметници на културата,
съхранили през вековете безценна съкровищница от произведения на изкуството,
писмеността, архитектурата, бита и поминъка на местното население.
Най-ранните материали, открити по тези земи са от епохата на първобитно
общинния строй – времето на палеолита. Следи от населяване на територията на
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днешния Свищов има и от времето на средния неолит. Откритите оръдия на труда са
свидетелство за наличието на праисторически селища в района. Тези селища са
съществували от началото на неолита до новожелязната епоха. От края на бронзовата
епоха, тези земи се населяват от траките. Най-цялостно запазени до днес са останките на
укрепения античен град Нове, просъществувал от I до VI в. от н. е. и разположен върху
400 дка площ източно от града. Най-ранните сведения за заселване на територията на
сегашния град са открити при останките от крепостта Калето. Селището на Калето е
съществувало непрекъснато през Първата българска държава, през византийското
робство, Втората българска държава и османското владичество.
Развитието на града търпи истински възход в епохата на Възраждането. В началото
на XIX в. неговата търговска, икономическа и културна мощ са неоспорими. Този
период поражда особено големи промени в културно-просветния живот на града.
Настъпилият разцвет е свързан, както с връзките на Свищов с Европа, така и с една от
най-благородните характеристики на българската народопсихология – дарителството.
Наред с това, че Свищов е първият освободен град от османската власт, той се превръща
в града на десетки събития, случили се за първи път именно тук.
3.2. Културни институции
Градската библиотека
Градска библиотека е създадена през 1945 г. като филиал на НБ „Св. св. Кирил и
Методий“. Разположена е в една от най-красивите сгради в града - къщата на
Новградлиеви. През 1976 г. библиотеката се мести в новопостроената тогава сграда в
центъра на града. Библиотеката има комплектуван фонд от около 190 000 библиотечни
единици: книги, периодични и нотни издания, над 5000 аудио носители. През 2009 г. е
извършено разширение на вътрешната интернет мрежа, оформена е мултимедийна зала,
доставено и инсталирано е компютърно оборудване. През 2010 г. е извършен частичен
ремонт в библиотеката.
Библиотеката разполага с пространствена материална база, която се нуждае от
ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност - подмяна на дограмата,
внедряване на нова и по-ефективна система за контрол на температурата,
извършването на конструктивни и козметични ремонтни дейности на интериора:
измазване, укрепване, боядисване и др. Необходимо е обновяване и модернизиране на
оборудването и обзавеждането: подмяна на част от мебелите и техниката, както и на
осветлението, внедряване на модерни и иновативни форми за достъп до света на книгите
с цел обособяване на по-привлекателна среда за младите читатели.
Сградата, в която се намира библиотеката не е пригодена към съвременните
европейски изисквания за достъпна среда, което налага изграждането на рампа или
друг вид подходящо съоръжение, предоставящо възможност за посещение от хора с
двигателни увреждания.
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3.2.1. Исторически музей
Началото на музейното дело в България е поставено в Свищов още през 1856 г.
Днес, историята на музейното дело в Свищов се свързва с родната къща на Алеко
Константинов и нейното превръщане в музей. Замислен на по-широка основа, музеят се
оформя с три раздела – „Алеко Константинов”, Етнографски и Археологически. Той,
заедно с музеите в София, Пловдив и Варна, е един от малкото държавни музеи в
страната до 1944 г. Днес Историческият музей в града има седем тематични
експозиции, обхващащи периода от времето на Римската империя до началото на 20-ти
век като част от тези експозиции включва родния дом на именития български писател.
Тези експозиции са:
 Къща-музей „Алеко Константинов“
От 1979 г. домът на писателя Ал. Константинов е мемориален музей. През годините
сградата е търпяла множество конструктивни промени и ремонти. Последният
значителен ремонт е реализиран през 2020 г. Със средства от Министерство на културата
и община Свищов, сградата е укрепена, напълно обновени са покрива, дограмата и
фасадата, подновена е ел. инсталацията и парковото осветление, укрепена е каменната
ограда и пр. Положена е нова пътна настилка на улицата, отвеждаща до музея. Къщата
музей „Алеко Константинов“ е най-посещаваният обект в общината и е включен в
списъка със 100-те национални исторически обекта под №12. Музейната
експозиция на къщата има нужда от осъвременяване чрез подмяна на
експозиционните табла, витрините и осветлението, така че безценните вещи да
бъда съхранени за идните поколения, а посетителите да получат максимално
удовлетворение при досега с тях.
 Етнографска експозиция - Сладкаровата къща
Етнографската експозиция е част от Исторически музей на Свищов и е открита през
есента на 1982 г. В отделни зали са показани всекидневни и празнични народни носии,
произведения на златарството и църковна утвар, атмосферата на селския и градски бит.
В две от избите на къщата е отделено специално внимание на производството на вино и
рибарството. Старата къща, в която е разположена сбирката, се поддържа от музея и
общината, но има нужда от съвременна експозиционна мебел, осветление и
презентационна техника.
 Експозиция „Градски бит и култура“ - Самоковлиевата къща
Тази експозиция, която е част от Историческия музей и е разположена в друга
емблематична сграда на Свищов. Известно време експозицията е затворена за
посетители, поради възникнали нарушения в конструктивната цялост на сградата.
Нанесени са изменения в основите, което в съчетание с течове на ВиК и преминаващите
тежкотоварни превозни средства е довело до улягане и застрашаване от срутване на
постройката. Частично са увредени стенописите по стените и тавана. Текат аварийни
ремонтни дейности, но като цяло сградата се нуждае от подмяна на дограмата,
реставрация и консервация на художествената и архитектурна ценност,
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вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства, изграждане на
посетителски център, социализация, популяризиране и др.
 Археологическа експозиция - Начовата къща
Археологическата експозиция на Историческия музей е разположена на втория етаж
от знакова за града къща тази на Димитър Начович. Експозицията е открита през 1996 г.
и за разлика от многото други, тя е тематична, посветена само на римския военен лагер и
ранновизантийски град Нове. Разположена на сравнително малка площ (около 100 кв.м),
тя показва изключителното разнообразие от археологически предмети, намерени по
време на съвместните българо-полски разкопки от 1960 г. насам. Изградена на тематичен
и хронологичен принцип, експозицията дава представа, както за обхвата на римската
експанзия и уеднаквяването на бита и културата в различните провинции на империята,
така и за характерни местни особености. Прегледните планове и компютърни
възстановки на най- важните сгради в лагера и късноантичния град - Принципията
(Щабът на легиона), Валетудинариума (Военната болница), Скамнум трибунорум
(Офицерските жилища), Епископската базилика и градска вила, помагат в голяма степен
на посетителя да добие необходимата представа за тяхното устройство и вид през І-VІ в.
В една от залите е отделено специално внимание на богатите колекции на музея от игли
за коса и шев, костени и бронзови украшения, дребна бронзова пластика и монети.
Тази експозиция има спешна нужда от преместване на друго, по-подходящо от
гледна точка на експозиционна площ място. Има идея това да бъде в
реставрираната сграда на Св. Николското училище. Това се налага преди всичко
от факта, че в сградата, в която се помещава експозицията в момента е много
стара. Въпреки ремонтирания нееднократно покрив, има течове. Стените са криви,
с пукнатини и силно компрометирани от разруха. Дограмата е стара и увредена. На
практика експозицията е опасна за посетителите.
 Музей – експозиция „Преминаване на руските войски 1877 г.“
Музеят се намира в местността „Паметниците“. Изграден е през 1977 г. по повод
100-годишнината от освобождението на Свищов. Той се явява наследник на
съществуващата преди това експозиция, помещаваща се от 1965 г. в историческата
постройка на воденичката при р. Текир дере. Сградата е ремонтирана нееднократно през
годините, но има нужда от обновяване и подобрения, както на интериора, така и по
фасадата и около сградата. Нуждае се от функционална система за поддържане на
температурата и влажността, както и от ремонт на санитарните помещения. Има
възможност за разширяване на експозицията или за обособяването на друга в
помещение, което е неизползваемо. Препоръчително е да се внедрят интерактивни
форми за представяне на историческите събития.
 Експозиция „Главна квартира на Руската Дунавска армия 1877“
Музеят е изграден в периода 1904 – 1907 г. в село Горна Студена по идея на Стоян
Заимов и комитет „Цар Освободител“. Намира се в лятната двуетажна къща на
търновския търговец хаджи Никола Минчев, предоставена по време на войната за
Главната квартира. Експозицията включва оригинални оръжия и предмети,
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предоставени от руското командване специално за музея. През 2016 г. е извършен
ремонт на покрива, помещенията, приземния етаж и парковата зона около къщата.
Изцяло са обновени остарелите информационни табла. Необходима е постоянна
поддръжка както на материалната база, така и на парка.
 Експозиция „Римски легионен лагер и ранновизантийски град Нове“
Археологическият паметник се намира на 3 км. източно от Свищов в посока Русе.
Системното археологическо проучване на Нове започва през 1960 г. от екипи на
Археологическия институт с музей при Българска академия на науките и Варшавския
университет (Полша). От 1970 г. към тях се присъединява и експедиция от университета
в Познан (Полша). В разкопките участват и представители на музеите в Свищов и
Велико Търново. По време на разкопките са открити най-значимите каменни сгради на
легионната крепост и късноантичния град. Почти в средата на двора се намира
светилище на Асклепий и Хигия. Това е една от най-големите (6000 м2) и запазени
военни болници, разкрити на територията на Римската империя.
От 2010 год. ранновизантийският град Нове е обявен за археологически резерват.
Проучванията продължават, като са необходими средства за нови разкопки, реставрация
и консервация на значимите в археологически и исторически план части на обекта.
Съхранението на автентичния вид на Нове и намиращите се в него артефакти е
препоръчително, както и експонирането им съобразно съвременните очаквания и
потребности на посетителите. Наложително е осъвременяването и модернизирането
на посетителския център, чрез внедряването на различен вид иновативни и
интерактивни форми за презентация и атракция, с цел привличане на по-голям
интерес от страна на туристите и заинтересованите страни. В тази връзка е важно
извършването на дейности по социализация, популяризиране, вертикална
планировка и подобряване на прилежащи пространства и др.
3.2.2. Художествена галерия „Николай Павлович“
Художествената галерия в Свищов носи името на именития художник и свищовлия
Николай Павлович е създадена през 1967 г. като художествена сбирка към градския
музей. Галерията притежава негови творби. През годините се помещава в различни
сгради, но днес е разположена в една от административните сгради в центъра на града,
срещу сградата на Стопанска академия.
Понастоящем галерията съхранява над 5000 експонати от стотици автори.
Институцията е активен участник в социалния и културен живот на града.
Сградата има нужда от съществени материални подобрения в експозиционното
пространство и пространството за съхранение на художествените произведения.
Необходимо е да се ремонтират изложбените зали като за целта трябва да се
подмени дограмата, да се изградят нови табла, да се осъвремени осветлението, да се
внедрят мерки за отопление – поддържане на температурния минимум и за
енергийна ефективност. Особено нужно е изграждането на ново по-голямо и пофункционално хранилище, с необходимите съоръжения за съхранение на експонатите.
Част от образците имат нужда от реставрация и подмяна на рамките. Необходимо е
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внедряването на нови и съвременни средства, които да улесняват достъпа на
посетителите с увреждания.
3.2.3. Археологически паметник - Средновековна крепост „Калето”
Крепостта е разположена северно от центъра на днешния град, на хълм, наречен
„Чуката“. Практически съдържа или на неговата територия са разкрити почти всички
пластове от историята на района. Според хрониките, крепостта е била известно време
резиденция на влашкия владетел граф Цепеш - Дракула, а откритите от проф. Николай
Овчаров предмети през 2019 г., потвърждават до голяма степен твърдението.
Препоръчително е проучването, реставрацията и консервацията на обекта да
продължават, като напр. дейности по КРР на средновековната крепост и
късноантичната стена, леко издигане на места, организиране на художествено
осветление, изработване и поставяне на подробни табели и др. Парковата зона
около археологическите находки може да се благоустрои в достъпна и приветлива
градска среда, адаптиране за посетители на средновековната църква „Св.
Димитър“ в него, изграждане на допълнителна инфраструктура, популяризиране и
др. Целта е археологическият паметник пълноценно да се интегрира в посетителската
карта на града, както и се превърне в предпочитано място за отдих и разходки.
3.2.4. Исторически паметник - Мемориален парк „Паметниците”
Парк „Паметниците“ се намира на около 3 км. източно от Свищов, до римския
военен лагер Нове. В него има десетки паметници, посветени на всичките 812 души,
загинали при офанзивата на българския бряг през 1877 г. През 1969 г. местността
„Паметниците“ е обявена за исторически резерват, а през 1977 г. е открита специална
музейна сграда.
Състоянието на паметниците и парковата зона се поддържат от община Свищов, но
територията не е нейна собственост. Това е причина за невъзможността мястото да бъде
обновено и приведено към съвременните критерии за функционалност и естетическо
оформление на обект с историческо значение и място за почивка. Община Свищов
започна процедура за установяване границите на обекта и преминаването му под
нейно управление. Целта е да се разработи цялостна концепция за реставрация и
обновление на мястото, така че то да се превърне в предпочитано и посещаемо
място, както от гражданите на Свищов, така и от туристите. На територията на
мемориалния парк се намират 6 значими за историята на територията паметници, а
именно:
 Паметник на свободата
Паметникът е открит на 7 октомври 1934 г. Посветен е на борците от Свищов,
пожертвали живота си за освобождението на Родината. Издигнат е близо до мястото,
където са обесени свищовските съзаклятници, участвали в бунта от май 1867 г. Найдолната част на паметника – гранитният пиедестал е издигнат още 1900 г. В основите са
положени останките на обесените, съхранявани дотогава в църквата „Св. Троица“. След
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години на застой, през юни 1932 г. паметникът е окончателно монтиран. Паметникът на
Свободата е построен с доброволни пожертвования. Състоянието на паметника е добро.
 Паметник на 33-ти Свищовски полк
Паметникът е издигнат с доброволните пожертвувания през 1923 г., в двора на
старата казарма, в знак на признателност към героизма и саможертвата на свищовските
воини от Сръбско-българската, Балканските и Първата световна война. Паметникът е
демонтиран от мястото, където първоначално е построен и е издигнат отново на площад
„Велешана“. Състоянието на паметника е добро.
 Паметник на Дарителите
Паметникът е посветен на плеядата дарители от Възраждането до днес, спомогнали
за културния и образователен възход на Свищов. Официалното откриване на паметника
е през 2005 г. Състоянието на паметника е добро.
 Паметник на Алеко Константинов
След убийството на Алеко Константинов, в родния му град през 1897 г. се учредява
комитет за издигане на негов паметник. Започва набиране на средства за изграждането
му. Паметникът е открит тържествено на 9 октомври 1911 г. Състоянието на паметника е
добро.
 Паметник на Цветан Радославов
Паметникът на автора на българския химн Цветан Радославов е открит през 2013 г.
Състоянието на паметника е добро.
 Паметник на проф. Иван Шишманов
Паметникът е открит през септември 2012 г. по повод 150 години от рождението на
Иван Шишманов. Състоянието на паметника е добро.
 Воденицата в местността „Паметниците“
Воденица, която в миналото е била наричана „караджейката“ (тези видове воденици
са били известни с това, че мелели най-финното брашно) също се намира в парк
„Паметниците“ и има своето историческо значение в освободителните боеве край
Свищов. В далечното минало е била караулка за турските погранични войници. Тя е
била последната от 12-те, намиращи се по двата бряга на малката река Текир дере.
Именно от тази воденица започва победоносният щурм на руските войски. Преди време
на воденицата е имало табела с надпис „От тук изгря свободата на България“.
От старата воденица днес има запазена една каменна стена, като навремето
музеят е бил разположен в нея. Имало е манекени на руски офицери с униформи,
снаряжение, както и други автентични реликви. Затова ръководството на
общинската администрация полага максимални усилия за възстановяване на
воденицата и цялостния облик на това историческо за България място, дало
началото на Освобождението на България. Подготвя се проект за възстановяване на
воденицата при р. Текир дере, като е необходимо да се извършат дейности по
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възстановяване, консервация и реставрация, социализация, оборудване,
вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства,
популяризиране, които ще дадат възможност местността „Паметниците“ да се
превърне в историческа забележителност от национално значение.
3.2.5. Религиозни паметници
Религиозните храмове на община Свищов са от такъв характер, че освен като
религиозни могат да бъдат причислени към културните паметници и следва да се
възприемат като част от културно-историческото наследство на територията. Тези
религиозни паметници са:
 Храм „Св. Троица“
Сградата се счита за един от образците на църковната архитектура от Късното
Възраждане. По време на земетресението от 1977 г. храмът претърпява тежки
разрушения. Възстановяването му продължава няколко десетилетия. Днес сградата е
сред най-ярките архитектурни символи на Свищов и е паметник на културата от
национално значение. Сградата е в добро общо състояние, но се нуждае от дейности
укрепване и отводняване на храма.
 Храм "Св. Пророк Илия"
Енорийска многопрестолна църква в Свищов е посветена на Св. Пророк Илия, Св.
Никола и Св. Параскева. Църквата "Св. Пророк Илия" се намира в южния район на
града, недалече от централния площад. През 1810 година тя изгаря при голямото
опожаряване на гр. Свищов. От нея са останали само основите. През 1832 година
енориаршите подават прошение за нейното възстановяване. При новия строеж основите
са разширени. Тя става масивна каменна постройка с красиви сводове и вградени в
стените акустични гърнета. Църковният храм е открит официално на 22 юни 1835
година, когато се чества храмовия празник. Църквата е изградена от камък с много добре
изпълнена квадрова зидария, масивно засводена, с каменни колони, върху които стъпват
пояси в напречна посока. Иконостасът е дърворезбен, вероятно работа на майстори от
Македония. По време на освободителната война до 1915 година църквата се е ползвала
за склад на санитарни и военни материали. Тази нейна употреба и земетресенията,
сполетели района, са оказали своето влияние върху целостта на сградата. От 1957 година
църквата спира да функционира, заради влошеното състояние на сградата. Въпреки
понесените щети, храмът "Св. Пророк Илия" си остава една от най-уникалните църковни
сгради в Свищов. Нейното възстановяване е важно за жителите на общината, тъй
като православните християни приемат Св. Пророк Илия за закрилник на
Свищов. През годините са извършени ремонтни дейности за възстановяване на
храма, финансирани по Проект "Красива България" на Министерство на труда и
социалната политика. В днешно време храмът се нуждае от укрепване на сградата
и нейното отводняване.
 Храм „Св. Преображение Господне“
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На това място преди Освобождението е бил центърът на Свищов. Намиращата се тук
църква била малка и вкопана в земята. Строежът на новия храм – голяма за времето си
постройка, започнал през 1835 г. и е завършен през 1836 г. От 2010 г. до 2019 г. църквата
е затворена заради конструктивни нарушения и опасност от срутване. Отваря отново
врати след извършен значителен ремонт по постройката и реставраторски дейности по
иконостаса, който е художествен паметник на културата от национално значение.
Сградата е в добро общо състояние.
 Храм „Св. Димитър“
Храмът е най-старият и напълно запазен архитектурен паметник от края на XV или
началото на XVI век. През 2004 г. храмът е обновен и ремонтиран с даренията. Сградата
е в добро общо състояние.
 Храм „Св. Св. Кирил и Методий”
Построен е през 1874 г. и въпреки това в архитектурно отношение църквата може да
се отнесе по-скоро към следосвобожденския период в страната. Днес е в окаяно
състояние. Това е единственият храм в община Свищов, който в последните години
не е ремонтиран. Причина за това е, че сградата е силно разрушена конструктивно, а
ремонтът е свързан с финансиране от особено големи размери. Започналия преди години
ремонт е преустановен. Храмът е затворен, неизползваем и опасен. Желанието е този
иначе толкова красив храм да бъде възстановен и да служи за духовните нужди на
населението. Наложително е да се извърши проучване и разработване на
инвестиционен проект за реконструкция, реставрация и възстановяване на храма.
 Манастир „Св. Св. Петър и Павел“
Градският манастир е свидетел на драматични събития от възрожденската история
на Свищов. Със свищовския метох са свързани имената на още много вдъхновители и
будители на християнската вяра. Както храмът, така и двора на манастира се нуждаят от
ремонтни дейности с цел укрепване, реставриране, консервиране и обновяване на
обекта.
 Манастир „Покров Богородичен“
Манастирът се намира на 3 км. югоизточно от Свищов. Разположен е сред
живописната гориста местност „Манастирски трап“. Свищовският манастир е бил
многократно разрушаван и след това наново изграждан. Храмът е прочут из цялата
страната с чудотворната икона на Св. Богородица. В архитектурно отношение
манастирът представлява комплекс от съборна черква, две нови жилищни сгради и
стопанска постройка. През годините са извършвани различни по вид ремонти и
подобрения както на материалната база, така и на храма, но като цяло обектът има
нужда от ремонт и укрепителни дейности.
Изводи и заключения
Територията на община Свищов притежава богато културно-историческо
наследство - исторически обекти, паметници и развити традиции и обичаи.

115

Недвижимите културни ценности със статут на местно и национално значение са
общо 176 обекта. Това са различни по вид паметници: археологически, исторически,
художествени, архитектурно-строителни и народни старини.
В списъка за недвижимите културни ценности - паметници на културата с
категория „национално значение“ на територията на община Свищов, съгласно Закона
за културното наследство /ЗКН/ влизат:
1. Групова, включваща: Римски град Нове (архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието), „Античен град Нове“ (археологически
резерват) и Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове;
2. Групова, включваща: Историческото място в долината на р.Текир дере и
принадлежащия му терен (исторически резерват) и Историческото място в
долината на р.Текир дере, където са дебаркирали руските войски на 15
юли 1877 г. и са водени първите сражения за освобождението на
България;
3. Единична: Църква „Св.Троица” (художествена /дърворезбата);
4. Единична: Църква „Св.Преображение” (художествена);
5. Единична: Църква „Св.Пророк Илия” (художествена);
6. Групова, включва: Развалини от Римско кале на Чуката в града (народна
старина), Средновековна крепост Калето (архитектурно-строителен от
Античността и Средновековието) и Археологически комплекс на хълма
„Калето“ (археологическа);
7. Единична: Римски некропол (архитектурно-строителен от Античността и
Средновековието);
8. Единична: Три надгробни паметника, в двора на ц.„Св.Троица”
(историческа);
9. Единична: Къща на Роман Петков Аврамов (историческа);
10. Единична: Къща на Сотир П.Черкезов (историческа);
11. Единична, в състав: Старата църква „Св. Св.Петър и Павел” (народна
старина), Църква „Св. Св. Петър и Павел” (художествена) и Манастирът
„Св. Св. Петър и Павел”;
12. Единична: Взаимно училище (историческа);
13. Единична: Църква „Св. Св. Кирил и Методий” (архитектурно-строителна и
художествена /дърворезба/).
Голяма част от паметниците и сградите на културните институции са в лошо
състояние. Част от историческите обекти не са достатъчно добре проучени.
Популяризацията на обектите в национален и международен мащаб е
недостатъчна.
4. Описание на елементите на градското културно наследство в Свищов
Архитектурни паметници
 Градският часовник

116

За историята на часовниковата кула се съди по двете каменни плочи с арабски
надписи, вградени в строежа. Постройката е стабилна и добре укрепена. През 2020 г. е
извършен авариен ремонт на горната дървена част на кулата, която е добре
укрепена и обновена.
 Сграда на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856”
Основаното през 1856 година първо българско читалище получава възможност за
построяването на голяма и красива сграда едва през 1904 г. Сградата е завършена през
1908 г. Съхранява 12 славянски ръкописа и още толкова старопечатни книги от XVI,
XVII и XVIII в. И други стари книги от световната култура. Сградата е в добро общо
състояние. През годините са извършвани редица ремонтни дейности, заради което
нейния вид е все така внушителен и впечатляващ.
 Сграда на Търговската гимназия
Сградата е създадена в резултат на дарение и не само архитектурен символ на
Свищов, но и достойно олицетворение на качественото образование у нас. Сградата има
нужда от ремонт както отвън, така и отвътре. Необходимо е да се извършат укрепителни
и възстановителни дейности по конструктивната цялост на постройката, подмяна на
дограмата и обновление на фасадата. Задължително трябва да се обследват и при
необходимост да се реставрират и консервират стенописите в интериорното
пространство на обекта.
 Сграда Ректорат на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”
Сред ярките архитектурни забележителности на Свищов е елегантната и хармонична
сграда на Ректората – символът на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.
Постройката носи духа на „неокласицизма“, характеризиращ се с простотата и добрите
пропорции. Така следите от дейността на изтъкнати български майстори и учени
сътворяват един от архитектурните символи на Свищов – романтичната и стилна сграда
на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.
 Къща музей „Алеко Константинов”
Къщата, в която е роден големият български писател Алеко Константинов, се
намира в Свищов. Построена е през 1861 година. Къщата е включена в списъка на 100-те
национални туристически обекта на България. Общото състояние на сградата е добро.
За нея се грижат Община Свищов и Исторически музей – Свищов.
 Сладкаровата къща
Постройката е известна като „Къщата на Ганю Сладкаров“ или като „Къщата на
соларите“. Тя е от типа на планинските арбанашки къщи. Общото състояние на
сградата е добро.
 Сградата на Светиниколското училище
Светиниколското училище се намира в западната част на Свищов. В това училище
се образоват много от бъдещите строители и държавници на нова България – Петко
Славейков, Драган Цанков, Николай Катранов и много други. Общото състояние на
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сградата е добро и е подходящо място, където да бъде изложена археологическата
експозиция към Историческия музей.
 Сграда на Съдебната палата
Сградата, известна днес като Съдебната палата, през годините е сменяла своето
предназначение. Тя е една от най-известни сгради на Свищов. Този архитектурен
паметник продължава да е част от градския пейзаж и напомня за първоначалното
европеизиране на архитектурата в Свищов. Общото състояние на сградата е добро.
 „Дворецът“ на Мишо Аврамов
Този частен дом е ярък пример за красотата на свищовската архитектура от началото
и първото десетилетие на XX век. След реституцията сградата е върната на
собствениците. Днес тя има многофункционално предназначение на галерия,
книжарница, кафене и ресторант. Обектът е частен имот и е в добро общо състояние.
 „Палатът“ на Кодови
Домът е строен от Димитър Кодов, едър земевладелец и търговец. След
реституцията, сградата е върната на собствениците й, а на първия етаж се настанява
банка. „Палатът“ на Кодови е архитектурен паметник на културата. Обектът е частен
имот и е в добро общо състояние.
 Къщите на Новградлиеви и Златанови
Сред архитектурните паметници на Свищов една значителна част са частните къщи,
строени след Освобождението. И двете са от 1890 г. Сградите са паметници на културата
и част от архитектурното наследство на Свищов. Обектът е частен имот и се нуждае от
ремонт.
5. Състояние на местната икономика. Отраслова структура, инвестиции
5.1. Отраслова структура
Отрасловата структура, според броя на предприятията по икономически дейности е
относително равномерна през годините, без резки отклонения в стойностите.
При по детайлен преглед на данните предоставени от НСИ в таблицата по-долу се
вижда, че чувствително отклонение в стойностите има само в три сектора, които имат
голямо значение за местната икономика: търговията, ремонта на автомобили и
мотоциклети; селското, горското и рибното стопанство; преработващата промишленост.
Фиг. 10
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Движението в броя на предприятията от своя страна, дава представа за
икономическата активност в отрасъла, където е регистрирано. Това илюстрира
диаграмата по-долу.
5.1.1. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (сектор G)
Ясно се вижда, че най-икономически активни са агентите в областта на търговията,
ремонта на автомобили и мотоциклети (сектор G). От диаграмата по-долу се вижда, че
за периода 2015 – 2019 г. в сектора оперират над 500 икономически агенти, което е 5
пъти повече от този в останалите икономически дейности. Не случайно относителният
дял на броя предприятия в сектор G през последните години е малко над 40% от
всички предприятия, работещи на територията на община Свищов.
Търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети се характеризират с висока
ликвидност, гъвкавост и динамика, несигурност и слаба устойчивост на бизнеса,
изискващи търговски нюх, специални умения, а в търговията много често и оборотен
капитал. Икономическите агенти са физически лица и микро фирми (до 9 човека
персонал), в повечето случаи семейни. Това обяснява, защо 14% от наетите лица по
трудови и служебни правоотношения се занимават с търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети. Тези дейности обаче, се характеризират с ниска добавена стойност и найголям принос в „сивата икономика“. През тях се реализира „вътрешен за общината
оборот“, тъй като потенциални клиенти и потребители на стоките и услугите са местните
хора и бизнесът зависи изцяло от вътрешното за община Свищов потребление. Една
голяма част от доходите на населението от заплати и други източници се реализира през
вътрешното потребление на стоки и услуги. Така обаче, не може да се реализира висока

119

добавена стойност. Може би това е причината средната годишна заплата в сектор G да е
на последното 10-то място в класацията за най-голяма заплата (виж по-горе „доходи“).
Фиг.11

5.1.2. Селско, горско и рибно стопанство (сектор A)
В областта на селското, горското и рибното стопанство се забелязва устойчива
тенденция за увеличаване на предприемаческата активност. По данни на НСИ от
103 регистрирани в сектора предприятия през 2013 г., броят им към края на 2018 година
достига 125, което е с над 21% повече (виж таблицата по-долу). Едновременно с това
нараства и относителният дял на сектор А - от 8,3% през 2013 на 10% през 2018 г. Това
се дължи основно на селското стопанство, където чрез ДФЗ и Програмата за
развитие на селските райони Държавата и ЕС водят целенасочена политика за
повишаване на конкурентоспособността на предприятията, заетостта и доходите в
бранша. Най-вероятно високата икономическа активност в земеделието е причина
в сектор А да работят 15% от наетите лица на трудово и служебно правоотношение,
а средногодишната заплата за периода 2013 – 2018 г. да нарасне с 65%.
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Таблица 38: Брой и дял на нефинансовите предприятия по видове икономически дейности на територията на община Свищов
Код

Икономически дейности (А21) по КИД-2008
Наименование

2013
2014
2015
ПредПредПредДял
Дял
Дял
тия
тия
тия
брой
%
брой %
брой
%

2016
ПредДял
тия
брой
%

2017
ПредДял
тия
брой
%

2018
ПредДял
тия
брой
%

A

Селско, горско и рибно стопанство

103

8,3

107

8,5

117

9,3

119

9,5

122

9,6

125

10,0

B
C

92

7,4

96

7,6

..
89

..
7,1

..
89

..
7,1

..
87

..
6,8

..
88

..
7,0

5

0,4

5

0,4

..

..

..

..

..

..

..

..

3

0,2

4

0,3

4

0,3

..

..

3

0,2

..

..

F

Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия и на газообразни горива
Доставяне на води; Канализационни услуги,
управление на отпадъците и възстановяване
Строителство

54

4,3

54

4,3

53

4,2

50

4,0

48

3,8

47

3,8

G

Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети

534

42,8

524

41,8

508

40,5

512

40,7

513

40,3

505

40,4

H

Транспорт, складиране и пощи

82

6,6

86

6,9

82

6,5

86

6,8

89

7,0

92

7,4

I

Хотелиерство и ресторантьорство

93

7,5

87

6,9

93

7,4

86

6,8

94

7,4

84

6,7

20

1,6

22

1,8

26

2,1

28

2,2

27

2,1

27

2,2

39

3,1

42

3,3

42

3,4

36

2,9

37

2,9

35

2,8

D
E

L

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

M

Професионални дейности и научни изследвания

64

5,1

63

5,0

63

5,0

62

4,9

67

5,3

66

5,3

N

Административни и спомагателни дейности

26

2,1

28

2,2

28

2,2

34

2,7

28

2,2

23

1,8

P

Образование

6

0,5

7

0,6

8

0,6

8

0,6

8

0,6

8

0,6

Q
R

Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения

60
9

4,8
0,7

61
12

4,9
1,0

61
12

4,9
1,0

61
12

4,8
1,0

61
11

4,8
0,9

63
10

5,0
0,8

S

Други дейности

57

4,6

57

4,5

61

4,9

64

5,1

72

5,7

69

5,5

J

Общо (с изключение на сектори K, O, T и U)

1247

1255

1253

1258

1273

1251

Източник: НСИ; „ ..“ Конфиденциални данни; „ – “ Няма случай
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 Селско стопанство
По данни на Областната дирекция „Земеделие“ – Велико Търново към 31.12.2020 г.
на територията на община Свищов са регистрирани 387 земеделски стопани, от които 66
юридически лица.
Таблица 39: Регистрирани земеделски производители на територията на община
Свищов
Години (брой)
Отклонение
община Свищов
2015/2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Земеделски
производители

493

481

463

507

438

387

-22%

Източник: Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов
От таблицата по-горе се вижда, че за периода 2015 – 2020 г. броят на земеделските
производители намалява с 22%. Това противоречи на данните, подадени от НСИ по-горе,
които отчитат 21% увеличение в сектор А на местната икономика. Една от причините за
това разминаване е, че повечето земеделци са физически лица, които не съставят
годишни финансови отчети и не се водят в регистъра на НСИ. Освен това в сектор А погоре участват, освен селското, така и горското и рибното стопанство. Характерно за
земеделието е, че има отделни регистри и се води на отчет в областните и общинските
служби по земеделие към Министерството на земеделието, храните и горите. Това прави
данните предоставени от Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов по-представителни
за сектора.
 Растениевъдството
Преобладаващата част от земеделските производители са растениевъди,
отглеждащи предимно зърнени култури - слънчоглед, царевица, пшеница, рапица,
ечемик и др. Тези култури заемат около 75 % от земеделските територии. Освен
традиционните култури, се отглеждат: маслодайна рапица, ръж, пролетен ечемик, овес,
фуражен грах, сорго, захарно цвекло, картофи и др. Производството на захарно цвекло
през последните години значително намаля, дори спря, поради отдалечеността на
преработващите предприятия и липса на реализация. Върху останалата част от
земеделските земи са създадени трайни насаждения – лозя, овощни градини със сливи,
череши, вишни и др.
Зеленчукопроизводството преди десет години е било основен поминък на
населението в някои населени места на община Свищов, но сега е почти
изоставено. Развитието на зеленчукопроизводството е възможно с осигуряването на
пазари за продукцията и изграждането на преработващи мощности.
За да се отглеждат зеленчуци обаче е необходимо да се реконструират
съществуващите и изградят, при необходимост нови напоителни съоръжения. В
миналото е създадена напоително-отводнителна система в свищовско-беленската
низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В актуалния Общ устройствен план на община
Свищов подробно са отразени напоителните съоръжения на територията, тяхното
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състояние, причините за преустановяване и възможностите да бъдат приведени в
експлоатация. Към момента не се извършва напояване на земеделските площи в
нито едно от землищата на територията на община Свищов.
Земеделските земи са 527,924 ха., които представляват 84,4% от цялата територия на
община Свищов. От тях 481,808 ха., което прави над 91 % се стопанисват. Това показва,
че земята се ползва сравнително ефективно. Нивите заемат малко над 84 % от земята,
която се стопанисва. Трайните насаждения са създадени върху почти 4 % от земята, а
естествените ливади и пасища са почти 12,5 % от земеделските земи, които се използват.
Фиг. 12

Източник: Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов
В таблицата по-долу са показани произведените земеделски култури по видове,
използвана площ и среден добив от декар. От представените в нея данни се вижда, че
средният добив на декар от традиционните за Свищов зърнени култури за периода 2015
– 2020 г. нараства. Най-голям ръст в добива има при ечемика (28%) и маслодайния
слънчоглед (23%), следвани от царевицата за зърно (11%) и пшеницата (5%).
В селското стопанство добивите зависят както от климатичните условия, така и от
технологията на отглеждане. Прави впечатление, че 2017 г. изглежда малко поблагоприятна от предходните години, но въпреки това има тенденция на нарастване и
при 4-те култури. Най-много засети площи и най-голям добив от декар има през 2020 г..
Изглежда отглеждането на зърнени култури е сравнително по-атрактивно и найвероятно по-доходоносно за земеделските стопани. Причините за това .са
подходящите климатични условия и почви, както и значително по-високата
механизация на производството, което изисква все по-малко работна ръка. Голяма
част от произведените зърнените култури се използват за изхранване и отглеждане
на животни, основно в индустриалните ферми за свине и птици.
Условията за отглеждане на маслодайна рапица очевидно не са добри, тъй като през
годините се наблюдава постепенно намаляване на добива от декар. Средният добив от
декар е намалял с 39%, което прави отглеждането на рапица нерентабилно. Това се
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потвърждава и от намалението при използваните земеделски земи за отглеждане на тази
култура.
Много добре се развиват десертните лозя, които макар и намалели по използвана
земя бележат много добър ръст от 86% в добива от декар за 2020 г., спрямо 2015 г. За
разлика от тях винените сортове лозя бележат по-малък ръст от 18% в добива от декар,
като използваните площи остават постоянни за същия период от време, поради
въведения от държавата и ЕС режим на квоти. Тези лозя са добре поддържани и
експлоатирани от производителите на вино и други субпродукти. Отглеждането и
преработката на грозде за производство на вино е традиционна икономическа
дейност за община Свищов.
Ябълките (85%) и орехите (47%) бележат добър ръст в добива от декар. При първите
използваната площ е една и съща през годините, а при вторите се вижда, че през 2017 г.
са създадени двойно повече насаждения от орехи, спрямо 2016 г. Тази тенденция може
да бъде подкрепена чрез консултантска и техническа помощ при кандидатстване с
проекти за финансиране на инвестиции в това направление.
Проучването не успя да идентифицира преработватели на плодове и зеленчуци
на територията на община Свищов, което обяснява в някаква степен слабия
интерес от страна на икономическите агенти и постигнатите резултати в
производството на плодове и зеленчуци.
Както бе споменато по-горе зеленчукопроизводството не е добре развито на
територията на община Свищов. Това се вижда от данните за периода 2017 – 2020 г.
Добивът на домати е намалял със 100%, този на дини и пъпеши е намалял с 63% и 33%.
При дините се забелязва постепенно нарастване през годините на използваната площ,
което подсказва за ниска ефективност на производството. Подобна тенденция се
наблюдава при фуражния грах и фасула. Може да се каже, че отглеждането на домати,
дини, пъпеши, фасул и грах на територията на община Свищов е неатрактивно за
земеделските производители, а при някои култури нерентабилно.
Това обаче не важи за картофите, които бележат огромен ръст, който се дължи
основно на ниската база, по която се сравнява. Средният добив на картофи от декар през
2017 е бил 3 кг./дка., което за тази култура изглежда нереалистично, а през 2020 г.
добивът нараства на 2 379 кг./дка.
При сливите и крушите се забелязва както увеличение на използваните площи, така
и ръст в добива от декар. За разлика от тях при прасковите и черешите има обратна
тенденция към намаляване.
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Таблица 40: Земеделски култури по видове, площ и среден добив от декар на територията на община Свищов
Земеделска култура

Пшеница
Ечемик
Маслодайна рапица
Царевица за зърно
Маслодаен слънчоглед
Люцерна
Овес
Ябълки
Лозя, винени
Лозя, десертни
Лешници
Орехи

2015
площ в
среден
дка
добив
на кг. от
дка.
92 800
545
11 818
450
17 120
283
101 250
657
111 520
226
5 320
820
850
200
65
1 052
4 450
811
193
485
306
10
1 006
38

2016
площ в
среден
дка
добив
на кг.
от дка.
91 800
512
8 800
511
23 920
295
102 750
590
95 000
310
7 902
920
300
215
65
2 654
164
195
425
323
30
937
-

Домати
Картофи
Дини
Пъпеши
Пролетен ечемик
Соя
Фуражен грах
Фасул
Леща
Сорго
Праскови
Сливи
Череши
Круши
Ягоди

2017
площ в
среден
дка
добив на
кг. от
дка.
112 526
585
11 462
507
23 540
291
107 000
690
110 000
235
7 902
920
210
305
65
890
2 679
536
195
720
323
30
2 390
65

40
79
125
94
140
180
31 088
154
2 999
499
26
91
35
8
Общо

346 698

334 646

413 850

1 725
3
1 920
1 258
386
85
310
60
45
374
980
859
510
495

2018
2019
площ в
среден площ в дка среден
дка
добив на
добив
кг. от
на кг. от
дка.
дка.
91 300
85 900
558
11 200
9 150
520
22 350
20 123
244
89 800
905
101 200
890
94 750
293
84 700
207
7 902
920
80
350
125
168
65
2 160
66
3 722
1 018
3 722
167
616
167
323
30
323
2 390
172
2 390

25
25
102
17

1 897
2 536
1 531
750

78
35
130
26

1 603
3 085
1 307
620

1 500
100

60
5

1 705
30

191
50

7
100
23
8

1 094
610
277
500

22
100
43
9

325 956

310 044

2020
площ в
среден
дка
добив
на кг. от
дка.
107 600
573
20 060
577
1 320
172
178 090
727
65 940
278

56
3 798
158

1 941
959
903

1 243

55

10
46
140
14

3
2 379
711
840

Отклонение в
ср.добив от
дка.2015/2020
5%
28%
-39%
11%
23%

85%
18%
86%
47%
Откклонение
2017/2020
-100%
95060%
-63%
-33%

-100%
-100%

21
102
194
6
6
378 803

346
1 194
391
587
552

-65%
39%
-23%
19%

Източник: Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов
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 Животновъдство
По-голямата част от земеделските производители на територията на община Свищов
са едновременно растениевъди и животновъди. Това обяснява, защо за периода 2015 –
2020 г. животновъдните обекти в пъти надхвърлят броя на регистрираните земеделски
стопани. Една част от тези обекти са микро стопанства, които не са регистрирани като
земеделски производители и са тип „домашно стопанство“. Другата част са
индустриални ферми, които се занимават с интензивно земеделие и промишлено
животновъдство. Това са големи земеделски производители, които отглеждат свине,
овце и говеда, посочени в таблицата по-долу.
Таблица 41: Брой и размер на животновъдните стопанства
Брой и размер на животновъдните стопанства
Отклонение
на територията на община Свищов
2015/2020
Вид животновъден обект
2015 2016 2017 2018 2019 2020
говедовъден
129 129 119 101
98
78
-40%
овцевъден
542 532 529 449 418
365
-33%
козевъден
216 226 217 207 198
168
-22%
свиневъден
10
1
1
1
1
1
-90%
пчелини
140 134 142 152 159
159
14%
Общо 3 052 3 038 3 025 2 928 2 893 2 791
-9%
Източник: Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов
За периода 2015 – 2020 г. животновъдните обекти на територията на община Свищов
като цяло са намалели с 9%. Има ясна тенденция за постепенно, но стабилно намаляване
през годините. Най-много са намалели обектите, в които се отглеждат свине (-90%).
Най-вероятно това се дължи на африканската чума по свинете и взетите мерки от БАБХ
за ограничаване на заразата. През 2019 г. един от големите свинекомплекси в общината
ликвидира повече от 17 000 прасета за угояване. На второ място са намалели
говедовъдните обекти (-40%), следвани от овцевъдните (-33%) и козевъдните (-22%).
Прави впечатление, че тези отклонения никак не са малки. За да може да направим
анализ и хипотези е необходимо да се проследи броя на отглежданите животни,
представен в таблицата по-долу.
Таблица 42: Брой селскостопански животни по видове
Брой селскостопански животни по видове, отглеждани
на територията на община Свищов
Видове животни
2015
2016
2017
2018 2019
Говеда
2 273 3 023 3 113 2 713 2 713
в т. ч. крави 1 459 1 921 1 925 1 822 1 822
Овце
9 313 14 212 11 429 8 429 8 429
в т. ч. овце - майки 6 550 13 747 11 157 8 157 7 557
Кози
1 460 2 563 2 049 2 049 2 049
в т.ч. кози майки 1 250 2 544 1 997 1 787 1 687

2020
2 713
1822
7 429
6 557
1 896
1 587

Отклонение
2015/2020
19%
25%
-20%
0%
30%
27%
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Свине
13 345 13 582 15 278 15 278
- 8 934
в т.ч. свине-майки 1 149 1 190 1 290 1 290
622
100
Птици
46 950 34 200
80 649 19 649 16 000
547
в т.ч. кокошки
21 900 34 000 34 000 24 000 18 000 14 000
носачки
в т.ч. други птици
550
200
200
198
198
198
Пчелни семейства
7 550 7 792 7 869 8 869 8 669 7 458
Зайци
1 450 1 250 1 354
985
585
384
Коне
238
Магарета
151
Рибовъдни обекти
2
2
2
2
2
Калифорнийски
3
3
3
3
3
червей
Източник: Общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов

-33%
-46%
-66%
-36%
-64%
-1%
-74%
-100%
-100%

Данните по-горе показват, че намаляването на говедовъдните стопанства (-40%) за
периода 2015 – 2020 г. не се отразява на броя отглеждани животни (19%), който нараства
и през последните 3 години остава сравнително стабилен.
За разлика от говедата, при овцете се вижда, че има зависимост между броя на
животновъдните обекти и броя на отглежданите животни в тях. За периода 2015 – 2019 г.
овцевъдните обекти са намалели с 33%, а броят на отглежданите животни с 20%. При
овцете майки няма промяна, което подсказва за стабилност в производството на овче
мляко.
Намаляването на козевъдните обекти е обратнопропорционално на броя на
отглежданите животни. Това означава, че фермите най-вероятно са се окрупнили. Може
би по-големите са изкупили по-малките или по-малките са се слели.
При свинете пряката връзка се потвърждава – с редуциране на стопанствата
намалява и броят на отглежданите животни. През 2019 г. африканската чума буквално
затри свиневъдството, но през 2020 г. се вижда, че поне половината от загубите са
възстановени.
При птиците също се наблюдава голяма редукция (-66%, -36%, -64%). За съжаление
поради липса на данни трудно можем да направим анализ или хипотези в това
направление.
Броят на пчелните семейства за периода 2015 – 2019 г. са относително стабилни (1%), но пък от друга страна броят на пчелините е нараснал (14%). Очевидно интересът
към пчеларството се е увеличил.
 Рибно стопанство
Данни за сектор „Рибно стопанство” няма. Причината за това е, че от една страна
НСИ не разполага с данни за подсектор „Сладководен риболов”, а от друга данните за
подсектор „Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в
сладководни басейни” са конфиденциални. В същото време към края на август 2017 г.
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на територията на община Свищов има регистрирани 73 рибари (физически лица) за
стопански риболов, съгласно регистър на ИАРА. Липсата на данни за съответния
подсектор може да означава, че няма регистрирани рибари – юридически лица или има
ограничен брой такива, които своевременно да подават годишни отчети към НСИ. Друго
възможно обяснение е дребномащабният характер на риболова по река Дунав. При този
вид риболов става въпрос за доход, а не за печалба от улова на риба. Голяма част от
дохода на рибарите може да не се декларира и да попада изцяло в „сивата” икономика.
За да се придобие представа за състоянието на подсектор „Развъждане и
отглеждане на риба и други водни организми в сладководни басейни” се събраха
допълнително данни за водоемите и техните ползватели, както и броя на регистрираните
рибовъдни стопанства.
По информация от общинска администрация на територията на община Свищов
съществуват 11 водоема. Според собствеността шест от водоемите са общинска
собственост, от които 4 са завирени, а 3 от тях са с договор за наем/концесия. Другите 2
общински водоема в с. Морава и с. Козловец са сухи, един от които е в процедура по
бракуване. Останалите 5 са собственост на държавата (1 бр.), частна собственост (2 бр.),
смесена собственост (1 бр.) и собственост на „Напоителни системи” ЕАД (1 бр.). От тях
3 са сухи, един бракуван и един в процедура по бракуване, без информация за
състоянието. Рибарниците (13 бр.) в с. Хаджидимитрово са смесена държавна и частна
собственост и както се вижда от таблицата по-долу рибното стопанство е регистрирано в
ИАРА.
Таблица 43: Регистър на активните рибовъдни стопанства в община Свищов към
31.12.2020 г.
Номер
Стопанство Изх.№
по
Титуляр-Име
Стопанство - Местонахождение
Име
УРОРР
в имот № 000153, 000185, 000181,
000333, в местност „Смолниците“,
„Стойчев-2002“ РС „Хаджи
529 04400074
с. Хаджи Димитрово, общ.
ЕООД
Димитрово“
Свищов, обл. В. Търново, ЕКАТТЕ
00237
язовир „Ливадето“, ПИ № 000218,
ЕТ „НОВЕРС
в землището на с. Драгомирово,
1091 04400099
Донка
„Ливадето“
общ. Свищов, обл. Велико
Димитрова“
Търново, ЕКАТТЕ 23431
ферма за скариди, находяща се в
РС „Биляна землището на с.Българско
1178 04400102 „Биляна“ ООД с. Българско
Сливово, община Свищов, област
Сливово“
Велико Търново
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Язовир „Банкова воденица-2“, ПИ
„АСТОРИЯ
РС „Банкова № 000024, землището на с. Морава,
1467
04400124 РИБ“ ЕООД
воденица-2“
общ. Свищов, обл. Велико
Търново, ЕКАТТЕ 49028
Източник: ИАРА ( http://iara.government.bg/?page_id=8 )
От таблицата по-горе се вижда, че само четири фирми са активни и регистрирани в
ИАРА с рибовъдни стопанства, една от които е ферма за скариди на „Биляна” ООД в с.
Българско Сливово. Последната е инвестирала в аквакултурно стопанство за
производство на скариди, което е новост за територията на Свищов и знак за повече
инвестиции в сектора. Тези данни се разминават с регистрираните рибовъдни обекти в
общинска служба „Земеделие“ в гр.Свищов, където са посочени само два обекта към
31.12.2020 г. (виж в таблицата с броя животни по-горе).
От изложеното по-горе се вижда, че икономическата активност в рибното
стопанство е доста слаба, имайки предвид местоположението на Свищов и
ресурсите, които територията предлага.


Горско стопанство

Горското стопанство по традиция се управлява от държавни структури и
организации, които въвеждат регулации в сектора и упражняват контрол върху
използването на горските ресурси. За територията на община Свищов това е ДГС
„Свищов“ (ДГС Свищов | СЦДП - "Северноцентрално Държавно Предприятие" ДП
(scdp.bg)), което е част от структурата на „Северноцентрално държавно предприятие“ в
гр. Габрово. Горският фонд представлява отделни откъснати един от друг комплекси с
различна големина, пръснати сред обработваемите земи с площ от 28 926 дка. с 4,6% дял
от цялата територия на общината. Дървесината, добита от горския фонд се използва за
промишлени цели и дърва за огрев. Добивът се осъществява от частни фирми, които по
заявка обслужват местните физически и юридически лица. Средногодишното ползване
на дървесина е в размер на близо 13 хил. куб. м., от които 60% са средна и дребна
дървесина, както и дърва за огрев.
На територията на ДГС Свищов съществуват три разсадника – 2 в с. Вардим с площ
115 дка и 352 дка и в с. Царевец на площ от 98 дка. Годишно могат да се произвеждат
между 300-320 хиляди резника и около 70-75 хиляди тополови фиданки, както и 30-40
хил. фиданки от вардимски дъб, 30-40хил. фиданки от бяла акация и 1000-1500 бр.
фиданки от черен орех. Предвиденото средногодишно залесяване е 53,5 ха.
Районът предлага добри условия за развитие на ловното стопанство. Големите и
малки комплекси гора, изпъстрени с поляни и долини, наличието на горски плодни
дървета, създават подходящи условия за изхранване и укриване на дивеча. Ловната площ
е 59 699 ха.
5.1.3. Преработваща промишленост
Броят на предприятията в преработващата промишленост за периода 2013 –
2018 г. е относително стабилен през годините с лек спад в края на 2018 г. Този
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сектор се характеризира с най-голям принос от приходите от продажби и устойчива
заетост (27% от всички наети за 2018 г.). По-голямата част от предприятията в
преработващата промишленост са регистрирани и работят в гр.Свищов, което създава
териториален дисбаланс на икономическите дейности между общинския център и
селата. Водещи предприятия в сектора са:
 „Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е
единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и
продукти от нея. „Свилоза” има структуроопределяща роля в българската
целулозно - хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона.
Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на
лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно - хартиената
промишленост;
 Драгажен флот „Истър“ АД добива, преработва и продава инертни материали чакъл, пясък и др. Извършва и речен транспорт;
 „Винпром - Свищов” АД – произвежда висококачествените червени вина
“Каберне совиньон”, “Горчивка” и “Мерло”, продавани в Западна Европа и
Япония;
 „Слънчо” АД – произвежда детски храни, овесени ядки, макарони,
висококачествени видове пшенично брашно;
 „Томика - Метал” АД – произвежда металорежещи машини, тривалови и
петвалови листоогъващи машини, линии за развиване на рулони, изработва
метална дограма и оборудване от черна и неръждаема ламарина за винарната и
хранително - вкусовата промишленост;
 „Устрем” ООД - произвежда резервни части за трактори и комбайни,
фуражомелки, веялки, контейнери за битови отпадъци, перфорирани сита,
нестандартни машини, метални конструкции и инструментална екипировка;
 „ТЕД – Производство” АД - произвежда сухи пасти, бисквити и други
сладкарски изделия;
 „Талвег – Свищов” ООД – произвежда връхни мъжки, дамски и детски
облекла за спорт, туризъм и отдих. Почти цялата продукция е предназначена за
износ, основно в САЩ;
 Месокомбинат „Родопа“ ЕООД – предлага месо и месни произведения.
Предприятието е лицензиран износител за страните от Европейския съюз;
 „ФАВО” АД – произвежда дървени изделия, мебели и работно облекло;
Предприятия в други сектори от местната икономика, които оказват влияние
върху развитието на преработващата промишленост:
 „ТЕЦЕКО“ ЕООД също попада в сектор D на местната икономика.
Предприятието планира да инвестира в газоразпределителна мрежа, която да
снабдява с природен газ битовите, административните и промишлените
консуматори на Свищов. Това е от съществено значение за развитие на
индустрията и преработващата промишленост;
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 Международно пристанище Свищов (сектор H) е разположено на километър
554 от устието на река Дунав и на 1825 километра от пристанище Регенсбург.
Това е най-южната точка от българския участък на р. Дунав. От тук се простира
най-краткият път до проходите на Стара планина, а оттам до Турция, Гърция и
Близкия изток. Пристанището извършва натоварване, разтоварване,
съхраняване, препращане и ремонтни дейности. То разполага със съвременно
пристанищно и помощно оборудване и може да обработва всички видове сухи
стоки и неопасни течни стоки;
По-голямата част от посочените по-горе предприятия са потенциални бенефициенти
по операции от ОПИК 2014 – 2020 г., както и по Конкурентоспособност и иновации в
предприятията за периода 2021 – 2027 г. Предприятия като Месокомбинат „Родопа“
ЕООД и “Винпром - Свищов” АД могат да бъдат подпомогнати по мярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014 –
2020 г. или по интервенция „Инвестиции за преработка на селскостопански продукти“ от
Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за
периода 2021 – 2027 г.
Над 90% от предприятията на територията на община Свищов са микропредприятия,
според броя на заетите лица в тях, разпределени по години, както следва:
Таблица 44: Групи предприятия за територия на община Свищов
Групи предприятия според
заетите в тях лица

Брой предприятия по години

Микро до 9 заети
Малки от 10 до 49

2013
1 134
84

2014
1 136
93

2015
1 132
96

2016
1 138
95

2017
1 155
98

2018
1 139
90

Средни от 50 до 249

..

23

..

..

..

..

..
1 253

..
1 258

..
1 273

..
1 251

Големи 250+

..
3
Общо 1 247
1 255
Източник: НСИ, „..“ Конфиденциални данни

От таблицата по-горе се вижда, че предприятията със статут малки бележат лек, но
колеблив ръст, докато за броя на средните и големи предприятия данните са
конфиденциални. Информация за тях има само за 2014 г., от където става ясно, че на
територията на община Свищов работят 3 големи и 23 средни предприятия. По-големите
от тях са посочени и описани по-горе. Проучването установи, че тези предприятия
оказват значително влияние върху пазара на труда, заетостта и доходите. Големите
и средни предприятия формират една структура на местната икономика, която от
години насам леко изостава и трудно догонва останалите икономики в областта и
СЦР. Освен това от проведените фокус групи и интервюта за подготовка на ПИРО
става ясно, че те имат сравнително различно отношение към икономическата
политика и вижданията за развитие на общината (Приложение 4 към ПИРО). Една
част от тях например, смятат че няма перспектива и голям смисъл от изграждането
на Дунавски индустриален технологичен парк. За сметка на това предлагат
изграждане на логистичен център в непосредствена близост до пристанището. От
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друга страна един от основните стратегически приоритети (Приоритет 1, СЦ 1.1) в
Интегрираната териториална стратегия за развитие на СЦР е изграждането на
„Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, което е в синхрон с
инвестиционните намерения на общинска администрация и микробизнеса на
територията. Едновременно с това в ИТСР на СЦР се предвижда и разширяване на
пристанището в Свищов за по-добра логистика и управление на потока от стоки,
услуги и хора.
5.1.4. Туризъм
Хотелиерството и ресторантьорството (сектор I) са едни от най-засегнатите от
пандемията икономически дейности през 2020 г., причинена от вирусната инфекция
COVID-19. По време на първата и втората „вирусна вълна“ заведенията, ресторантите и
хотелите буквално спряха да функционират. В резултат на което към края на 2020 г. в
областта на туризма са отчетени най-много съкратени и регистрирани в „Бюрото по
труда” лица.
Броят на икономическите агенти в сектор I за периода 2013 – 2018 г. е относително
постоянен с лек спад за 2018 г., през която са отчетени 84 предприятия с дял от 6,7 %.
Към края на 2019 г. са регистрирани 21 обекта за настаняване на туристи, от които
12 хотела, 2 пансиона и 7 обекта, предлагащи стаи за гости, посочени в таблицата подолу. Всички те предлагат общо 431 помещения за настаняване с капацитет от 809 легла,
което прави 2 легла/стая. Близо 90% от тях са регистрирани и се предлагат за
територията на гр.Свищов.
Таблица 45: Места за настаняване в община Свищов към 31.12.2019 г.
№

Наименование

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хотел „Калето“
Сем.Хотел „Перун“
Хотел „Военен клуб“
Хотел „Иванов“
Сем. Хотел „Ива“
Хотел „Корпус юг“
Хотел „При попа“
Пансион „Релакс“
Хотел „Учебна база север“
Самостоятелни стаи „Беляков“
Самостоятелни стаи „Беляков“
Самостоятелни стаи „Старата къща“
Стаи за гости „Майсторов“
Сем. Хотел „Нове“
Сем. Хотел „Спа Русалка“
Сем. Хотел „Версай“
Самост. стаи „Дизма“
Хотел „Манастира“
Къща за гости „Манастирски
чифлик“
Стаи за гости „Овчарови 2008“
Пансион „Одисей“

19
20
21

Населено
място/местност
гр.Свищов
м. Паметниците
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
м. Манастирски трап

Брой
помещения
30
13
15
103
10
93
18
7
32
5
2
4
4
20
10
10
5
20

Брой
легла
58
26
24
206
14
190
28
14
64
10
3
8
6
35
15
13
10
34

м. Манастирски трап

10

20

с.Овча могила
гр.Свищов

3
17

7
24
132

Общо

431

809

Източник: Община Свищов
Разнообразието на средствата за подслон и местата за настаняване не е голямо.
Възможностите за настаняване се характеризират не само с ограничения избор, но и от
ниската категория на обектите. В община Свищов категоризираните средства за подслон
и места за настаняване са от 1 до 4 звезди, като напълно отсъстват 5 звездните обекти.
Липсата на достатъчен брой висококатегорийни туристически обекти предполага
трудности при формирането на конкурентен продукт за високоплатежоспособни
туристи.
Разпределението на туристите и гостите на община Свищов в предимно малки
туристически обекти създава затруднения от технологично естество при предлагането на
туристически и хотелиерски услуги, както и при организирането на групови посещения.
Най-вероятно това са причините посещенията на български туристи за периода 2016 –
2019 г. да е сериозно намалял (-40%). Изненадващото тук е, че посещенията на
чуждестранни туристи са се увеличили с 47%. Въпреки това обаче, от таблицата подолу се вижда, че това не е достатъчно, за да компенсира намаления брой посещения,
като цяло (-34%).
Таблица 46: Туристи, посетили територията на община Свищов за периода май декември, 2016 - 2019 г.
Националност на
туристите
Българи
Чужденци
Общо

2016
7 225
554
7 779

Години (брой)
2017
2018
8 135
5 902
492
653
8 627
6 555

2019
4 316
814
5 130

Отклонение
2016/2019
-40%
47%
-34%

Източник: Община Свищов
Намаляването на туристопотока е довело до намаляване на броя посещения на
културно-исторически обекти, представени в таблицата по-долу.
Таблица 47: Туристи посетили културно-исторически обекти на територията на
община Свищов за периода 2016 - 2019 г.
Обект
НОВЕ (с билети)
НОВЕ (Орел на Дунав)
Къща музей „Алеко
Константинов“
Музей м.Паметниците
Етнографска
експозиция
Музей в с.Горна
Студена

2016
1114
5000

Години (брой)
2017
2018
725
380
5603
4500

2019
410
4000

Отклонение
2016/2019
-63%
-20%

8889

8824

7272

7120

-20%

2266

1543

1457

1395

-38%

109

356

1056

1237

1035%

115

192

69

163

42%

Източник: Община Свищов
Единствено посещенията на музея в с.Горна Студена (42%) и етнографската
експозиция в гр.Свищов (1035%) са значително нарастнали, което показва къде е
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фокусирано вниманието на туристите и гостите на гр.Свищов. По този повод в ПИРО са
предвидени два проекта за: 1) Ремонт, реставрация и социализация на Самоковлиевата
къща – етнографска експозиция „Градски бит и култура“; 2) Обособяване на
археологическа експозиция (музей) в сградата на Светиниколското училище в Свищов.
В рамките на тези проекти чрез съвременни дигитални технологии и средства ще бъде
представено по нов начин културното наследство на района.
Туристите и гостите на града се посрещат и обслужват от 30 заведения, барове и
ресторанти с капацитет от 3 780 места, като почти всички работят на територията на
гр.Свищов. Градът е популярна дестинация все още сред студентите, а не сред
туристите. Поради тази причина се предлагат стандартни хотелиерски и
ресторантьорски услуги, които съвсем не са достатъчни да привличат повече посетители
с цел отдих. Освен това през последните години силно намалява броят на студентите,
които учат в СА „Д .А. Ценов“, което се отразява на нивото на предлагане и приходите в
бранша.
Таблица 48: Питейни заведения и ресторанти към 31.12.2019 г.
№

Наименование

Населено място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Класич. Ресторант „Иванов“
Рест. с нац. кухня - Механа„Манастира“
Класич. Ресторант „Мираж“
Класич. Ресторант „Кулгардън“
Кафе-аперитив „Калгари“
Бистро „Бай Ганю“
Бирария „PR“
Класич. Ресторант „Централ“
Ресторант с нац. кухня – Механа „Българи“
Ресторант с нац. кухня-Механа „Ловна хижа“
Класически ресторант „Военен клуб-Тромпета“
Нощен бар „Мираж“
Кафе-аперитив „ВИП кафе“
Гостилница „Дежа вю“
Класически ресторант „Корпус юг“
Класически ресторант „Нове“
Кафе-бар „Джубокс“
Кафе-бар „Адиктед фешън клуб“
Кафене „Френч кафе“
Ресторант с нац. кухня „Чановете“
Кафе-аперитив „Бижу“
Ресторант с нац. кухня „Винарна“
Бистро „Свобода“
Кафе-аперитив „Астория“
Ресторант с нац. кухня „Калето"
Класически ресторант „Калето“
Бистро „Бизар“
Кафе-аперитив „Интрига“
Класически ресторант „Свищов“

гр.Свищов
м. Манастира
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр.Свищов
гр. Свищов
гр. Свищов
гр. Свищов

Брой
места
111
50
150
148
300
50
150
50
60
60
74
85
150
150
150
140
410
150
94
104
120
138
150
76
100
300
75
50
60
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Закусвалня „Каменно цвете“

гр. Свищов
Общо

75
3 780

Източник: Община Свищов
Предлагането на туристически услуги е доминирано от студенти и преподаватели с
учебна цел, краткотрайни познавателни пътувания (дневни посетители, преминаващи
групи, ученически екскурзии) и уикенд-туризъм с изразена сезонност. Основният
туристически поток, регистриран на територията на общината идва от студенти,
ученически групи и преминаващи български и чуждестранни туристи.
През последните няколко години на свищовското пристанище акостират средно
60/70 пасажерски кораба годишно, като средният брой на пътниците в един кораб е
80/120. Това са туристически групи от западна Европа, които представляват
платежоспособно търсене, което се вижда от таблица по-долу.
Таблица 49: Пътникопоток по справка на Пристанище Свищов за периода 2017-2019 г.
Държава (на пристигащите)
Швейцария
Германия
Малта
Франция
Нидерландия
Украйна
Общо
Брой пътници

Брой круизи по години
2018
19
26
21
22
6
3
5
3
7
7
1
59
61
7 712
7 406

2017

2019
51
27
4
10
92
12 601

Отклонение
2017/2019
168%
29%
-33%
100%
-100%
56%
63%

Източник: Пристанище Свищов
Прави впечатление, че за периода 2017 – 2019 г. броят на круизите, акостирали на
пристанище Свищов се е увеличил с 56%, а пътникопотокът от чуждестранни туристи с
63%. Оказа се обаче, че това води до увеличаване на посещенията в гр.Велико
Търново, но не и в Свищов. Тези туристи са организирани от туроператори и
таргетирани към Велико Търново с цел културно-исторически туризъм. Тази добра
практика подсказва, къде е потенциалът на Свищов да привлича туристи.
Резултатите от анкетното проучване, както и идентифицирането на нагласите и
анализа на субективното мнение на заинтересованите страни показват, че половината от
изследваните лица (49,57%) смятат, че нивото на предлаганите туристически услуги на
територията на община Свищов е добро. Това се отнася и за състоянието на природната
среда - биологичното разнообразие, водните ресурси и климата.
Повече от половината участници в изследването (56,14%) определят състоянието на
културно-историческото наследство на общината – паметници, народни традиции и
обичаи като добро. Популяризирането на територията като туристическа дестинация
обаче е нито добро, нито лошо (27,83%). Очевидно местните хора виждат добър
потенциал за развитие на туризъм, който обаче според данните по-горе за състоянието
на хотелите, ресторантите, намаляващите посещения и преминаващите туристи не се
реализира.
Според Националния туристически регистър, на територията на Свищов,
функционират 6 фирми с регистрация за туроператор и/или туристически агент, като на
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регионално ниво те са значително повече, предвид близостта на града до Велико
Търново, Плевен и Русе. Няма обаче регистрирани туристически сдружения, които да
подпомагат пряко развитието на сектора на местно ниво. Този процес е изцяло
съвместна отговорност на Общината, ТИЦ – Свищов, хотелиерския и ресторантьорски
бизнес и културните институции.
При такова богато културно-историческо наследство, добра организация и
популяризиране община Свищов може да привлече внимание и да се появи на
международната туристическа карта. Това разбира се изисква инвестиции в реставрация
и социализация на паметниците на културата, инвестиции в инфраструктура,
облагородяване на населените места и дигитални технологии, които фокусират
вниманието в историята и културата на община Свищов като туристическа дестинация.
По примера на Велико Търново може да се направи усилие и да се търси сътрудничество
на регионално ниво за привличане на местни и чуждестранни партньори и туроператори,
които да предлагат територията като част от римската империя, богата на средновековна
история, родно място на възрожденски и исторически личности, известни в България и
Европа със своите постижения. Така в центъра на туристическия продукт ще бъде
културата и историята, традициите и обичаите, а не толкова природните
забележителности и феномени, за което е необходимо подсилване на връзката
между културата и туризма. В съвременния свят опазването на историческото
наследство и развиването на културата минава през туризма. Природните
забележителности, облагородената инфраструктура и атракциите трябва да бъдат
така представени, че да повишават качеството на преживяването и добавят
стойност към туристическия продукт.
Община Свищов няма цялостна стратегия за развитие на туризма, в която да
са идентифицирани ресурсите, заинтересованите страни, проблемите, намеренията
и перспективите за развитие. Една такава стратегията с акцент върху културния
туризъм ще постави ясни цели, приоритети и мерки за неговото развитие, така че
те да могат да бъдат постигнати за периода 2021 – 2027 г. В това отношение доброто
сътрудничество с местни и международни туроператори и агенти би довело до поуспешна реализация на стратегическите цели и приоритети в ПИРО по отношение
опазване на културно-историческото наследство и развитие на културен и други форми
на туризъм на територията на община Свищов.
5.2. Нетни приходи от продажби
Според нетните приходи от продажби отрасловата структура на икономиката на
община Свищов по подобие на тази, въз основа на броя предприятия се формира от 3
сектора: 1) търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети; 2) преработващата
промишленост; 3) селското, горското и рибното стопанство. Илюстрация на тази
структура е диаграмата по-долу.
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Фиг. 13

Източник: НСИ
Относителният дял на нетните приходи от продажби на трите структуроопределящи
сектора надхвърля 86% от всичките приходи на нефинансовите предприятия за 2018 г.
При съпоставка на относителния дял на броя предприятия с този на нетните приходи от
продажби за 2018 г. се вижда, че:
 Икономическите агенти, работещи в сектор G: Търговия; Ремонт на автомобили
и мотоциклети, представляващи 40% от всички предприятия, генерират 34% от
всички нетни приходи;
 Фирмите, работещи в сектор С: Преработваща промишленост, представляващи
7% от всички предприятия, генерират 33% от всички нетни приходи;
 Физическите и юридическите лица, работещи в сектор А: Селско, горско и
рибно стопанство, представляващи 10% от всички предприятия, генерират 19%
от всички нетни приходи.
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Фиг. 14

Източник: Аналитична диаграма на база данни от НСИ
Очевидно най-голяма ефективност отчитат предприятията в преработващата
промишленост (сектор С), където сравнително по-малко икономически агенти
реализират повече нетни приходи от продажби. Тези предприятия осигуряват работа на
27% от наетите лица на трудови и служебни правоотношения за 2018 г.
Производителността на един работник в сектора за 2018 г. е 108 хил. лева, съгласно
аналитичната таблица по-долу.
Таблица 50: Производителност на един работник
Показатели за 2018 г.
Нетни
Производителност
Икономическа дейност
Наети лица, в
приходи, в хил.
на един нает, в хил.
брой
лева
лева
1
2
3
4=2/3
Селско, горско и рибно
129 725
1 157
112
стопанство (сектор А)
Преработваща
225 705
2 081
108
промишленост (сектор С)
Търговия; Ремонт на
автомобили и мотоциклети
234 442
1 081
217
(сектор G)
Всички останали
93 524
3 450
27
За разлика от предприятията в преработващата промишленост тези в сектор А –
селско, горско и рибно стопанство са по-малко ефективни, според съотношението брой
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предприятия и реализирани приходи. Производителността на един работник обаче е поголяма (112 хил. лева) в сравнение с тази в сектор С.
Най-голяма производителност за 2018 г. носи един нает в сектор G – търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети (217 хил. лева). В същото време относителният
дял на броя предприятия е повече в сравнение с този на генерираните нетни приходи от
продажби за 2018 г. в сектора. Подобна е картината за периода 2015 – 2018 г.,
представена в следващата таблица по-долу.
Таблица 51: Производителност на един нает
Производителност на един нает, в хил. лева
Икономическа дейност
2015
2016
2017
2018
Селско, горско и рибно
114
124
109
112
стопанство (сектор А)
Преработваща промишленост
89
81
89
108
(сектор С)
Търговия; Ремонт на
автомобили и мотоциклети
207
167
183
217
(сектор G)
Всички останали
23
22
21
27
За всички сектори
79,24
73,07
75,95
87,96
От данните в таблицата се вижда, че през годините има известна динамика, но може
да се каже, че 2018 г. е достатъчно представителна по отношение производителността на
един нает за целия период 2015 – 2018 г.
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При по-детайлен преглед на нетните приходи от продажби по сектори за периода
2013 – 2018 г., публикувани в таблицата по-долу се забелязва че:
 Нетните приходи от продажби в сектор А – селско, горско и рибно стопанство
намаляват със 7% за периода 2013 – 2018 г. и с 11% за 2018 г., спрямо 2015 г.
въпреки това техния относителен дял през годините е постоянен (22%) с пик
през 2016 г. (26%) и спад през 2018 г. (19%) в сравнение с предходните години.
Тези резултати най-вероятно се дължат на климатичните условия през
годините и субсидиите в зърнопроизводството и животновъдството, които
са по-високо технологични и механизирани, благодарение на инвестициите
в тези дейности. Това ги прави по-нетрудоемки;
 В сектор С – в преработващата промишленост се наблюдава подобна динамика с
плавно увеличаване на относителния дял през годините и минимум 20%
нарастване на нетните приходи за периода 2013 – 2018 г. Това обаче не води до
същото ускорено и устойчиво нарастване на производителността от едно наето
лице. Може би това се дължи на вътрешната отраслова структура, в която
преобладаващи са химическата промишленост, металообработването,
хранително вкусовата промишленост и преработката на земеделски
продукти. Резултатите в преработващата промишленост зависят от нивото
на технологичност и доброто управление на предприятията в тези
подсектори;
 Сто процентно нарастване на нетните приходи от продажби на предприятията в
сектор F – строителство. От 2% относителен дял през 2013 г. делът на
строителството нараства на 4% за 2018 г. Резултатите за периода 2013 – 2018 г.
са впечатляващи (113%), а за 2018 г., спрямо 2015 г. нарастването на приходите
е с 48%. Това най-вероятно се дължи на добрата конюнктура на пазара и
обществените поръчки за строителство през този период от време. Въпреки
впечатляващите резултати строителството генерира само 4% от всичките нетни
приходи, което не го прави структуроопределящ отрасъл.
 Нетните приходи от продажби на предприятията в сектор G – търговия, ремонт
на автомобили и мотоциклети нарастват с 14% за 2018 г., спрямо 2013 г., но
намаляват (-2%), спрямо 2015 г. Това означава, че през последните 4 години
всъщност има редуциране на приходите, което не влияе на относителния
им дял от всичките приходи на местната икономика. Сектор G дава найвисока производителност на едно заето лице със сравнително повече
работещи фирми, генериращи обаче по-малко нетни приходи. Това са найвероятно микро фирми, работещи собственици и свободни професии, които
са преобладаващи в сектора. Те са тези, които могат веднага да мигрират
при невъзможност да изкарат по-високи доходи, които зависят от
вътрешния обмен и стокооборот на територията на община Свищов.
Падането на оборотите в търговията и услугите са индикатор за
намаляването на покупателната способност на местното население, чиито
доходи идват най-вече от селското стопанство и преработващата
промишленост (виж „заплати“ по-горе);
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 Хотелиерството и ресторантьорството (сектор I) са едни от най-засегнатите от
пандемията икономически дейности през 2020 г., причинена от вирусната
инфекция COVID-19. Данните за сектор I показват, че за периода 2013 – 2018
г. относителният дял на нетните приходи от продажби е незначителен за
местната икономика (1%). Освен това за 2018 г., спрямо 2013 г. нетните
приходи намаляват (-1%), а спрямо 2015 г. леко се покачват (2%). Свищов е
популярна дестинация все още сред студентите, а не сред туристите. Поради
тази причина се предлагат стандартни хотелиерски и ресторантьорски
услуги, които съвсем не са достатъчни да привличат повече посетители с
цел отдих. Освен това през последните години силно намалява броят на
студентите, които учат в СА „Д .А. Ценов“, което се отразява на нивото на
предлагане и приходите в бранша;
 Необходимост от подготовка на цялостна стратегия за развитие на туризма
на територията на община Свищов с акцент върху културния туризъм.
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Таблица 52: Нетни приходи на нефинансовите предприятия по икономически дейности
Код
A
B
C

D

E
F
G
H
I
J
L
M

Икономически дейности (А21) по КИД-2010
Наименование
Селско, горско и рибно стопанство
Дял на приходите от сектор A в %
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Дял на приходите от сектор С в %
Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива
Доставяне на води; Канализационни услуги,
управление на отпадъцитие и възстановяване
Строителство
Дял на приходите от сектор F в %
Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети
Дял на приходите от сектор G в %
Транспорт, складиране и пощи
Дял на приходите от сектор H в %
Хотелиерство и ресторантьорство
Дял на приходите от сектор I в %
Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти; Далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания

N

Административни и спомагателни дейности

P
Q
R
S

Образование
Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
Общо (всички икономически дейности, с
изключение на сектори K, O, T и U)

2013
139 100
22%
184 089
29%

2014
139 771
22%
189 437
30%

..

..

..

..

Нетни приходи в хил.лв.
2015
2016
2017
145 177
158 413
133 399
22%
26%
22%
..
..
..
187 220
171 497
186 936
28%
28%
31%
26 223

..

17 125

..

2018
129 725
19%
..
225 705
33%

5 668

..

369

..

Отклонение Отклонение
2013/2018
2015/2018
-7%
-11%

23%

21%

11 713
2%

21 443
3%

16 823
3%

17 757
3%

18 129
3%

24 972
4%

113%

48%

205 174

203 417

239 508

191 761

215 397

234 442

14%

-2%

32%
14 658
2%
6 738
1%

32%
9 807
2%
6 276
1%

36%
10 572
2%
6 544
1%

32%
11 121
2%
6 233
1%

35%
12 640
2%
6 478
1%

34%
13 058
2%
6 683
1%

-11%

24%

-1%

2%

2 167

1 935

2 181

2 331

3 053

3 124

44%

43%

3 582

2 711

3 691

4 077

4 443

4 725

32%

28%

3 854

4 459

3 443

2 429

2 177

2 682

-30%

-22%

851

745

1 981

1 070

1 064

901

6%

-55%

152
5 033
636
655

155
5 098
519
506

..
5 108
..
493

..
5 176
..
628

..
5 077
12 195
715

177
5 365
..
727

16%
7%

5%

11%

47%

640 709

630 783

659 192

602 592

611 738

683 396

Източник: НСИ; „ ..“ Конфиденциални данни; „ – “ Няма случай
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5.3. Инвестиции
Нарастването на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия на
територията на община Свищов за периода 2013 – 2018 г. с 7% не е довело до
увеличаване на разходите за ДМА. Нещо повече, разходите за ДМА намаляват с почти
1/3 (-27%) за период от 6 години. Това се вижда от таблицата по-долу, където
относителният дял на разходите за ДМА от нетните приходи плавно, но сигурно
намалява през годините. През този период предприятията са заделяли по-малко от
приходите си за инвестиции в ДМА, което най-вероятно е довело до по-бързото
изхабяване и технологично остаряване на средствата за производство и
предоставяне на услуги.
Таблица 53: Нетни приходи и ДМА на нефинансовите предприятия за община Свищов
ОтклоГодини, в хил. лева
нение
Показател
2013/
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
Нетни приходи
640 709 630 783 659 192 602 592 611 738 683 396
7%
от продажби
Разходи за ДМА
84 870
77 955 78 608 54 897 67 983 61 615
-27%
Дял на разходите
за ДМА от
13%
12%
12%
9%
11%
9%
нетните приходи
Източник: НСИ
Излиза, че при увеличаващи се нетни приходи от продажби (7%) за периода 2013 –
2018 г., освен разходите за ДМА (-27%), намалява и средносписъчния брой на наетите
лица на трудово и служебно правоотношение (-12%). Тези данни подкрепят хипотезата
по-горе, че местна икономика е в режим на „изоставане“, спрямо тази в област
Велико Търново и СЦР (виж безработица и коефициент на икономическа активност).
Когато средствата за производство и предоставяне на услуги (машини, съоръжения,
оборудване, човешки ресурси и др.) технологично остаряват и намаляват означава,
че конкурентоспособността на предприятията в местната икономика като цяло
също намалява.
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Таблица 54: Разходи за придобиване на ДМА в нефинансовите предприятия по икономически дейности за община Свищов
Разходи за придобиване на ДМА
(в хиляди левове по години)

Икономически дейности (А10) по КИД-2008
Код
Наименование
A Селско, горско и рибно стопанство
Дял на ДМА от сектор А в %
B-E Индустрия (с изкл. на строителството)
Дял на ДМА от сектор B-E в %
F Строителство
Дял на ДМА от сектор F в %
Търговия, транспорт, хотелиерство и
G-I
ресторантьорство
Дял на ДМА от сектор G-I в %
Създаване и разпространение на информация и
J
творчески продукти; далекосъобщения
K Финансови и застрахователни дейности
L Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
M_N изследвания; административни и спомагателни
дейности
Държавно управление; образование; хуманно
O-Q
здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на
R-U
домакински вещи и други дейности
Общо - всички икономически дейности
Източник: НСИ; „ ..“ Конфиденциални данни

Отклонение Отклонение
2013/2018
2015/2018

2013
39 407
46%
21 563
25%
335
0,4%

2014
28 464
37%
35 185
45%
1 300
1,7%

2015
30 108
38%
36 381
46%
994
1,3%

2016
25 978
47%
19 681
36%
708
1,3%

2017
24 210
36%
30 466
45%
758
1,1%

2018
25 348
41%
22 983
37%
2 204
3,6%

7 151

4 692

7 127

5 271

7 124

6 373

8%

6%

9%

10%

10%

10%

..

..

..

..

..

..

..
3 233

..
477

..
667

..
386

..

239

318

1 051

220

5 463

5 553

1 811

5 960

289

84 870

77 955

-36%

-16%

7%

-37%

558%

122%

-11%

-11%

..
299

-91%

-55%

192

258

8%

-75%

1 629

3 587

3 615

-34%

100%

32

333

693

361

-94%

1028%

78 608

54 897

67 983

61 615

-27%

-22%
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От таблицата по-горе се вижда, че в периода 2013 – 2018 г. разходите за
придобиване на ДМА в сектор А – селско, горско и рибно стопанство са намелeли с
повече от 1/3 (-36%). Проучването установи, че основната причина за това е държавната
политика в селското стопанство, чрез Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР), която субсидира инвестициите в сектора. Оказа се, че в период 2013 – 2015 г.
финансирането на инвестиции (придобиване на ДМА) в земеделските стопанства става
от ПРСР 2007 – 2013 г. През 2015 г. е проведен последният прием на проекти по мярка
121 от ПРСР 2007 – 2013 г. От 2015 до 2018 г. действа ПРСР 2014 – 2020 г., за която
обаче приоритет са земеделски стопани от селски райони, които се занимават с
животновъдство, плодове и зеленчуци или с етерично-маслени култури. Така
зърнопроизводителите на територията на община Свищов имат силно ограничен достъп
до програмата, тъй като не им достигат точки, за да се класират при оценката на
проектите. Това споделиха и участниците във фокус групата и проведените интервюта
със земеделски стопани от Свищов (Приложение 4 към ПИРО). От тук става ясно, защо
нивата на инвестиции през 2013 – 2015 г. в селското стопанство са сравнително поголеми, спрямо следващите години в периода 2016 – 2018 г. Може би затова
относителният дял на разходите за ДМА в сектор А за периода 2013 – 2018 г. е доста
динамичен от 46% през 2013 г. със спад до 36% за 2017 г. и възстановяване на 41% през
2018 г.
По подобие на сектора А – селско, горско и рибно стопанство разходите за ДМА в
индустрията за периода 2015 – 2018 г. са намелeли с повече от 1/3 (-37%). Това включва
всички инвестиции в секторите В и C - добивна и преработваща промишленост, сектор D
- производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива и сектор Е - доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъците и възстановяване. Прави впечатление, че през 2018 г. разходите за ДМА в
индустрията са по-малко от тези в сектор А. Това обяснява, защо производителността на
един нает и средната годишна заплата в сектор А са по-големи от тези в преработващата
промишленост, която доминира в индустрията.
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От гореизложеното става ясно, че тенденцията за намаляване на разходите за
ДМА като цяло в местната икономика за периода 2013 – 2018 г. се дължи основно в
намалените инвестиции в селското стопанство и индустрията.
Увеличените разходи за придобиване на ДМА в сектор F - строителство е логично
продължение на увеличените нетни приходи от продажби. Както при ДМА, така и при
нетните приходи от продажби относителния дял на сектора е много незначителен и не
оказва съществено влияния върху резултатите на местната икономика.
Най голям ръст на разходите за ДМА в периода 2015 – 2018 г. е регистриран в
сектор O-Q - Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална
работа (100%) и сектор R-U - Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи
и други дейности (1028%). Това са дейности с обществена значимост, в които през
последните години има много реализирани проекти на община Свищов, държавни
агенции, неправителствени организации и др., финансирани от националния бюджет и
фондове на ЕС.
Преките чуждестранни инвестиции за периода 2013 – 2018 г. плавно, но сигурно
намаляват и буквално се сриват през 2018 г.
Таблица 55: Чуждестранни преки инвестиции за община Свищов
Чуждестранни преки инвестиции в
предприятията към 31.12
Код
Мерна единица
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Хиляди евро
17 086 28 345 25 347 27 100 24 672 4 003
Хиляди лева*
33 416 55 438 49 575 53 004 48 254 7 829
VTR28
Темп на нарастване спрямо
66%
-11%
7%
-9%
-84%
предходна година
Източник: НСИ; *хиляди лева при курс 1 евро = 1,95583 лева
Намаляването на чуждестранните инвестиции може да се дължи на извънредно
събитие или завършването на инвестиционен процес започнал през 2014 г. От друга
страна данните за територията (заетостта, безработицата, образованието и др.) и
условията, които тя предлага могат да бъдат достатъчно причини за привличане или
отлив на чуждестранни инвеститори. В това отношение ПИРО на Свищов може да
насърчи и подпомогне инвестициите в местното икономическо развитие, като създаде
повече условия за бизнес, облагороди населените места, повиши качеството на
образователните, здравните и социалните услуги и създаде повече възможности за
социален и културен живот. По този начин община Свищов ще стане по-атрактивна
както за инвеститорите, така и за хората.
Изводи и заключения
Икономическото развитие на община Свищов изглежда нито добро, нито лошо. Това
е субективното виждане на над 80% от анкетираните представители на заинтересованите
страни (Приложение 4 към ПИРО), което в голяма степен се подкрепя от икономическия
анализ изложен по-горе.
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Този кратък анализ на икономическите показатели на нефинансовите предприятия
по икономически дейности за територията на община Свищов ни дава възможност, да
обобщим и направим следните изводи:
1. В основата на икономическото развитие на община Свищов са:
 Селско, горско и рибно стопанство - сектор А;
 Преработващата промишленост – сектор С;
 Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети - сектор G.
2. В сектор A, C и G функционират 57 % от всички предприятия, работят 56
% от всички наети лица на трудово и служебно правоотношение,
генерират над 86% от нетните приходи от продажби и формират почти
89% от инвестициите в местната икономика за 2018 г.;
3. В областта на селското, горското и рибното стопанство се забелязва
устойчива тенденция за увеличаване на предприемаческата активност.
Това се дължи основно на селското стопанство, където чрез ДФЗ и Програмата
за развитие на селските райони Държавата и ЕС водят целенасочена политика
за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, заетостта и
доходите в бранша. Най-вероятно високата икономическа активност в
земеделието е причина в сектор А да работят 15% от наетите лица на трудово и
служебно правоотношение, а средногодишната заплата за периода 2013 – 2018
г. да нарасне с 65%.;
4. Преобладаващата част от земеделските производители са растениевъди,
отглеждащи предимно зърнени култури - слънчоглед, царевица, пшеница,
рапица, ечемик и др. Тези култури заемат около 75 % от земеделските
територии;
5. Отглеждането на зърнени култури е сравнително по-атрактивно и найвероятно по-доходоносно за земеделските стопани. Причините за това .са
подходящите климатични условия и почви, както и значително по-високата
механизация на производството, което изисква все по-малко работна ръка.
Голяма част от произведените зърнени култури се използват за изхранване и
отглеждане на животни, основно в индустриалните ферми за свине и птици;
6. Преориентиране на местните животновъди от производители на мляко
към производители на животни за месо. Причините за това са ниските
изкупни цени на млякото, новите регулации и изисквания към
млекопроизводителите. Освен това потреблението на месо през последните
години значително нараства и това изисква повече ресурси за
преработвателите. В това отношение на територията на община Свищов
функционират два големи месопреработвателя, които са описани по-долу в
преработващата промишленост;
7. Икономическата активност в рибното стопанство е доста слабо, имайки
предвид местоположението на Свищов и ресурсите, които територията
предлага;
8. Горското стопанство по традиция се управлява от държавни структури и
организации, които въвеждат регулации в сектора и упражняват контрол
върху използването на горските ресурси. За територията на община Свищов
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

това е ДГС „Свищов“ (ДГС Свищов | СЦДП - "Северноцентрално Държавно
Предприятие" ДП (scdp.bg)), което е част от структурата на „Северноцентрално
държавно предприятие“ в гр. Габрово;
Относителният дял на броя предприятия в търговията, ремонта на
автомобили и мотоциклети (сектор G) през последните години е малко над
40% от всички предприятия, работещи на територията на община
Свищов. Търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети се
характеризират с висока ликвидност, гъвкавост и динамика, несигурност и
слаба устойчивост на бизнеса, изискващи търговски нюх, специални умения, а
в търговията много често и оборотен капитал. Икономическите агенти са
физически лица и микро фирми (до 9 човека персонал), в повечето случаи
семейни. Това обяснява, защо 14% от наетите лица по трудови и служебни
правоотношения се занимават с търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети. Тези дейности обаче, се характеризират с ниска добавена
стойност и най-голям принос в „сивата икономика“. През тях се реализира
„вътрешен за общината оборот“;
Над 90% от предприятията на територията на община Свищов са
микропредприятия, според броя на заетите лица в тях;
На територията на община Свищов работят 3 големи и 23 средни
предприятия. Проучването установи, че тези предприятия оказват значително
влияние върху пазара на труда, заетостта и доходите;
Резултатите в сектор А - селско, горско и рибно стопанство най-вероятно се
дължат на климатичните условия през годините и субсидиите в
зърнопроизводството и животновъдството. Инвестициите в модернизация на
земеделските стопанства и нови технологии ги прави по-производителни и понетрудоемки;
Резултатите в сектор С - преработващата промишленост зависят от
нивото на технологичност и доброто управление на предприятията в
подсектори: химическата промишленост, металообработването, хранителновкусовата промишленост и преработката на земеделски продукти;
Сектор G - търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети дава найвисока производителност на едно заето лице със сравнително повече
работещи фирми, генериращи обаче по-малко нетни приходи. Падането на
оборотите в търговията и услугите са индикатор за намаляването на
покупателната способност на местното население, чиито доходи идват найвече от селското стопанство и преработващата промишленост;
Хотелиерството и ресторантьорството (сектор I) са едни от найзасегнатите от пандемията икономически дейности през 2020 г.,
причинена от вирусната инфекция COVID-19. Свищов е популярна
дестинация все още сред студентите, а не сред туристите. Поради тази причина
се предлагат стандартни хотелиерски и ресторантьорски услуги, които съвсем
не са достатъчни да привлекат повече посетители с цел отдих. Освен това през
последните години силно намалява броя на студентите, които учат в СА „Д. А.
Ценов“, което се отразява на нивото на предлагане и приходите в бранша;
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16. Свищов има много добър потенциал за развитие на културно-исторически
туризъм, за което е необходимо подсилване на връзката между културата
и туризма. В съвременния свят опазването на историческото наследство и
развиването на културата минава през туризма. Природните забележителности,
облагородената инфраструктура и атракциите трябва да бъдат така
представени, че да повишават качеството на преживяването и добавят стойност
към туристическия продукт.
17. Необходимост от подготовка на цялостна стратегия за развитие на
туризма на територията на община Свищов с акцент върху културния
туризъм.
18. Разходите за ДМА намаляват с почти 1/3 (-27%) за период от 6 години.
Нарастването на нетните приходи от продажби на нефинансовите предприятия
на територията на община Свищов за периода 2013 – 2018 г. не е довело до
увеличаване на разходите за ДМА;
19. Местна икономика е в режим на „изоставане“, спрямо тази в област
Велико Търново и СЦР. При увеличаващи се нетни приходи от продажби
(7%) за периода 2013 – 2018 г., освен разходите за ДМА (-27%), намалява и
средносписъчния брой на наетите лица на трудово и служебно
правоотношение (-12%). Когато средствата за производство и предоставяне на
услуги (машини, съоръжения, оборудване, човешки ресурси и др.)
технологично остаряват и намаляват означава, че конкурентоспособността на
предприятията в местната икономика като цяло също намалява;
20. Намаляване на разходите за ДМА като цяло в местната икономика за
периода 2013 – 2018 г. се дължи основно в намалените инвестиции в
селското стопанство и индустрията.
21. Преките чуждестранни инвестиции за периода 2013 – 2018 г. плавно, но
сигурно намаляват и буквално се сриват през 2018 г. Намаляването на
чуждестранните инвестиции може да се дължи на извънредно събитие или
завършването на инвестиционен процес, започнал през 2014 г. От друга страна
данните за територията (заетостта, безработицата, образованието и др.) и
условията, които тя предлага могат да бъдат достатъчно причини за
привличане или отлив на чуждестранни инвеститори. В това отношение ПИРО
на Свищов може да насърчи и подпомогне инвестициите в местното
икономическо развитие, като създаде повече условия за бизнес, облагороди
населените места, повиши качеството на образователните, здравните и
социалните услуги и създаде повече възможности за социален и културен
живот. По този начин общината ще стане по-атрактивна както за
инвеститорите, така и за хората.
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6. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията
6.1. Транспортна инфраструктура
6.1.1. Пътна инфраструктура
 Обща характеристика
Един от основните показатели за добри възможности по отношение на качеството на
живот в т.ч. и икономическото развитие е свързаността на дадената територия. Тази
свързаност в най-голяма степен се определя от наличието и състоянието на пътната
инфраструктура, която свързва както населените места по между им вътре в общината,
така и осъществява връзката с останалите населени места в страната и извън нея. В
община Свищов най-голяма е дължината на пътищата от трети клас (75,873 км), което
представлява 59,9% от дължината на цялата пътна мрежа в общината. Тази структура
показва изоставането на общината и респ. областта по отношение на развитие на
пътната инфраструктура.
Средната гъстота на републиканската пътна мрежа в България е 17,6 км/100 кв. км.
За община Свищов този показател е 25,07 км/100 кв. км, но те са от най-нисък клас на
пътната мрежа. Гъстотата на цялата пътна мрежа в общината е 35,00 км/100 кв. км, което
е по-ниска от средната гъстота за страната – 39 км/кв. км.
Таблица 56: Структура на пътната мрежа в община Свищов (най-важни участъци)
Клас
Номер
Място
Дължина, в метри
I
3
Плевен – Бяла
16 088
II
52
Новград - Свищов – Никопол
30 550
II
54
Караманово – Вардим
4 133
III
302
Морава – Царевец
25 456
III
405
Добромирка – Павликени - Свищов
32 059
III
407
Кавлак – Стражица - П. Тръмбеш – III-405
14 658
III
504
Самоводене - Обединение - Алеково
3 700
Източник: АПИ – ОПУ гр. Велико Търново
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Карта 5: Пътна карта Община Свищов
Дължината на републиканската пътна мрежа на територията на общината е 126,644
км. Общата дължина на републиканската и общинската пътна мрежа на територията на
община Свищов е 241,86 км, от които:
I клас - 16,088 км, включва: Пътен участък: Бяла - Плевен (I-3) и е в добро състояние;
II клас - 34,683 км, включва:
 Пътен участък: Новград - Свищов - Никопол (II-52) – извършен е основен ремонт
при с. Вардим, който се заключава в изграждане на нов мост и нова варианта, с
цел уширяване радиуса на кривите. В участъка Свищов - с. Ореш е извършено
изкърпване и поставяне на пътна маркировка;
 Пътен участък Вардим - Караманово (II-54) - необходимо е частично изкърпване
на асфалтовата настилка;
III клас- 75,873 км, включва:
 Пътен участък Морава - Царевец (III - 353) – отлично състояние;
 Пътен участък Полски Тръмбеш - Царевец (III - 409), участъка с. Совата – с.
Царевец е необходимо да се извърши основен ремонт на пътя, тъй като не
отговаря на нормативните изисквания за категория третокласен път;
 Пътен участък гр. Свищов – с. Горна Студена (III - 525) – пътят е в добро
състояние. Необходимо е частично изкърпване на асфалтовата настилка, в
участъка с. Алеково – с. Горна Студена.
Общински пътища - 62,162 км, включва:
Таблица 57: Списък на общинските пътища в община Свищов
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Описание на пътя

Обслужвани
общини

3089 VTR1260

/I-3,Козар Белене-Плевен/-Деляновци-Морава-Овча
могила-/PVN1112/

Свищов

3090 VTR1261

/III-407,Павел-Совата/-Хаджидимитрово-/III-407/

Свищов

3091 VTR1262

/II-52,Свищов-Деков/-Жп гара Ореш-ОрешСвищов-/III-405/

Свищов

3116 VTR2263

/II-52,Ореш-Деков/-Драгомирово-/III-302/

Свищов

№

Път №

/III-405, Царевец-Свищов/ -ман.Покров
Богородичен
Източник: Агенция „Пътна инфраструктура“
3158 VTR3264

Свищов

Пътната мрежа от I-ви, II-ри и III-ти клас се обслужва и ремонтира от държавна
Агенция „Пътна инфраструктура“. Общината има правомощия и законови възможности
да извършва ремонт и рехабилитация единствено на общинските пътища.
В община Свищов най-голяма е дължината на пътищата от трети клас (112 км),
които заемат и 59 % от всички пътища в област Велико Търново. Тази структура показва
изоставането на общината и респ. областта и по отношение на развитие на пътната
инфраструктура. При пътната мрежа от III-ти клас Общината може да съдейства на
АПИ и да води политика за ремонт и рехабилитация, но няма правомощия
самостоятелно да извършва ремонти дейности.
 Интензивност на натовареността на пътната мрежа
Прогнозната интензивност на движение може да се предвиди въз основа на
многопрофилното преброяване на автомобилното движение по пътища и километрично
положение на преброителните пунктове.
Количественият анализ на транспортните процеси включва анализ на
интензивността на движението на републиканската пътна мрежа и пътната улична
мрежа, съпоставяне на интензивността на транспортните потоци спрямо нейната
практическа пропускателна способност. Количествените показатели - интензивност на
транспортните потоци по републиканската пътна мрежа (РПМ) и първостепенната
улична мрежа (ПУМ), пропускателната способност на РПМ и ПУМ и кръстовищата по
тях, както и оценката на резервите на пропускателната способност, са основни
показатели и критерии за оценка на транспортните процеси. Анализът на транспортните
процеси дава възможност да се планират цялостно и поетапно действия за подобряване
състоянието на пътната и улична мрежа и процесите, извършващи се върху тях.
Агенция „Пътна инфраструктура” извършва преброяване и прогнозиране на
интензивността на движение по РПМ. Тя изглежда по следния начин:

152

Оразмерителни
автомобили на
денонощие

Общ брой
превозни
средства

Общ брой
товарни
автомобили

3615

67

2259

5941

2311

2025

4375

81

2717

7173

2793

2035
2015

5537
1645

102
4

3423
319

9062
1968

3533
132

2025

1945

4

369

2318

149

2035
2015

2516
490

5
22

469
219

2990
731

185
104

2025

620

26

279

925

131

2035

820

32

368

1220

171

502

22

227

751

101

2025

636

26

287

949

127

2035

841

32

381

1254

167

700

27

197

924

75

2025

887

31

249

1167

93

2035

1173

37

331

1541

121

42+750

1645

4

319

1968

132

42+750

1945
2516
539

4
5
20

369
469
311

2318
2990
870

148
185
127

2025

667

25

386

1078

158

2035

901

34

522

1457

214

504

19

188

711

76

2025

623

24

234

881

95

2035

841

33

317

1191

129

474

18

164

656

70

2025

586

23

203

812

87

2035

792

31

275

1098

118

1484

13

566

2063

243

2025

1836

16

700

2552

300

2035

2480

21

947

3448

405

2015

2015

2015
2025
2035
2015

2015

2015

2015

II - 52

III - 302

III - 302

III - 302

III - 302

III - 405

III - 405

III - 405

III - 405

25+290

Автобуси

I-3

Леки автомобили

Номер на пътя

2015

Местоположение
на преброителния
пункт

Година

Таблица 58: Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение
през 2015 и прогноза до 2035 г.

47+600

10+500

16+700

21+000

49+800

57+700

71+300
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2015

2062

11

810

2883

281

2025

2552

14

1002

3568

348

2035
2015

3449
492

19
13

1354
370

4822
875

470
194

2025

623

15

459

1097

237

2035

823

19

596

1438

304

684

9

356

1049

159

2025

866

11

444

1321

196

2035
2015

1145
284

13
15

578
125

1736
424

251
47

328

17

144

489

53

2035
397
21
Източник: Агенция „Пътна инфраструктура“
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591

64

2015

2025

III - 405

III - 407

III - 407

III - 504

72+700

81+500

96+500

43+340

Анализът и съпоставката на практическата пропускателна способност по РПМ с
интензивността на движението показва, че всички пътища не са изчерпили
пропускателната си способност. Той сочи също, че интензивността на движението
определя като най-натовареното трасе път I-3, следван от път III-405.
Подобряването на пътните връзки на гр. Свищов и общината в трите основни
направления - В. Търново, Плевен и Русе е приоритет с висока степен. Вече е подобрена
пътната свързаност на общината с Плевен и София. Това обаче не важи за останалите
пътни направления. В критично състояние са отсечки по направленията за Велико
Търново и Русе. Необходимо е да се отбележи, че няма път успоредно на река Дунав.
Пътуващите се насочват към Ценово и след това към Свищов по втори и трети клас
пътища или през Полски Тръмбеш по първокласен и второкласен път.
 Състояние на общинската пътна мрежа
Текущото състояние на общинската пътна мрежа в Община Свищов, категоризирано
от АПИ – Велико Търново, е както следва:
 Отлично – 3,851 км;
 Добро – 3,806 км;
 Задоволително – 29,517 км;
 Незадоволително – 9,597 км;
 Лошо – 9,034 км;
 Без трайна настилка – 6,357 км.
От анализа на състоянието на общинската пътна мрежа, което е важно условие за
свързаността между селата и общинския център, е видно че само 12,32 % от общинската
пътна мрежа е в отлично и добро състояние, почти половината - 47,48 % е в
задоволително, приблизително толкова - 40,20 % е в незадоволително и лошо състояние.
Не е малък и процентът на пътищата без трайна настилка (10,32%).

154

От таблицата по-долу се вижда, че Общината може да отделя годишно между
100 000 и 160 000 лв., но предвид състоянието на общинската пътна мрежа очевидно
това е крайно недостатъчно. Без намиране на възможности за външно финансиране,
пътната мрежа ще остане в незадоволително състояние. Това може да бъде реализирано
с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост на
Република България и Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.
Таблица 59: Реализирани проекти в областта на общинска пътната инфраструктура
през периода 2013-2019 г.
Обект

Стойност

Година

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Червена - с. Овча могила - с. Драгомирово

31 221 лв.

2013

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Ореш - гр. Свищов

34 041 лв.

2013

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Деляновци - с. Морава- с. Овча могила

31 122 лв.

2013

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Хаджидимитрово

27 458 лв.

2013

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Червена - с. Овча могила - с. Драгомирово

34 991 лв.

2014

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Ореш - гр. Свищов

44 995 лв.

2014

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Деляновци - с. Морава - с. Овча могила

34 988 лв.

2014

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Хаджидимитрово

39 989 лв.

2014

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път за м.
Манастирски трап

6 297 лв.

2014

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Червена - с. Овча могила - с. Драгомирово

39 995 лв.

2015

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Ореш - гр. Свищов

46 996 лв.

2015

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с.
Деляновци - с. Морава- с. Овча могила

39 297 лв.

2015

Основен ремонт на общинска пътна мрежа - общински път с.
Хаджидимитрово

42 978 лв.

2015

Източник: Община Свищов
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Таблицата по-горе показва, че на голяма част от общинските пътища са извършени
основни ремонти до 2015год.
Рехабилитационни мероприятия са необходими на следните пътни артерии:
 Пътен участък Ореш - Драгомирово (IV - 52015), за този участък има изготвен
работен проект;
 Пътен участък Деляновци - Овча могила (IV - 30014) - Изготвен е работен проект
в участъка км 3+100 - км 7+800 (Деляновци - Морава) за подобряване
пропускателната способност на пътя - увеличаване на габарита в участък от км
3+100 - км 7+000 и осем броя площадки за разминаване в участъка от 4+000 - км
7+800. В проекта е предвидено възстановяване на всички земни окопи,
почистване на 3 броя малки съоръжения и профилиране и стабилизиране на
пътните банкети;
 Пътен участък Червена - Драгомирово (IV - 34223);
 Пътен участък гара Ореш - с. Ореш (IV - 52013);
 Пътен участък Хаджидимитрово - кантон Хаджидимитрово (IV - 40971) необходимо е да се извърши изкърпване на асфалтовата настилка и почистване на
банкети.
 Реконструкция и укрепване на пътната и уличната мрежа
Като цяло общинската пътна мрежа все още е в незадоволително състояние.
Превантивното и текущо поддържане на общинската пътна мрежа включва комплекс от
дейности, строителни и монтажни работи.
При извършеното теренно изследване е видно, че жителите от територията
участвали в анкетното проучване нямат добро мнение, както за състоянието на
междуселищната пътна инфраструктура на територията на общината, така и за
състоянието на пътната инфраструктура между Свищов и съседните общински
центрове. Прави впечатление, че докато отношението на по-големия процент
(35,71%) от анкетираните е нито добро, нито лошо по отношение на пътните връзки
между общинските центрове (пътища от III-ти и II-ри клас), то почти същия
процент (33,04%) смятат, че междуселищната инфраструктура, които са именно
общинските пътища са лоши и много лоши.
Очевидно е наложително извършване на основна рехабилитация на
общинските пътища. Тази необходимост е определена и от самите жители, които са
поставили подобряването на пътната инфраструктура (както между общинските
центрове, така и между селищата на територията на общината) като един от 7-те
важни приоритета, като за еднакъв процент (50 %) от анкетираните състоянието
на пътищата е толкова важно, колкото и съхранението и развитието на културноисторическото наследство на общината – паметници, народни традиции и обичаи
(Приложение 4 към ПИРО). В тази връзка е необходимо да се разработи експертно
обоснована програма за рехабилитация на общинските пътища.
 Изграждане на нова пътна мрежа
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Съгласно Агенция „Пътна инфраструктура“, към момента няма инвестиционни
проекти за изграждане на нови републикански пътища на територията на община
Свищов.
Има разработен проект за пътна връзка в чертите на гр. Свищов с цел подобряване
на транспортно - експлоатационните характеристики и повишаване на безопасността на
движение, чрез изнасяне на тежкото движение извън жилищните райони на града, като
идеята е трасето на този околовръстен път да премине през зоната на бъдещия
индустриален парк. Ръководството на общината трябва да влезе в диалог с АПИ за
включване на изграждането й , тъй като тази връзка е част от републиканската пътна
мрежа.
За подобряване на жизнената среда, с плана е предложено усъвършенстване на
локалната пътна мрежа. Предвижданията са насочени към подобряване на директните
транспортни връзки между населените места в общината и повишаване на техния клас,
което ще повиши пропускателната им възможност. Това е в съответствие със
Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България чиято цел е
постигане на устойчива пътна система, като се взима предвид взаимосвързаността на
пътищата, независимо от техния клас. По-ниските класове пътища, свързващи по-малки
населени места, имат социално значение и спомагат за икономическо развитие, като
намаляват миграцията към големите градове и по този начин намаляват нуждите от
изграждане на скъпа инфраструктура, а също така намаляват и задръстванията, емисиите
на парникови газове и отрицателния ефект от климатичните промени.
Принципът на свързаност се отнася главно за приоритетен подход за рехабилитация
и модернизация на републиканските пътища, а концепцията за достъпност е свързана с
ролята на третокласните и общинските пътища с цел подобряване на достъпа до послабо урбанизираните и периферни територии. Основната роля на третокласните
републикански пътища и общинските пътища е да служат на приоритетни икономически
области, които допринасят за икономическия растеж – земеделски зони, туристически
обекти, развитие на промишлени зони и зони с природни ресурси, достъп до
пристанища, жп линии и гранични пунктове. Именно тук в рехабилитацията и
поддръжката на общинските пътища на територията си Община Свищов може да
допринесе и е в съответствие с целите на Стратегията за развитие на пътната
инфраструктура в Република България.
Добрата пътна инфраструктура има както социално, така и икономическо
въздействие върху територията на общината от гледна точка на планираното
реализиране на индустриалния парк и стремежът да бъдат привлечени външни
инвеститори. Наличието на добра пътна свързаност със съседните общини и
областни центрове, а от там и връзката с бъдещата магистрала „Хемус“ и
Паневропейски транспортен коридор № 9 дават много добра основа и перспектива,
както за подобряване на конкурентоспособността на съществуващия бизнес, така
за развитието на нови икономически дейности.
На ниво СЦР по Приоритет 3, СЦ 3.1 се планира изграждането на нови мостове
над река Дунав (опционално между град Свищов и град Зимнич; град Русе и град
Гюргево; гр. Силистра и гр. Кълъраш). Реализирането на тези проекти е въпрос на
държавна политика и договорни взаимоотношения между България и Румъния,
157

като на този етап е трудно да бъде определено кой от посочените мостове ще бъде
построен в периода на прилагане на ПИРО Свищов 2021-2027 г.
6.1.2. Улична мрежа и градска мобилност
Определящ фактор за свързаността и качеството на живот в общината е и
състоянието на уличната мрежа в самите населени места. В периода 2013-2019 г. са
извършени ремонт, рехабилитация и реконструкция на голяма част от улиците, както в
общинския център, така и в някои от селата.
Таблица 60: Реализирани проекти в областта на уличната инфраструктура през
периода 2013-2019 г.
Реконструкция на част от ул. „Ц. Церковски“, гр. Свищов

2 609 лв.

2013

Изготвяне на инвестиционен проект и изграждане на алеи за
достъп до имоти с идентификатори 65766.702.5018 и
65766.702.5019 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на землището на гр. Свищов, намиращи се в УПИ I,
кв.170 по ПУП на гр. Свищов

59 952 лв.

2013

Възстановяване на пътна настилка на ул. „Х. Димитър“ и ул.
„Еделвайс“, с. Овча могила

51 395 лв.

2014

Реконструкция на част от ул. „Ц. Церковски“ - ІІ етап

49 998 лв.

2014

Основен ремонт на участъци от тротоари и отклонения на ул.
„33-ти Свищовски полк“

117 043 лв.

2014

Основен ремонт на настилка на част от ул. „Иван Вазов“

29 546 лв.

2014

Аварийно възстановяване на улици в с. Вардим

26 611лв.

2015

Аварийно възстановяване на улици в гр. Свищов

121 121 лв.

2015

Основен ремонт на участък от ул. „Д-р Г. Атанасович“

18 917 лв.

2015

Основен ремонт на ул. „Тодор Миланович“, гр. Свищов

70 957 лв.

2015

Основен ремонт на част от улици „Стоян Ников“ и „Тодор
Хрулев“, град Свищов

130 620 лв.

2016

Основен ремонт на улица „Арда“ и улица „Сава Пенев“, гр.
Свищов

38 112 лв.

2016

Основен ремонт на част от ул. „Люлин“, ул. „Г. Матев“, ул.
„Димитър Шишманов“,
ул. „Неофит Рилски“, ул. „П.
Евтимий“, ул. „Н. Славков“, ул. „Черни връх“, ул. „Хан
Аспарух“ и ул. „Григор Начович“

195 277 лв.

2017

Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на
територията на община Свищов

499 998 лв.

2018

Рехабилитация на улица „Рила“ от №6 до №14

201 107 лв.

2019
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Основен ремонт и хоризонтална маркировка на ул. „Люлин“
L 440 м., ул. „Ал. Божинов“ L 740 м., ул. „Черни връх“ – от
кръстовището с ул. „Бачо Киро“ до кръстовището с ул.
„Люлин“ – L 590 м., ул. „Тинтява“ L 125 м., ул. „Пирин“ L 75
м., ул. „Искър“ L 280 м., ул. „Киряк Цанков“ L 610 м.

630 023 лв.

2019

Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на
град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий”, ул.
„Детелина”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Филип Тотю”, ул.
„Вежен”, ул. „Киряк Цанков”, ул. „Екзарх Антим Първи”, ул.
„Васил Левски”, ул. „Вихрен”, ул. „Младост”, ул. „Веслец”,
ул. „Нове”, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала”, ул. „Никола
Петков”, ул. „Григор Стоянов”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул.
„Подполковник Манолов”, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър
Ценов”, ул. „Градево”, ул. „Люлин”, ул. „Драган Цанков”, ул.
„Бузлуджа”, ул. „Петър Парчевич”, ул. „Никола Славков”, ул.
„Георги С. Раковски”, ул. „Дядо Димитър Паничков”, ул.
„Одрин”, ул. „Витоша”, ул. „Рила”, ул. „Янтра”, ул. „Георги
Катранов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Даскал Тодор
Петров”, ул. „Григор Начович”, ул. „Черноризец Храбър”, ул.
„Георги Владикин”, ул. „Генерал Киселов”, ул. „Опълченска”,
ул. „Тодор Хрулев”, ул. „Георги Матев” и ул. „Димитър
Шишманов”

1 071 879 лв.

2019

Източник: Община Свищов
Ремонтни дейности на уличната мрежа продължават и в момента. В процес на
изпълнение е и проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх
Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“, финансиран по ОП „Региони в
растеж“, който трябва да приключи през юни 2022 г.
Въпреки изпълнените проекти голяма част от уличната мрежа както в града,
така и в селата все още не отговаря на съвременните стандарти и не е в добро
състояние. Налице е необходимост от реконструкция и рехабилитация на улици и
пътни съоръжения и принадлежности към тях, както в общинския център, така и в
селата.
Градска мобилност
Реализирането на дейности за градска мобилност в рамките на ПИРО трябва да
бъде в съответствие с Концепцията за планове за устойчива градска мобилност
(Приложението към Съобщение на Комисията COM(2013) 913) и ИТС на СЦР от ниво 2.
В тази връзка в рамките на ПИРО ще се изготви План за устойчива градска
мобилност. По този начин се осигури: съгласуваност на инвестициите в градска
мобилност с останалите мерки на конкретните територии и между секторна координация
на мерките на местно ниво; намиране на устойчиви и интегрирани дългосрочни решения
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за подобряване на мобилността на населението и качеството на околната среда;
засилване на функционалните връзки между градовете и околните населени места за
развитие на по-интелигентни и по-зелени градове.
Планът за устойчива градска мобилност обхваща дейности, които включват
интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт (градски
и междуселищен) в транспортната система на град Свищов, изграждане на зарядни
станции за превозни средства на обществения транспорт, изпълнение на
инфраструктурни мерки за безопасна градска мобилност, насочени към уязвимите
участници
в
движението
–
пешеходци
и
велосипедисти,
както
и
разработване/актуализиране на генерални планове за организация на движението.
Генералните планове за организация на движението (ГПОД) се разработват съгласно
Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена
от министъра на регионалното развитие и благоустройството. ГПОД се разработват при
реализиране на етапите на утвърдената комуникационно-транспортна система на
населеното място или самостоятелно, когато населеното място няма утвърдена
комуникационно-транспортна система. Актуализация на ГПОД се извършва при:
промяна в пътнотранспортната обстановка в резултат на променена с повече от 30 на сто
интензивност на транспортните и пешеходните потоци; нарастване на
пътнотранспортната аварийност; увеличаване въздействието на автомобилния транспорт
върху околната среда над допустимите норми за шум, вибрации, газове и други вредни
емисии; несъответствие на съществуващата организация на движението с изискванията
на действащата нормативна уредба. С цел определяне на унифицирани процедури за
възлагане, изработване, оценка, одобряване и прилагане на ГПОД следва да се
разработят методически указания.
В кварталите на гр. Свищов особено в междублоковите пространства уличната
мрежа се нуждае от реконструкция, от осигуряване на места за паркиране, подмяна
на алейните и пешеходни настилки.
Развитието на транспортно-комуникационната система включва и изграждане
на мрежа от пешеходни и велосипедни алеи, както в парковете в града (Градския
парк, площад „Алеко“, парк „Свобода“, парк „Радост“), така и осъществяващи
връзки с извънселищни места за отдих, спорт и атракции, и туристически обекти, в
т. ч. обекти на природното и на културното наследство (парк „Паметниците“, парк
„Калето“ и Слънчевия часовник).
Осигуряването на градска мобилност посредством модернизация на градските
улици, изграждане на мрежа от велосипедни писти, мрежа от станции за споделяне
на велосипеди, видеонаблюдение на трафика има доказано многообразно влияние в
живота на една общност. От една страна се подобрява здравето и повишава
спортната култура на населението, а от друга страна има екологичен ефект, тъй
като се намалява трафика от автомобили, което води до намаляване на
задръстванията и отделените вредни газове в атмосферата. Освен това има
положително въздействие върху акустичния фон с намаляване на шума поради помалкото количество автомобили.
Посочените по-горе проблеми във връзка с пътната инфраструктура, уличната
мрежа и градската мобилност в град Свищов изцяло попадат в обхвата на финансиране
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на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ от Програма за
развитие на регионите 2021-2027 г. и Плана за възстановяване и устойчиво развитие на
Република България.
6.1.3. Автобусен транспорт
На територията на община Свищов автобусния превоз на пътници се осъществява от
общо 25 бр. превозвачи, които оперират през Автогара Свищов, намираща се в края на
града до ж.п. линията. Общо 8 бр. от тях са ангажирани и обслужват основно
вътрешните за територията на общината линии (по данни на Автогара Свищов
http://avtogara-svishtov.com/ ). Интензивността на автобусните линии за между две
населени места е в пряка зависимост от интензивността на пътникопотока по тази линия.
Това е и определящият фактор, в следствие на който селата, които са в близост до
общинския център да имат повече на брой автобуси, които ги свързват с града, за
разлика от по-отдалечените, при които има по един автобус сутрин и вечер при това в
определени дни от седмицата. Най-вероятно и тук се наблюдава тенденцията, наложила
се в страната през последните години, а именно голяма част от жителите на населени
места в близост до по-големи градове да не мигрират от селата, а да пътуват всеки ден
до работното си място в града, като се прибират след края на работния ден.
Разписанието на републиканската транспортна схема на Автогара Свищов показва ниво
на добра свързаност между град Свищов и големите областни центрове – Велико
Търново, Плевен и Русе, като е налична и връзка със столицата София. Осигурена е и
свързаност чрез самостоятелен автобусен транспорт между гр. Свищов и общинските
центрове Никопол, Бяла и Белене.
Предвид, пряката зависимост между пътникопотока и наличието на дадена линия от
голямо значение е субективното мнение на жителите на територията, тъй като от
тяхното желание и необходимост да пътуват зависи дали е икономически изгодна една
автобусна линия, за да съществува. Анкетното проучване показа, че за едва 17,85% от
участвалите е необходимо подобряване и развитие на междуселищния транспорт,
поради което той се нарежда далеч извън 7-те най-важни приоритета за развитието на
община Свищов. Това предполага, че на този етап като цяло по-голяма част от
анкетираните жителите са доволни от сега съществуващото ниво на автобусния
транспорт. Същото може да се заключи и за нивото на обществения транспорт в самия
град Свищов, тъй като едва 10,71% от анкетираните виждат необходимост от неговото
подобряване и развитие.
6.1.4. Железопътен транспорт
Развитието на транспортната инфраструктура на жп транспорт в Северен централен
район за планиране, част от който е и община Свищов, се доближава до средната
стойност за районите на планиране. По осигуреност с жп линии, област Велико Търново
има почти 2 пъти повече жп линии, което се определя от наличието на голям жп възел в
Горна Оряховица и две отклонения от главни жп линии: Левски - Свищов и Горна
Оряховица - Елена.
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Железопътната линия, преминаваща през територията на община Свищов е II-ра
категория, а класификацията по товаронапрежение е VI-ти клас. Общата дължина на
железопътната мрежа на територията на община Свищов е 31.723 км. Габаритът на
натоварване на линията е “GB”. Техническото състояние на релсо-траверсовата скара е
добро и гарантира скоростите, заложени в графика за движение на влаковете.
На територията на Община Свищов съществуват общо 4 действащи жп гари и
спирки. Това са: ЖП гара Свищов, ЖП гара Ореш, ЖП гара Драгомирово и ЖП гара
Морава.
Съгласно действащия график за движение на влаковете (https://razpisanie.bdz.bg/ ),
на територията на Община Свищов ежедневно преминават общо 16 бр. обикновени
пътнически влака (в двете посоки между гр. Свищов и гр. Левски), като средно на
денонощието преминават и 2 броя товарни влака. Превозите се осъществяват с
пътнически влак през гара разпределителна Левски. Гара Свищов осъществява своята
връзка единствено през гара Левски.
Другият клон на железопътната линия, започващ от гара Ореш и достигащ до гр.
Белене, е нефункциониращ по отношение на пътническите превози. От 2000г.. в
участъка Ореш – Белене е спряно пътническото движение, гара Белене е закрита за
редовно товарно движение и е оперативен пост на гара Ореш.
Железопътният транспорт следва общата тенденция на стагнация, финансови и
структурни проблеми, характерни за системата на БДЖ в цялата страна. Поради
функциониращата икономика в община Свищов, товарните превози запазват своето
значение за транспорта на региона.
Очевидно решаването на проблемите на железопътния транспорт не е в
компетенциите на отделна община и позитивни резултати могат да се очакват след
преструктуриране на ж. п. транспорта на национално ниво.
Наличието на железопътен транспорт, който осигурява допълнителна транспортна
свързаност на общината със страната е потенциал, върху качеството, на който общината
не може да влияе, но от който може да се възползва, като осигури добро състояние на
довеждащата до ж.п. гарите на територията си инфраструктура.
6.1.5. Речен транспорт
Речният транспорт в Свищов се извършва от международното пристанище на
територията на общинския център по река Дунав. Международно пристанище Свищов е
разположено на десния бряг на р. Дунав, на най-южната точка на реката (430 и 37'
северна ширина) - на 554-я км. от устието на р. Дунав и на 1 825-я км. от Пристанище
Регенсбург. Свищов е второто по големина дунавско пристанище в България и е найюжното пристанище на водният път Рейн-Майн-Дунав, разположено VII Паневропейски
транспортен коридор (Рейн-Майн-Дунав). Намира се в близост до транспортни коридори
№ 8 и 9, на около 45 км и автомагистрала "Хемус" (на 56 км от предполагаемото й трасе)
и на 45 км от гр. Александрия (Румъния), която има излаз на основната пътна артерия на
страната Букурещ-Тимишоара-Арад, която е част от международни инфраструктурни
коридори. Още от древността той се е разглеждал като едно от ключовите пристанища
по реката и превозите на юг и север от реката. Пример за това е римският град Нове.
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Международно Пристанище Свищов (https://www.portsvishtov.com/) осигурява найевтиният сервиз за получаване и изпращане на контейнери до Азия, Америка, Африка,
Близкият Изток. Порт Свищов е най-близкият контейнерен терминал до София,
Пловдив, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Габрово. То осигурява най-кратката връзка за
София, Централна и Южна България и оттам за Турция и Близкият изток. Връзката с
вътрешността на България се осъществява посредством ЖП линии през гара Левски и
удобните пътни връзки с градовете: Плевен, Велико Търново, Габрово, Търговище,
Ловеч, Пловдив, Стара Загора, Хасково и др.
Разполага и с фериботна линия: Ro-Ro ферибот през река Дунав между Свищов
/България/ и Зимнич /Румъния/. Фериботът скъсява със 140 км. пътя Турция - България
– Румъния - Централна и Западна Европа в сравнение с Дунав мост при Русе - Гюргево.
Отклоненията по пътя към ферибота Свищов - Зимнич са (http://www.ferry.bg/ ):
 гр. Полски Тръмбеш към Свищов;
 гара Бяла през Ценово към Свищов;
 на главен път София – Русе при с. Българене за Свищов;
 в Румъния маршрутното отклонение е при гр. Александрия или Rosiori de
Vede към гр. Зимнич.
През последните няколко години на свищовското пристанище акостират средно
60/70 пасажерски кораба годишно, като средният брой на пътниците в един кораб е
80/120. Това са туристически групи от Западна Европа. За съжаление здравната криза,
породена от COVID-19 оказа негативно влияние на туристопотока през 2020год.
Налице са възможности за растеж на товарния трафик по фериботната линия Свищов
– Зимнич. Нейното разположение позволява да се проектират няколко възможности на
привличане на товари и транспортни средства. Пристанище Свищов заедно с
Пристанище Силистра попадат в обхвата на пристанищен комплекс Русе и са включени
като вътрешноводни пристанища в широкообхватната ТEN-T мрежа.
Предвид посочената значимост в Интегрираната териториална стратегия за развитие
на Северен централен район 2021-2027г в изпълнение на Специфична цел 1.1
„Провеждане на ефективна политика за привличане на инвестиции и насърчаване на
предприемачеството“ е планирана модернизация на пристанище Свищов като елемент
на разширената TEN-T мрежа, включително пристанищната и довеждащата
инфраструктура. Това е проект, който ще бъде изпълняван на държавно ниво, но от
реализирането, на който Общината ще може да се възползва, тъй като ще окаже
положително влияние върху привлекателността на територията за външни инвеститори.
6.2. Електроснабдяване
 Текущо състояние
Електропреносната мрежа на територията на общината е изградена предимно с
електропроводи средно напрежение.
Броят на трансформаторните постове е 224 бр. за цялата община Свищов, които са с
мощност 79 651 kVA.
Таблица 61: Електропреносна мрежа в община Свищов
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Община

П/ст
бр.
Свищов
н.п.
Източник: Енерго-Про мрежи АД

ВЕЛ СН
км
365

КЕЛ СН
Км
50

ТП
бр.
224

Осветлението на улиците, особено в селата и в крайните квартали изисква
незабавни мерки и адекватни решения. Осветлението на гр. Свищов се осъществява с
натриеви лампи, с високо налягане, с мощност 150W - 126 бр., 100W -98 бр., 70W – 300
бр., 50W - 4 72 бр. и 35W – 411 бр. Отчитането на консумираната от уличното
осветление ел. енергия се осъществява посредством едно- и двойнотарифни
електромери. В съответствие с тази мярка, консумацията на ел. енергия е намалена
повече от три пъти на 31 031 kWh месечно при светещи 100% улични осветителни тела.
Налице е необходимост от внедряване на енергоспестяващи осветителни тела, софтуер
за „умно“ управление, включително и ВЕИ осветителни тела.
В цялата община общият брой осветителни тела за улично осветление е около 2 800
бр. Във Вардим през 2019 г. е въведено реализиран пилотен проект, с който се доказаха
съществените преимущества на LED уличното осветление пред конвенционалното
улично осветление.
Инициативата е на общинското ръководство и цели намаляване на енергийните
разходи, намаляване на разходите за поддръжка и консумативи на уличното осветление
и значително подобряване на неговото качество. В населеното място са монтирани 300
LED улични осветители с 5-годишен гаранционен срок, които светят през цялата нощ и
целогодишно, и удовлетворяват изискванията на стандарта за улично осветление.
Системите за улично осветление са част от архитектурния облик и инженерната
инфраструктура на населените места и имат за цел да осигуряват безопасна и комфортна
светлинна среда през тъмната част на денонощието за местните жители, работещите и
посетителите или транзитно преминаващите лица. Съвременните технологични решения
за осигуряване на такава среда могат да се осъществят при значително намаление на
разходите за енергия, което да намали тежестта на тези разходи в бюджета на общините
от една страна и от друга да подпомогне постигането на националните цели в областта
на енергийната ефективност и емисиите на парникови газове.
За подпомагане на националната политика в областта на енергийната ефективност и
постигане на горепосочените цели на местно ниво, Община Свищов реализира
обследване на системите на уличното осветление и обосноваване на проекти за нейното
енергоефективно обновяване.
Към момента на обследването е установено, че оборудването се поддържа в
задоволително състояние. Уличното осветление в общината се управлява чрез
фотоклетки, като липсва автоматична и програмируема система за управление.
Поддръжката се извършва по договор от външна фирма, като периодично се подменят
изгорели светлинни източници, кабели и други елементи с помощта на специализирана
техника.
При условие че бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност, чрез
технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено
осветление на територията на община Свищов, това в голяма степен ще намали
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консумацията на електричество, като ще намали и сметките за консумираната ел.
енергия. Очакването е с обновяването на уличното осветление в общината да се
постигне: подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в
съответствие с нормите за осветеност; намаляване на годишните разходи за
електрическа енергия; намаляване на емисиите от парникови газове –
еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2) свързани с използване на
електрическа енергия; намаляване на уличната престъпност; справяне със
социалната неравнопоставеност, чрез обновление на райони в неизгодно
положение; намаляване на пътно-транспортните произшествия; гарантиране на
възможности за по-безопасно движение пеш и с велосипеди. Предвидените мерки
по енергийна ефективност на уличното осветление ще подпомогнат опазването на
околната среда и ще повишат сигурността на населението в община Свищов.
Тези мерки са в изпълнение на разработената Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Свищов
2020 – 2022 г.
 Източници на електроснабдяване
Енергийната система за захранване на Община Свищов е част от общата
електроенергийна система на страната. Основното захранване е на 110 kV и се
осъществява чрез преносна мрежа от въздушни електропроводи (ВЛ) 110 kV и
електрически подстанции 110/20 kV .
В община Свищов няма изградени централи от възобновяеми енергийни източници,
но от 2013 г. има разработен проект за изграждане на централа с мощност 1.5MW.
 Разпределителна мрежа
 Разпределителна мрежа
В по-голямата си част електропроводите са собственост на "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ"
АД, като всички се управляват от градската диспечерска служба.
Като цяло състоянието на електроразпределителната мрежа е в добро състояние в
градската част, с изключение на остарелите маслени кабели. Състоянието на
електропроводите в крайградските зони и селищата също е добро. Подмяната на
остарелите кабели, както и кабелирането на въздушните електропроводи ще доведе до
намаляване на авариите, в следствие повреди в електропроводите. Това обаче е дейност,
която не е в правомощията на Община Свищов.
 Трансформаторни постове и Възлови станции
В по-голямата си част трафопостовете са собственост на "ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ"
АД и се управляват от градската диспечерска служба.
Недостиг от електроенергия има в централната градска част където се извършва
масово строителство на жилищни кооперации и повишаване на етажността, а от там и
консумацията на ел. енергия. Основен проблем е липсата на свободни площи за
изграждане на нови трафопостове, макар и вече с нова апаратура /КРУ SF6/ с намалени
размери. За разрешаване на този проблем ще се налагат все повече нетрадиционни
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проекти с вграждане и пристрояване към обществени сгради на нови трафопостове със
спазване на противопожарните и хигиенни изисквания.
 Възможности за „зелена“ енергия – ВЕИ
За производството на алтернативна електрическа енергия в страната се използват
водна, вятърна и слънчева енергия, в зависимост от специфичните природни условия за
всеки регион. Природните условия в Северния централен регион най-малко
благоприятстват използването на ВЕИ и изградените на територията му мощности са
най-малко от всички региони в страната. Поради по-малките мощности и по-голямата
част от ВЕИ отдават енергията си в електроразпределителната мрежа. Усвояването на
различните видове ВИ е съобразно потенциала на територията. За развитието на
производството на електроенергия от възобновяеми енергоизточници съществуват и
редица ограничения, между които наличие на защитени територии, защитени зони и
природни местообитания, пътища на мигриращи птици, висококатегорийни плодородни
земи, законодателни ограничения в областта на управлението на водите и др. На
територията на община Свищов към момента няма изградени мощности на
основата на ВЕИ.
Възможности за ВЕИ по видове на територията на община Свищов
 Слънчева енергия - Територията на община Свищов попада във втора зона, в
която падащата слънчева радиация е от 1450 до 1500 kWh/m2 годишно или 4,04
kWh/m2 дневно. Климатичните дадености на общината са благоприятни за
изграждане на фотоволтаични инсталации. Технологичните възможности за
оползотворяването на слънчевата енергия в община Свищов не са за
пренебрегване, но изграждането на общинска фотоволтаична централа не е по
силите на Общината.
 Водна енергия - Към 2019 г. на територията на община Свищов няма изградени
ВЕЦ, тъй като не съществува реален потенциал за използване на водна енергия.
 Вятърна енергия - Община Свищов попада в зоната А - на малък
ветроенергиен потенциал. Изграждането на ветрогенераторни паркове при
сегашните технико – икономически условия на територията на община Свищов
е нерентабилно.
 Енергия от биомаса - От всички ВЕИ най-голям неизползван технически
достъпен енергиен потенциал има биомасата. Подходът е да се включват в
потенциала само отпадъци от селското и горско стопанство, битови отпадъци,
малоценна дървесина, която не намира друго приложение и отпада по
естествени причини без да се използват енергийни култури, отглеждани на
пустеещи земи и др. Наличният потенциал от дървесина и дървесни отпадъци на
територията на община Свищов е сравнително малък и към момента не
представлява сериозен интерес за интегрирано енергийно оползотворяване. На
територията на община Свищов няма изградени предприятия за производство на
биогорива, поради липса на инвеститори и недостиг на наличната суровина за
неговото производство.
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Община Свищов има най-голям потенциал за използване на слънчевата
енергия, следвана от енергията от биомаса и водната енергия (термална), като
основни възобновяеми енергийни източници за задоволяване на енергийните
потребности.
Основната линия, която се следва е съчетаване на мерки за повишаване на
енергийна ефективност с производството и потреблението на енергията от
възобновяеми източници. В това отношение в община Свищов през последните
години се води последователна енергийна политика, както за въвеждане на ВЕИ,
така и за подобряване на енергийната ефективност. Основните пречки за
реализиране на ВЕИ проекти в община Свищов са: висока цена на инвестициите във
ВЕИ; ниски цени на изкупуване на електрическата енергия, произведена от ВЕИ;
недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината);
допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; липса на
достатъчни стимули за рационално енергопотребление; затруднен достъп до инвестиции
за проекти за ВЕИ; липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ;
липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии. Изпълнението на
мерките може да се обвърже с препоръките в заключителните доклади от
проведените енергийни обследвания на сградите, които са общинска собственост.
При обновяването на тези сгради освен мерки по подобряване на термичната
изолация, след доказана икономическа ефективност, могат да се включат и мерки
за въвеждане на термични слънчеви колектори и заместване на съществуващо
отопление с такова, базирано на ВЕИ.
6.3. Телекомуникации
Телефонната мрежа, като основна инфраструктура за интегралните съобщителни
услуги, е с определящо значение за развитието на всяка териториална общност.
С навлизането на цифровизацията връзката е много по-качествена и с разширен
набор от услуги: монтиране на ISDN телефонен пост; интернет връзка по комутируема и
некомутируема телефонна линия; цифрови и аналогови селищни и междуселищни наети
телефонни линии и други допълнителни услуги.
Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции и техните клонове в населените
места на общината, в собствени обекти. Мрежата от пощенски станции в селата е добре
развита и задоволява нуждите на населението, като тенденцията е за непрекъснато
нарастване обхвата на предлаганите услуги. Освен това е добре развита мрежата за
предоставяне на куриерски услуги.
Преобладаващата част от територията на общината има покритие от мрежите на
мобилните оператори, но в някои части сигналът не е достатъчно добър.
Достъп до и използване на Интернет информационните и комуникационни
технологии са един от водещите фактори за изграждане на конкурентоспособна
икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо
информационно общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите.
Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички
социално икономически сектори. В областите Габрово и В. Търново ползваемостта
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нараства с по-добри темпове от средните за СРЦ, корелиращи с нарастването на
предлагането и относителният дял на ползващите интернет.
Широколентовото покритие в България е над средните стойности за ЕС, но се
наблюдава дисбаланс между гъсто населените места и слабо населените места. По данни
на НСИ, през 2018 г. 71,5 % от домакинствата в страната имат широколентов достъп до
Интернет, като за градовете тази стойност е 75,7 %, а за селата – 58 %. Усилията за
изравняване на възможностите и по-широк достъп за различните региони в страната
дават резултат, защото разликите постепенно намаляват.
Таблица 62: Домакинства с широколентов достъп до интернет %
Общо за страната
по местоживеене
град
село
Източник: НСИ

2013
53,6

2014
56,5

2015
58,8

2016
62,8

2017
66,9

2018
71,5

61,1
30,9

63,1
36,2

66,3
36

68,1
46,2

72,2
49,8

75,7
58

Подобно на други инфраструктурни мрежи, пазарната логика на предоставянето на
широколентови услуги е такава, че от гледна точка на потреблението не винаги е
икономически изгодно да се инвестира в икономически слаби и изостанали региони.
Бурното технологично развитие стои в основата на динамично променящата се среда за
прилагане на телекомуникационни решения. Преходът към високоскоростни
широколентови IP-базирани мрежи от следващо поколение, включително към 5G
технологии в мобилните мрежи поставят сериозни предизвикателства пред всички
участници в тези процеси.
Нарастването на цифровизацията на телекомуникационната услуга за община
Свищов осигурява на бизнеса и обществото разширен достъп до съвременни, ефективни
и качествени съобщителни и информационни услуги, с което се създават дългосрочни
условия за икономически растеж и конкурентоспособност на общината. Предлагането на
съвременни далекосъобщителни услуги с европейски стандарт осигурява необходимите
условия за развитие на информационните и комуникационните технологии и създаване
на условия за развитие на информационното общество и икономика, базирана на
знанието.
Предоставянето на услугата INTERNET също е демонополизирана дейност, която се
предлага от държавни и частни телекомуникационни и телевизионни оператори.
Постепенно, все повече населени места получават достъп до Интернет чрез Интернетдоставчици по наети линии.
Съгласуването на действията за развитие на телекомуникационната инфраструктура
и останалата инженерна инфраструктура трябва да се организира и прилага от община
Свищов, като основен собственик на терените, в които попадат трасетата на
лицензираните оператори. Това е от съществено значение, тъй като в съвременните
условия в т.ч. и ограниченията наложени от COVID – пандемията дигитализацията на
дейностите обхваща все повече сфери от социално-икономическия живот на общината.
Общината следва да работи в тясно сътрудничество с доставчиците на интернет за
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изграждане на необходимата инфраструктура за предоставяне на качествен интернет не
само до домакинствата, но и до икономически субекти, какъвто ще бъде индустриалният
парк. Пазарът на телекомуникационните и куриерски услуги се отличава с висока
диверсификация на предлаганите продукти и конкуренция между операторите,
които ги предоставят.
6.4. Газоснабдяване
 Обща рамка
През територията на Северен централен район преминава северният клон на
националната газопреносна мрежа. Отклонения от националната газопроводна мрежа
захранват областните градове Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра и
други по-големи градове на територията на СЦР.
Най-много са газифицираните общини в област Велико Търново. Изграждането на
газопроводното отклонение до Свищов, ще даде възможност за газифициране на други
общини от СЦР.
 Газификация на община Свищов
От 26.09.2012 г. „ТЕЦЕКО” ЕООД е носител на лицензии за разпределение на
природен газ в община Белене и община Свищов и доставчик от краен снабдител,
издадени от ДКВР. Проектната документация в идеен и работен вариант е приложима
след окончателното решение на „Булгартрансгаз“ за избор на трасе на преносния
газопровод до община Свищов и определяне мястото на АГРС (автоматична
газорегулираща станция).
С Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерски съвет обект „Преносен
газопровод до Свищов” е обявен за национален обект.
През септември 2019 год. „Булгартрансгаз“ стартира пpoeĸт „Изгpaждaнe нa
пpeнocни гaзoпpoвoди c aвтoмaтични гaзopeгyлиpaщи cтaнции дo Cвищoв, Πaнaгюpищe,
Πиpдoп и Бaнcĸo-Paзлoг“, ĸoйтo ce финaнcиpa c бeзвъзмeзднa пoмoщ, oтпycнaтa
oт „Meждyнapoдeн фoнд Koзлoдyй“ ("MФK"), aдминиcтpиpaн oт EБBP.
На 13.01.2020 год. Държавното енергийно дружество „Булгартрансгаз“ ЕАД
стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане и
въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“. Обществената
поръчка се провежда с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез
изграждане на нов преносен газопровод до гр. Свищов. С реализацията на новия
преносен газопровод ще бъдат създадени условия и предпоставки за газоснабдяване на
промишлени консуматори и обществено-административни потребители в района, както
и за битово газоснабдяване на общините Свищов, Белене и др. По този проект ролята на
Общината се свежда до подпомагащи административни функции.
Газификацията на Свищов и Белене ще осигури алтернативен енергиен източник,
което ще подобри условията на живот, ще се спести над 50 000 мегаватчаса годишно
енергия и ще се намалят емисиите над 105 000 тона за общината, което ще има
благотворно въздействие върху бизнес климата в общината. Въпросът със снабдяването
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с природен газ не само на индустриални потребители, но и за битови нужди на
свищовските домакинства, също стои на дневен ред.
6.5. Хидромелиорации
Хидромелиоративната мрежа в по-голямата си част е изградена на принципа на
гравитачното напояване. Основен водоизточник за нея е р. Дунав и няколкото
микроязовири, а където е възможно и чрез подземните води. Подобно на състоянието на
хидромелиоративната инфраструктура в България, и тук на територията на община
Свищов тя е сериозно увредена. В миналото е била създадена напоително-отводнителна
система в Свищовско-Беленската низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В момента
напоителните мероприятия почти са спрени поради високата цена на водата и влошените
й качества.
6.6. Водоснабдяване и канализация
 Обща информация
Водоснабдяването на община Свищов се извършва от „ВиК – Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново, след сливане с „ВиК-Свищов“ ЕАД. Информация за качеството на
доставяната вода, както и за загубите, се посочва в документа на КЕВР от 2018 г.
„Сравнителен анализ на ВиК сектора в Р. България“ за 2017 г., която е първата година от
третия регулаторен период за ВиК сектора (2017–2021 г.). Анализът проследява
постигнатите нива на показателите за качество на ВиК услугите, предоставяни от страна
на ВиК операторите, и затова данните са посочени по обхват на ВиК дружествата, а не
по административни граници.
Таблица 63: Постигнати нива за качество на ВиК услугите от ВиК операторите в
Северенцентрален регион
Качество на
Ниво на
Ниво на
Общи
Ниво на
питейната
покритие с
покритие
загуби на
покритие с
Показател за
вода в
услуги по
с
вода във
услуги по
качество/ ВиК
големи зони
отвеждане
водоснабводоснабди
пречистване
оператор/група
на
на
дителни
- телните
на отпадъчни
%
водоснабдя
отпадъчни
услуги
системи
води
ване
води
„ВиК ООД“, гр.
100,00
99,98
41,78
64,32
55,39
Русе
„ВиК – Йовковци“
ООД, гр. В. Търново,
след сливане с
99,75
100,00
58,50
62,57
58,78
„ВиК-Свищов“ ЕАД
„ВиК“ ООД, гр.
99,49
99,75
60,30
82,60
72,60
Габрово
„Бяла“ ЕООД,
100,00
97,25
60,90
79,08
76,34
град Севлиево
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„Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД,
Разград
„Меден кладенед“
ЕООД,
гр. Кубрат
„ВиК“ ООД, гр.
Исперих
„ВиК“ ООД,
гр. Силистра
Източник: КЕВР

99,04

98,97

70,78

46,80

46,80

100,00

100,00

63,21

23,56

23,56

100,00

98,89

57,15

0,00

0,00

100,00

100,00

59,65

44,12

36,73

Както е видно от таблицата „ВиК – Йовковци“ ООД, гр. В. Търново (след сливане с
„ВиК-Свищов“ ЕАД), предоставя ниво на покритие с водоснабдителни услуги 99,75%,
като качеството на питейната вода в големите зони за водоснабдяване е 100%, съгласно
данните от доклада на КЕВР за 2018 г. За разлика от водоснабдяването обаче нивото на
покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води е на почти наполовина по-малко
62,57%, като нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води е дори пониско 58,78%. Това се дължи най-вече на факта, че в малките населени места няма
изградени канализационни системи за отвеждане и пречистване на отпадните води.
Развитието на сектора на ВиК почива върху действащия регионален генерален план
(РГП) на „ВиК-Свищов“ ЕАД. Целта на РГП е да представи в дългосрочен план мерки за
постигане на съответствие с Националната стратегия за околна среда и Националната
стратегия за управление и развитие на водния сектор. РГП e с планов хоризонт 2038 год.,
т .е. обхваща целия период на действие на Плана за интегрирано развитие на община
Свищов (2021-2027). РГП е разделен на три етапа: краткосрочен (2014-2020),
средносрочен (2021 - 2028) и дългосрочен (2029 - 2038).
 Водоснабдяване
Водоснабдяването в община Свищов се осъществява от подземни води чрез 81 бр.
водовземни съоръжения, в това число 30 дренажа, три кладенеца тип „Раней”, 21
шахтови кладенци, 26 тръбни кладенци и един сондажен кладенец. Локалните ресурси
на тези водоизточници съответстват на сумата на средноминималната стойност на
дебита на дренажите и водните количества от тръбните кладенци при допустимо водно
ниво в тях за срока на експлоатацията им. Средно месечно добиваната вода е около 500
хил. м3, с обхват около 50%. Общата дължина на водопроводните мрежи е около 450 км.
Над 80% от водопроводните мрежи са изградени от азбесто-циментови (етернитови)
тръби и са в експлоатация повече от 30 г., което обуславя значителни водни загуби.
Недостатъчно добро е нивото на управление на водните ресурси и водоснабдителните
системи. Уредите за измерване не са достатъчно прецизни, поради несъразмерности и
неподходящо оборудване, разходите за електроенергия са относително високи,
относителният дял на полезно използваната вода е нисък, а в някои райони - крайно
незадоволителен (под 30%). Няколко населени места, които се водоснабдяват от местни
водоизточници, изпитват недостиг на вода и понякога са на режим.
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Водоизточниците на територията на община Свищов са предимно от плитки
сондажи, с дълбочина до 20 м, изградени за водоснабдяване на отделните населени
места. Водоснабдителните системи на територията на община Свищов, които снабдяват
с вода повече от едно населено място са две. Това са:
 ПС „Вардим" осигурява водата на гр. Свищов, с. Вардим и с. Царевец състояща се от тръбни кладенци 23 бр. със среден дебит около 5л/с и три броя
лъчеви кладенци тип Раней, със среден дебит около 40л/с. Среден годишен
дебит от водоснабдителна система при ПС „Вардим" - 3 000 000 м3/г.
 ПС „Кривулука“, снабдяваща с вода селата Козловец и Българско Сливово. На
територията на общината за водовземане от по-дълбоки водни хоризонти са
изградени 4 бр. дълбоки сондажи с дълбочина от 100 до 150 м. в района на
землище с. Българско Сливово.
Таблица 64: Характеристики на вододайните зони
Вододайна
зона

При с.
Вардим 4 бр.
кладенци тип
„Раней”
1,2,3,4

Настоящо
производство
[м³/ден]

Капацитет
Година
Общ
В
на
на
брой
експлокладенци
изгражд
кладенци атация
[м³/ден]
ане

3 400
1 500

4 300
3 400

150

1 700

няма данни

3 630

Тръбни
6 000
6 100
кладенци
Общо:
11 050
19 130
Източник: Регионален генерален план

4

3

няма
данни

28

9

няма
данни

Наблюдения
В добро
състояние. Във
всички
кладенци има
повишено
съдържание на
манган
В добро
състояние

Всички водоизточници, подаващи вода за гр. Свищов, с. Вардим и част от с. Царевец
имат устроени санитарно - охранителни зони съгласно изискванията на Наредба №3
(обн. Д.В. бр88/2000г.).
Среден годишен дебит от всички водоизточници, експлоатирани от „ВиК-Йовковци“
ООД ( след сливане с „ВиК – Свищов“ ЕАД ) - 5 000 000 м3/г.
Подземните води по силата на чл. 11, т. 3 от Закона за водите са публична държавна
собственост. Водовземането от повърхностни и подземни води се осъществява въз
основа на разрешителните за водовземане от Басейнова дирекция за управление на
водите в Дунавски район с център Плевен. От ползваните общо 81 бр. водоизточници
има издадени 13 разрешителни за водовземане за 40 бр. водовземни съоръжения, като за
останалите за 41 бр. не са налични такива. Съответните водни количества са: 310,3 л/сек
с разрешителни и 42,2 л/сек – без разрешителни.
 Качество на подземните води
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На територията на община Свищов се провежда мониторинг за качеството на
подземните води в два пункта – един в с. Вардим за подземно водно тяло
BG1G0000Qal009 и втори в с. Козловец за подземно водно тяло BG1G0000Qрl026.
Резултатите от мониторинга показват:
 съдържанието на нитратите в подземно водно тяло BG1G0000Qрl026 превишава
с 100÷30 мг/л;
 стандарта за качеството - 50 мг/л;
 превишени са стандартите за качество в подземно водно тяло BG1G0000Qal009
за желязо (4,41 пъти) и за манган (6,42÷7,26 пъти).
При всички източници на подземни води, каптирани за водоснабдяване на община
Свищов, се констатират отделни превишения над стандартните стойности за
съдържанието на нитрати, желязо и манган.
 Водоснабдени населени места
На територията на община Свищов всички населени места (гр. Свищов и 15-те села)
имат изградена водоснабдителна система. В режим на водоснабдяване със сезонен
характер са селата Хаджидимитрово, Алеково, Драгомирово, Горна Студена.
Над 99% от населението на общината ползва централно водоснабдяване.
Качеството на питейната вода отговаря на БДС 2823-75, но се наблюдават моментни
отклонения по някои показатели, например цвят и мътност, върху които съществуващата
система не може да влияе. Частично е въведена система за диспечерски контрол и
управление, която се нуждае от разширение и усъвършенстване. Общата хидрогеоложка
оценка е, че районът разполага с достатъчни водни ресурси и възможности за
удовлетворяване нуждите на общината.
Обща дължина на външните/магистралните водопроводи е 155 041,00м.
Преобладават външните водопроводи, изпълнени от етернитови и стоманени тръби
строени през 60-те и 70-те на 20 в. с изтекъл амортизационен срок и чести аварии. Към
основната водоснабдителна система ПС „Вардим" е изграден нов водопровод от ПЕВП
ф500 и ф560 въведен в експлоатация още през 2011 г. с дължина 9 км.
Общата дължина на вътрешни водопроводи е 544 700 м. Преобладават
водопроводи, изпълнени от етернитови и стоманени (манесманови) тръби, строени
основно през 50-те, 60-те и 70-те години на миналия век с изтекъл амортизационен срок
и чести аварии.
Съществуващият довеждащ водопровод снабдяващ с. Овча могила е изграден от
азбестоциментови (етернитови) тръби ф200 мм по проект на ТПО Велико Търново от
1970 г. По данни на „ВиК-Йовковци“ при експлоатацията му около 80 аварии средно
годишно. Загубите на вода по довеждащата и разпределителна мрежа на село Овча
могила за 2018 г. достигат 86%, а за 2020 г. - 82%. Най-проблемните участъци от
довеждащият водопровод са трасетата от шахта изпразнител № 1 до шахта въздушник №
3 в землището на с. Червена и от о.к. 229 до о.к.72 на вход населено място с. Овча
могила.
Съществуващият довеждащ гравитачен водопровод на селата Хаджидимитрово,
Козловец, Морава и Драгомирово община Свищов често прави аварии, които са
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свързани с разкопаване и последващо възстановяване. Отстраняването на авариите води
до нарушаване на нормалната работа на водопроводната мрежа, както и до значителни
материални разходи за отстраняването им. Водата в населените места често не достига в
количествено отношение и се подава с недостатъчен напор.
В община Свищов има 15 бр. малки водоснабдителни системи. За всичките села
пречиствателни станции или специални пречиствателни съоръжения няма.
Таблица 65: Обобщаваща таблица на водоснабдителните системи
Загу
би
(%)

Покрива
стандарт
ите за
количество

Покрива
стандарт
ите за
качество

Комент
ари
(основн
и
недоста
тъци)

м³ / година

%
oт12

Да/не

Да/не

-

28 162,03

165 659,01

83%

Не

Не (NO3)

нитрати

няма данни

8 709,73

79 179,38

89%

Да

Не (NO3)

нитрати

Българско
Сливово

няма данни

57 912,60

137 887,15

58%

Да

да

-

Червена

14.129

10 527,68

95 706,19

89%

Не

Не (NO3)

нитрати

Деляновци

няма данни

7 227,00

32 850,00

78%

Да

Не (NO3)

нитрати

Драгомиро
во

33.102

28 400,01

177 500,09

84%

Не

да

-

Горна
Студена

29.633

22 307,34

148,716

85%

Не

Не (NO3)

нитрати

Хадждими
трово

20.724

34 473,81

164 160,99

79%

Не

Не (NO3)

нитрати

Козловец

няма данни

56 398,11

268 562,41

79%

Да

Не (NO3)

нитрати

Морава

няма данни

34 920,83

43 112,13

19%

Да

Не (NO3)

-

Ореш

няма данни

74 876,40

207 989,99

64%

Да

да

-

Овча
могила

33,387

63 124,99

197 265,61

68%

Не

Не (NO3)

нитрати

Совата

няма данни

6 841,56

57 013,00

88%

Да

да

-

Свищов

54,47

1368246,7

3337187,12

60%

Да

Mn

Манган

Дължина
на
разпредели
телна
мрежа

Общо
водопотреб
ление (без
загуби)

Общо
водопотре
бление със
загуби

км

м³ / година

Алеково

22.207

Александр
ово

Населено
място
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Царевец

няма данни

55 407,00

158 305,71

65%

Да

Mn

Манган

Вардим

няма данни

50 203,36

143 438,74

65%

Да

Mn

Манган

Източник: Регионален генерален план
Данните от таблицата по-горе показва наличие на сериозен проблем по отношение
на качеството на водата за питейни нужди. При шест от селата: Алеково, Червена,
Драгомирово, Горна Студена, Хаджидимитрово и Овча могила стандартите за
количество не са покрити. Това в голяма степен се дължи на големите загуби, които се
отчитат в тези населени места (между 68% и 89%).
В някои от населените места са установени завишени количества на нитратите
и мангана във водата, което налага предприемането на необходимите действия за
привеждането им до нормативните нива.
Таблица 66: Преносни водопроводи на основната водоснабдителна система за гр.
Свищов
Година на
Диаметър Дължина изграждане
Местоположение
Материал
Наблюдения
[мм]
[км]
или
възраст
от Ф 325
Амортизирани
От тръбните
Стомана
1,45
30 - 40г.
до Ф 530
тръби
кладенци и
кладенци „Раней”
Азбестоот Ф100
Амортизирани
14,08
20 – 40г.
до ПС „Стара”
циментови до Ф 600
тръби
От ПС „Стара” до
водоеми V=625
Нови
м3 и V=4000 м3 и Полиетилен от Ф400
11,931
преди 10г. полиетиленови
от тях до
РЕ
до Ф560
тръби
водоемите на гр.
Свищов
Общо : 27,461
Източник: Регионален генерален план
Подобно на много други общини и тук се наблюдават остарели и амортизирани
преносни водопроводи. Както се вижда от таблицата по-горе голяма част от:
 Външните водопроводи между кладенците Раней са от стомана Ø325, Ø426 и
Ø530 мм и са на близо 40 год. Посочените тръбопроводи са стари и
амортизирани. Основен недостатък е, че в голямата си част са корозирали;
 Външните водопроводи между тръбните кладенци са от остарели етернитови и
стоманени тръби. Посочените тръбопроводи са стари и амортизирани и в
голямата си част корозирали и в кратък срок трябва да се подменят.
Водата се съхранява в 6 броя резервоари, с общ обем 9750 м3. Помпените станции
на основната водоснабдителна система от с. Вардим са 16 бр., с 27 помпи и общо
производство Q от 11,1 до 70 л/с.
Таблица 67: Разпределителна мрежа в гр. Свищов
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Материал

Брой,
номинален
диаметър [мм]

Процент
от
Дължина общата Година на
[км]
дълизграждане
жина
[%]

до Ф150
Азбестоциментови

Ф150 до Ф 600
до Ф150

Стомана

Чугун

Ф150 до Ф 600
до Ф150
до Ф150

Полиетилен
РЕ

Ф150 до Ф300

Общо:

Сградни
отклонения

Наблюдения

Тръбите са много
стари, има течове
при връзките и
големи загуби на
вода

17,877

32,8

няма данни

9,562

17,55

няма данни

11,614

21,3

няма данни

3,3

6,06

няма данни

Тръбите са
корозирали има
големи загуби на
вода

0,175

0,35

няма данни

Добри условия

8,925

16,4

2000 до
днес

Добри условия

3,017

5,55

2000 до
днес

Добри условия

54,47

100

5200 бр.
Ф15до Ф 50

По-голямата част са
от стоманени
поцинковани тръби
няма данни
(стари) и в лошо
състояние, с големи
загуби по тях

Източник: Регионален генерален план
Подобно на преносните водопроводи и при сградните отклонения е налице
лошо състояние на тръбите, които са стари и компрометирани, като генерират
сериозни загуби на вода.
Съществуващата мрежа се състои от няколко зони, на база на налягането:
 Ниска зона
 Междинна зона
 Висока зона
 Помпени станции
 Обслужващи Резервоари
 Пречистване и съхранение на вода.Обеззаразяването се извършва с хлор–газ.
Прехлорираната вода от кладенец Раней 1 се смесва във водопроводите по пътя на
водата от вододайната зона до съществуващите преходни водоеми над с. Вардим. След
това обеззаразената вода достига до напорните водоеми на с. Вардим, с. Царевец и гр.
Свищов. При крайните консуматори наличието на остатъчния хлор е в необходимите
граници. Не се налага допълнително хлориране.
176

 Структура на канализационна система и ПОСВ
Административният център Свищов е единственото населено място на територията
на общината с изградена канализационна система. Около 95% от населението на гр.
Свищов е включено в централизираната канализационна мрежа. По-голямата част от нея
е изградена през 60-те и 70-те години на 20-ти век, с изтекъл амортизационен срок и
чести аварии. Градската канализация е изградена и функционира като смесена система,
при която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовните отпадъчни
води от населеното място. Градът има и изградена пречиствателна станция за отпадъчни
води (ПОСВ) и довеждащ колектор до нея.
Таблица 68 Общи характеристики на канализационната мрежа на гр. Свищов
Компонент
Описание
Смесена система: дълж. – 43,43км
Канализационна система
Довеждащ колектор 1,518 км
Помпени станции
2
Пречиствателна станция за отпадни води

ПСОВ с капацитет 35000 еж

Свързани селища
Общ брой на населението в агломерацията
Брой на населението, свързано към
канализационната мрежа
Източник: Общ устройствен план на Община Свищов

няма
30 157
28 649

Петнадесетте села от община Свищов нямат изградена инфраструктура, както и
съоръжения за пречистване.
Изводи и заключения
Изградената водопроводна мрежа обхваща цялото население на общината.
Наблюдаваната тенденция на намаление на населението, сравнително постоянното
потребление от местни фирми и наличие на собствени водоизточници и мрежи в поголемите местни потребители подсказва намаляване на доставянето и потреблението на
вода. Съществуващият капацитет на изградените мрежи, като цяло задоволяват нуждата
на обслужваното население. В същото време, се отчитат изключително големи загуби на
вода, достигащи до 89%. Това налага извода, че инвестициите приоритетно следва
да се насочат към доставяне на качествена вода до консуматорите, намаляване на
загубите и увеличаване на енергийната ефективност в сектора на
водоснабдяването.
Качеството на подземните води, ползвани за питейно-битово водоснабдяване,
съответства на Наредба № 9/16.03.2001 г за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели, на Стандарта за качеството в Наредба № 1/10.10.2007 г за
проучване, ползване и опазване на подземните води и на Директива 98/86/EC/. Като цяло
състоянието на водоизточниците (шахтови кладенци, тръбни кладенци, дренажи),
захранващи с вода селищата на територията на община Свищов е задоволително.
Всички помпени станции са оборудвани с нови помпи и понастоящем няма
проблеми с помпажното подаване на вода, с изключение на помпена станция „Стара”.
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Всички напорни водоеми, обслужващи гр. Свищов и селата в конструктивно
отношение са в добро състояние – няма видими течове от водните камери. Тръбните
системи и арматурите по тях не са в много добро състояние – на много места има
сериозна корозия. Някои от санитарно-охранителните зони също не са в добро
състояние – разградени, липсват надеждни врати, табели и т.н.
Разпределителните мрежи не са в добро състояние (изключение прави
водопроводната мрежа на гр. Свищов, където част от мрежата е подменена с
полиетиленови тръби).
Оборудването на мрежата на гр. Свищов с арматури – спирателни кранове и
пожарни хидранти, също не е добро и не отговаря на нормативните изисквания. Подобно
е състоянието на разпределителните мрежи и в селата.
Всички ниско напорни водопроводи от тръбните кладенци до черпателен водоем V=
75м3 се нуждаят от подмяна.
Водите на река Дунав се използват за водоснабдяване с техническа условно чиста
вода от някои промишлени предприятия („Свилоза“ АД и др. ), за напояване и др.
За контрол на качествата на водата на р. Дунав в общия българо-румънски участък,
ИАОС провежда мониторинг. Водите във водното тяло са замърсени от заустване на
непречистени отпадъчни води от крайбрежните населени места
Друг воден обект, който е свързан с хидроложките условия на обособената
територия е р. Студена – ляв приток на р. Янтра. Състоянието е умерено и се запазва
същото от предходни години. Реката е натоварена с биогенни замърсители,
изключително високо съдържание на нитратен азот нитратен – N-NO3 над 10 mg/l и общ
азот, над 12 mg/l. Измерена е висока концентрация на манган през месеците април и
октомври (102 mg/l при СКОС 50 mg/l).
Основните недостатъци на качеството на водата и водоснабдяването в община
Свищов са:
 Високи концентрации на манган в кладенците Раней;
 Наличие на нитрати във водоизточниците на 8 броя села;
 Наличие на утайки и мътилка във водата, в следствие на старите
амортизирани тръби;
 Големите загуби на вода, вследствие на остарялото оборудване на
водопреносната мрежа и сградните отклонения.
Тези недостатъци влияят изключително негативно върху качеството на живот
на територията, тъй като нарушават здравето на нейните жители. В същото време
тези недостатъци имат и отблъскваща роля за външните посетители и
евентуалните бъдещи инвеститори.
Основните недостатъци на канализационната мрежа са:
 Част от съществуващата канализационна мрежа е в лошо състояние
(остаряла, амортизирана, лошо изградена) или не функционира правилно
(малки или обратни наклони, ниска скорост на отпадъчните води,
недостатъчни диаметри, чести запушвания);
 Част от градската канализация е с недостатъчен капацитет за приемане на
дъждовните води, което води до риск от наводнения;
 Няма данни за инфилтрациите в съществуващите канализационни мрежи;
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 Малки наклони и лошо изпълнение причиняват оперативни проблеми в някой
участъци на канализационната мрежа;
 Броят на дъждопреливните шахти е недостатъчен за поемане на дъждовните
води в системата;
Субективното мнение на жителите на територията при извършеното теренно
изследване показва негативно отношение към състоянието на водоснабдителната и
канализационна инфраструктура на територията. Определение като „лошо“ и „много
лошо“ са посочили общо 53,57% от участвалите в анкетното проучване. По-висока
негативност са показали само към „нивото на престъпност в населеното място, в което
живеете“. (Приложение 4 към ПИРО). Обективното състояние на водоснабдяването на
територията, както и субективното мнение на хората от община Свищов показа сериозна
необходимост от предприемане на мерки за осигуряване на качествена вода до
консуматорите в т.ч. и на достатъчното й количество, намаляване на загубите и
увеличаване на енергийната ефективност в сектора на водоснабдяването. „Подобряване
състоянието на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в
населеното място, където живеете“ е определен като един от 7-те най-важни
приоритета за развитие на община Свищов от жителите на общината, участвали в
анкетата. Именно в тази връзка се планира изграждане на пречиствателна станция
за питейни води (ПСПВ) за отстраняване на манган и нитрати, което е ключово за
качеството на водата, а от там и за здравето на жителите на територията.
При новите законови промени Общината не разполага с големи възможности за
реализиране на самостоятелни проекти с цел рехабилитация и подмяна на
водопреносната и канализационната мрежа. Предвид значимостта от социална и здравна
гледна точка на пречистването на водата за питейни нужди от манган и нитрати, е
наложително разработването на проект за изграждане на пречиствателна станция за
питейна вода (ПСПВ), който да бъде реализиран в партньорство с „ВиК - Йовковци“
ООД. По същия начин, чрез реализирането на съвместни проекти между Общината и
„ВиК – Йовковци“ могат да бъдат реализирани и дейности за реконструкция на
водопреносната мрежа в най-засегнатите села: Овча могила, Хаджидимитрово,
Козловец, Морава и Драгомирово, за които има разработени проекти.
При продължаващо развитие на общината без да бъдат взети необходимите мерки се
очакват следните негативни въздействия върху водите:
 увеличаване замърсяването на водите на реките поради липсата на
доизградена канализационна система и недостатъчно изградени локални
пречиствателни станции;
 влошаване качеството на повърхностните и подземните води от
нерегламентирани сметища;
 влошаване състоянието на водоснабдяването поради загуби на вода, липса
и/или лоша експлоатация на СОЗ;
 ще продължат авариите от съществуващите стари етернитови водопроводи;
 ще се запази или увеличи процентът на общите загуби в обособената
територия на ВиК Свищов, който и в момента е висок;
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 големите водни загуби водят след себе си завишени разходи за
електроенергия за доставянето на вода, което е значителен проблем за
населението, свързан с повишаване цената на услугата;
 ще се запази или увеличи инфилтрация в канализационната мрежа на
подземни води и вода от течове от водопроводните тръби;
 увеличаване щетите от наводнения и др. подземни води:
 загубите на вода с питейно-битови качества ще продължава;
 продължаващо инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи
изгребни и попивни ями и замърсяването с битови и други отпадъци;
 влошаване на санитарно-хигиенните условия в населените места и качествата
на плитките подземни води поради липса на канализационна мрежа.
7. Екологично състояние и рискове
7.1. Канализация и инфраструктура на отпадъчни води за агромелиорация
Свищов
7.1.1. Обща характеристика
Общинският център Свищов има изградена пречиствателна станция за отпадни води
и довеждащ колектор до нея. Общата дължина на канализационната мрежа,
експлоатирана от местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД е над 43 км. със следните
характеристики:
 Канализационна система – смесена с дължина 43,43 км.;
 Помпени станции – 2 бр.;
 Пречиствателна станция за отпадни води (ПОСВ) с капацитет 35 000
еквивалентни жители (е.ж.);
 Свързани селища – няма;
 Общ брой на населението в агломерацията – 30 157;
 Брой на населението, свързано към канализационната мрежа – 28 649;
 Дял на свързаното население – 95%.


Система за събиране на отпадъчните води

Географското положение на Свищов предопределя р. Дунав като основен приемник
на отпадъчните води на града. Най-високите точки от регулационния план на града са с
коти 138 м., в югозападната част на града, а най-ниските са около 25 м., в
северозападната част покрай Ж.П. линията, т.е. максималната геодезическа денивелация
е 113 м. Това състояние предполага висока степен на гравитачна канализация.
Канализационната мрежа на град Свищов е изградена и функционира като смесена
система, при която съвместно се отвеждат битовите, производствените и дъждовните
отпадъчни води от населеното място. Изграждането й е започнало от 1947 г. въз основа
на изработен технически проект за централната градска част, пристанището и
индустриалната зона, както следва:
 56% построена преди 1970 г.
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 38% построена от 1970 до 1990 г.
 6% построена след 1990 г.
По-голямата част от канализационната мрежа е изградена преди 1990 г. От тогава
насам няма налични разработки и строителство на нова мрежа.
Канализационната мрежа се състои основно от бетонови и стоманобетонови тръби с
диаметри от 200 мм до 2 000 мм. Каналите са положени с наклони от 0,002 до 0,050 и
дълбочина между 2,50 м до 4,50 м. Изграден е довеждащ колектор до пречиствателната
станция.
Таблица 69: Обобщени параметри на канализационната мрежа на град Свищов
№
Индикатор
Единица
1 Обща дължина на канализационната мрежа
43,43 км
1.1

Дължина на мрежа за дъждовна вода

няма

1.2

Дължина на главни канализационни колектори

13,55 км

1.3

Дължина на второстепенни канализационни колектори

29,88 км

Вид на канализационната мрежа
100% смесена
Дължина на канализационната мрежа, наскоро реабилитирана
3
няма
(през последните 5 год.)
Процент на реабилитирана канализационна мрежа (свързана със
4
0%
съществуващата мрежа)
5 Брой на население / дължина на канализационната мрежа
720 жит./км
6 Капацитет на дъждовната вода, събрана в басейните
няма
7 Брой зауствания в открит приемник
7
8 Брой на изградените канализационни отклонения
3055
Източник: Регионален генерален план на местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД
2

Канализацията на град Свищов работи на принципа на гравитацията. Поради
естествената конфигурация на терена се е наложило изграждането и пускането в
експлоатация на две помпени станции, с помощта на които се отвеждат отпадъчните
води по довеждащ колектор към пречиствателната станция. В мрежата за отпадъчни
води няма помпени станции.
 Съоръжения за пречистване на отпадъчни води
Пречиствателната станция за отпадни води е оразмерена за 35 000 е.ж., но по проект
е предвидено, че може да поеме до 40 000 е.ж. и хидравлично да поеме до 11 000
куб.м./ден.
Най-големите консуматори на вода в рамките на обслужващата зона на община
Свищов са промишлени предприятия в различни сектори на икономиката, чието
потребление достига до 66 384 куб.м. годишно.
Таблица 70: Количество и концентрация на отпадъчните води от основните
промишлени предприятия в община Свищов
№ Икономическа
Сфера на
Количество
БПК
Монтирани
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единица/индус
трия

1

Винпром
Свищов

2

„Месокомбинат
– Свищов“
ООД

3

„Слънчо“ АД

действие

Преработка на
грозде и п-во на
вино
Производство на
месо и месни
продукти
Производство на
детски храни

отпадъчни
води на ден
[м3/ден]

концен
трация
[мг/лl]

съоръжения за
предварителна
обработка
[да/не]

92

240

не

307

270

да

35

140

не

Малки
4
предприятия Различни
175
70
не
16 броя
Източник: Регионален генерален план на местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД
Всички предприятия имат „Разрешения за заустване в градската
канализация”, с изключение на „Месокомбинат – Свищов“, които имат монтирани
съоръжения за предварителна обработка. Отпадните води на почти всички
съществуващи животновъдни ферми се заустват в дерета, отводнителни канали и
р. Дунав.
 Развитие на ВиК системата
Водопотреблението е ключов екологичен показател, свързан както с
развитието на населението, така и с развитието на канализационната система.
Основната прогностична хипотеза е свързана с идеята, че индивидуалното битово
потребление, ще се приближи до стандартната стойност от 120 л/ж/д.
Таблица 71: Прогнози за водопотреблението (годишен обем в м3)
Водопотребление в куб.м. по години
Населено място
2011
2016
2021
2028
2038
Свищов
3 337 187
2 798 161
2 461 196
2 576 629
2 675 365
Други
2 142 810
1 055 387
712 712
606 915
469 370
Общо ВиК
5 479 997
3 853 548
3 173 908
3 183 544
3 144 735
Източник: Регионален генерален план на местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД
Както е видно от таблицата по-горе прогнозата предполага тенденция за постепенно
да намаляване на водопотреблението. Това в голяма степен най-вероятно се дължи на
устойчивия в годините отрицателен прираст на населението на територията на община
Свищов.
Потокът отпадъчни води се изчислява на база водопотреблението (битово и
небитово) и процент от инфилтрациите. Нивото на инфилтрации през 2011 г. за Свищов
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е 57 %, като целта е до 2038 г. да бъде 20 %. Загубите и нивото на инфилтрации са
много важни за мрежите, които се наблюдават.
Таблица 72: Прогнози за потока отпадъчни води (годишен обем в м3)
Отпадни води в куб.м. по години
Агломерация
2011
2016
2021
2028
2038
Свищов
4 229 991
4 390 159
3 399 677
3 269 571
3 050 860
Други
0
0
0
198 552
347 299
Общо ВиК
4 229 991
4 390 159
3 399 677
3 468 123
3 398 159
Източник: Регионален генерален план на местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД
Степента на свързаност при водоснабдяването на територията е 100%, докато
свързаността към канализацията варира от 95% до 100% за гр. Свищов. Целта е до 2038
г. степента на свързване към канализацията да достигне 100%.
 Планиране на урбанистичното развитие
Свищов е единственото населено място в общината, което е с население над 2
000 жители. Разположен е на такъв терен, че нито едно от околните селища не може
да се включи с отпадъчните си води към пречиствателната станция. Причините за
това са отдалечеността на селищата и конфигурацията на терена. Така че няма
стратегически алтернативи за пречистване на отпадъчните води в района, освен
изграждане на локално съоръжение за пречистване на отпадъчни води (ЛПСОВ).
За урбанизираните територии извън населените места също се предвижда
изграждане на разделна канализация за атмосферните и отпадъчните води и отвеждане
на последните в ЛПСОВ. Отпадъчните води в селата на общината се заустват в
индивидуални съоръжения за отвеждане и пречистване на водите (водоплътни
изгребни ями), които отговарят на техническите и санитарно - хигиенните
изисквания.
В Правилата за прилагане на ОУПО е отправено изискване към последващите
подробни устройствени планове на населените места и селищните образувания да
се предвиди реконструкция, рехабилитация и доизграждане на канализационната
мрежа като разделна, с оглед осигуряване на възможност за събиране и отвеждане
на отпадъчните води до локални пречиствателни съоръжения в по-далечна
перспектива.
7.1.2. Рискове и опазване чистотата на водите
Водопотреблението и потока на отпадъчните води са основните показатели, както за
чистотата на водата, така и неин източник на замърсяване. Това е така, тъй като
източниците на замърсяване на водите са основно с антропогенен характер.
Основните източници на замърсяване на водите от агломерацията са:
 Битови отпадъчни води, включително и промишлени отпадъчни води, включени
в канализацията на гр. Свищов и заустени в р. Дунав;
 Промишлени отпадни води, заустващи директно в преливника – р. Дунав;
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 Замърсяване на подпочвените води от наторяване на селскостопански земи;
 Битови отпадъчни води и промишлени отпадъчни води, заустени
канализацията на гр. Свищов.

в

 Източници на замърсяване
Източниците на замърсяване на повърхностните води се разделят на две
основни групи: точкови и дифузни.
Дифузните източници на замърсяване на територията са:
 от населени места без изградени канализационни системи или частично
изградени такива;
 от земеделски площи, наторявани с торове и препарати за растителна защита
без спазване на условията на добрата земеделска практика;
 от дейности на ферми за отглеждането на животни и нерегламентирано
складиране и употреба на получения органичен тор;
 нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци;
 неконтролируемо депониране на отпадъци.
Дифузните източници на замърсяване са трудно контролируеми, но при реализиран
ефективен контрол, това замърсяване може да бъде ограничено, например закриване на
нерегламентираните сметища и рекултивация на терените, закриване на складове за
пестициди, недопускане на нерегламентирано натрупване на отпадъци, торови маси и
др., въвеждане в земеделието на най-добрите земеделски практики и т.н.
Основните точкови източници на замърсяване на повърхностните води са:
 Зауствания на непречистени отпадъчни води от канализационните градски
колектори на гр. Свищов - отпадъчните води от промишлените предприятия и
битовите отпадъчни води от населението. В момента отпадъчните води от гр.
Свищов, включени в градската канализация, се заустват в река Дунав в 6 точки.
 Директно заустване на отпадъчни води от „Свилоцел” Свищов. Това е голямо
предприятие, разположено извън гр. Свищов и има самостоятелна ВиК
инфраструктура извън ВиК Свищов. Това преработвателно предприятие не е
включено в ГК и ПСО.
Предвид посоченото по-горе, точковите замърсители се разделят на две основни
групи:
 Промишлени предприятия, намиращи се в границите на населените места
и заустващи отпадъчните си води в общоградската канализационна
система;
 Промишлени предприятия, заустващи самостоятелно в приемниците, а
самостоятелно ще се зауства в р. Дунав
В таблицата по-долу са описани по-големите промишлени предприятия от
територията, чиято дейност в най-голяма степен води до замърсяване на повърхностните
води на територията на Община Свищов.
Таблица 73: Промишлени предприятия, основни замърсители на повърхностните води
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№
1.
2.
3.

Промишленост
Свищов
Винпром Свищов
„Месокомбинат –
Свищов“ ООД
„Слънчо“ – детски
храни
Малки предприятия

ЛПСОВ

Неразтворени
N
P
вещества
мг/л.
мг/л.
мг/л. мг/л.
240
270
10
1

Qср.д. БПК

не

м3/дн.
92

да

307

270

290

27

8

не

35

140

210

14

4

не
175
70
90
8
3
Общо:
609
Източник: Регионален генерален план на местния клон на „ВиК – Йовковци“ ООД
6.

Няма точна информация за замърсяването на подпочвените води от селското
стопанство. Индиректно може да се съди от замърсяването в сондажните кладенци и
кладенците тип „Раней”, които се използват за водоснабдяване на гр. Свищов. Но този
тип замърсяване е трудно за доказване, тъй като водоизточниците са разположени в
терасата на р. Дунав и е спорно каква част от водите са инфилтрирани от реката и каква
е частта на подпочвените води.
Данните в таблицата по-долу показват, че отпадъчните води, зауствани в речните
води са 100% нетретирани и при двата вида източници на замърсяване. Освен това прави
сериозно впечатление, че обемът на отпадъчните води, изпуснати в приемен водоем от
„Свилоцел“ АД надвишава близо 10 пъти обемът от всички останали източници на
замърсяване за година, като размерът на замърсяването от това голямо предприятие е
двойно по-голям спрямо същия, идващ от всички останали източници на територията на
град Свищов.
Таблица 74 Източници на замърсяване и количества,
гр.Свищов
Обем на
отпадъчните
Размер на
води,
замърсяването
Речен
Източник на
изпуснати в
изпуснато в
басейн
замърсяване
приемен
приемен
водоем
водоем
[милион
[кг. БПК/год.]
м³/год.]
Битови и
промишлени
отпадъчни
2,88
766 500
води,
заустени в
Дунав канализацията
Промишлени
отпадъчни
води, заустени
22,12
1 541 760
в р. Дунав „Свилоцел”

зауствани в речните води –
Размер на
замърсява
нето
изпуснато
в приемен
водоем
[ЕЖ]

Оценка в
съответствие с
разрешително за
заустване (за
отпадъчни води),
степен на
пречистване

35 000

100 % не
третирани

70 400

100 % не
третирани
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АД

Източник: Регионален генерален план, Забележка : Данните в таблицата са изчислени
при режим на работа 365 дни годишно по 24 часа/ден.
Заустването на отпадните води, отделяни от агломерацията в речните води
оказва влияние, както на повърхностните, така и на подпочвените води на
територията.
 Въздействие върху повърхностните води
Приемник на отпадъчните води в района е р. Дунав. Емисионният контрол на
отпадъчните води се провежда от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Резултатите показват, че няма превишения на индивидуалните емисионни ограничения
по съответните показатели на заустваните в приемника отпадъчни води. Контролът на
качествата на речните води се извършва в 8 пункта по р. Дунав, като на територията на
местния клон на ВиК има само един, който се намира в гр. Свищов. В момента
замърсяването на повърхностните води на приемника р. Дунав от битовите и
промишлените отпадъчни води на гр. Свищов е нивото на максимално допустимите
граници според българското законодателство. За свеждането на замърсяването до тези
граници допринасят изграждането на ПСОВ гр. Свищов и довършването на ЛПСОВ от
“Свилоцел” АД, както и изграждането на главния колектор до ПСОВ – Свищов.
 Въздействие върху подпочвените води
Замърсяването на подпочвените води се основава на два фактора:
1. замърсяване от торове и пестициди на селскостопански терени и
2. ексфилтрирани отпадъчни води от септични ями, попивни кладенци и подобни в
населени места с население под 2 000 ЕЖ.
Докато замърсяването на селскостопанските площи в известна степен може да се
проследява и да се контрлира, то при за замърсяването от втория вид няма точни данни.
За извършване на контрол се използват резултатите от измерванията на основните и
специфичните физикохимически показатели заложени в програмите за мониторинг,
които се използват и за оценка състоянието на подпочвените води.
Друг важен фактор за замърсяването на водите са утайките. Те са основните
отпадъци от ПСОВ и могат да бъдат разделени на:
 Утайки – обезводнени и стабилизирани;
 Задържана материя на решетките;
 “Задържан и промит” пясък от пясъкозадържателя.
Важно за утайките от ПСОВ е, че в промишлените отпадъчни води, зауствани в
ПСОВ, няма наличие на тежки метали и това дава възможност за тяхното
ефективно третиране. Технологията на третиране на утайките от ПСОВ дава
възможност те да бъдат утилизирани по следния начин :
 Наторяване в селското стопанство;
 Рекултивация на нарушени терени;
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 Компостиране.
При този вид третирания трябва да се спазват изискванията на директива 86/278/ЕЕС и
чл.24, алинея 2 от ЗУО.
 Контрол върху качеството на водата
 Повърхностни води
Мониторингът на качеството на повърхностните водите се извършва по специални
програми за контролен и оперативен мониторинг от подразделенията на МОСВ.
Оценка на състоянието на водните тела се извършва и чрез хидробиологически
контрол на определените пунктове по реката. Хидробиологичните изследвания отчитат
какъв е ефектът от цялостното въздействие на замърсителите върху околната среда,
използвайки съответно подбрани биоиндикатори. Повърхностните води на територията
на Общината са под контрола на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Водните тела с водосбор в обособената територия са приемници на отпадъчните
води. Речната мрежа в района на Община Свищов е свързана най-вече с р. Дунав.
От контрола на качеството на питейната вода се констатират периодично
високи стойности по показателя „съдържание на манган“ – от 0,08 до 0,15 мг/л при
норма 0,05 мг/л, както и епизодични отклонения по показателите цвят и мътност
на обеззаразената вода от разпределителните мрежи на гр. Свищов и с. Вардим.
 Подземни водни тела
Състоянието на подземните водни тела се оценява като съвкупност от екологичното
и химичното им състояние. В План за управление на речните басейни в Басейнова
дирекция Дунавски район (ПУРБ–Дунавски район) 2016-2021г. е извършена оценка на
риска за състоянието на подземните водни тела.
В обхвата на местния клон на ВиК попадат общо 4 подземни водни тела.
Количественото състояние на 3 от тях се оценява на добро, но химическият състав на
повечето е оценен като лош.
1. BG1G0000QAL008 - Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина:
 Риск оценка по химия: да
 Риск оценка по количество: да
Натиск и въздействие – дифузен: селско стопанство населени места без канализация
Химичното състояние на тялото се оценява с три мониторингови пункта. Резултатите от
проведения през 2018 г. мониторинг на водата и в трите пункта наблюдаващи ПВТ с код
BG1G0000QAL008, отговарят на СК на подземни води по всички изпитвани показатели.
Въз основа на казаното, ПВТ може да бъде оценено в добро химичното състояние.
2. BG1G0000QAL009 - Порови води в Кватернера - Вардим-Новградска низина
 Риск оценка по химия: не
 Риск оценка по количество: да
Натиск и въздействие – дифузен: селско стопанство населени места без канализация.
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Химичното състояние на тялото се оценява с един мониторингов пункт: МР 049 при
с.Вардим ШК - Р3 ОПС "Вардим", който показва високи стойности на концентрацията
на показател манган.
Фиг. 15 Сравнение на стойността на мангана спрямо СК на водите ОПС „Вардим“ за
периода 2010-2018г.

Източник: Доклад „Състояние на подземните води на територията на Дунавски район
за басейново управление през 2018 година“
3. BG1G0000QPL026 - Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра
 Риск оценка по химия: да
 Риск оценка по количество: не
Натиск и въздействие – дифузен: селско стопанство, населени места без
канализация, подземни богатства/1, мини/2.
Химичното състояние на тялото се наблюдава с четири мониторингови пункта, от които
един се намира на територията на община Свищов - МР 133 при с.Козловец дренаж
"Гравитачен" ПС "Козловец".
На диаграмата по – долу е показана динамиката на нитратни йони в два от
пунктовете наблюдаващи ПВТ с код BG1G0000QPL026 - тенденцията към понижаване
на средногодишните концентрации в пункт ШК ПС "Вързулица“ се запазват, но в пункт
дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец" отчетените стойности на нитрати превишават СК за
подземни води.

Фиг. 16 Сравнение на стойността на NO3 спрямо СК на водите ПС „Вързулица“ и ПС
„Козловец“ за периода 2010-2018г.
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Източник: Доклад „Състояние на подземните води на територията на Дунавски район
за басейново управление през 2018 година“
4. Подземно водно тяло с код BG1G0000QAL019 и име „Порови води в Кватернера р. Осъм”
 Риск оценка по химия: да
 Риск оценка по количество: не
Химичното състояние на тялото се наблюдава с три мониторингови пункта, от които
два се намират в община Ловеч и един в община Левски. Двата пункта в община Ловеч
показват, че по всички показатели с изключение на нитратите водата отговаря на СК за
подземни води. В мониторинговия пункт при с. Асеновци, община Левски е
констатирано завишаване на концентрациите на манган след 2016год. поради което
БДДР се извършва през 2019 г. на водата в пункта четирикратно изпитване.
Фиг. 17: Концентрация на манган спрямо СК на водите в ШК 2 ПС „Асеновци“ за
периода 2010-2018г.

Източник: Доклад „Състояние на подземните води на територията на Дунавски район
за басейново управление през 2018 година“
Както е видно от представените данни основните показатели, по които се
отчитат завишени стойности над законово установените норми са предимно на
манган в три от подземните водни тела, от които се черпи вода в Община Свищов.
Според Басейнова дирекция Дунавски район, в актуализирания регистър на
нитратно уязвимите зони в обхвата на община Свищов като замърсени и
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застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници са определени
следните подземни водни тела:
 Порови води в Кватернера - р. Осъм с код BG1G0000QAL019;
 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра с код
BG1G0000QPL026.
Като уязвима зона за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници е определена цялата територия на община Свищов. Всички
предвиждани дейности следва да се съобразяват с изискванията в Програмата от мерки
за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници
в уязвимите зони за периода 2020-2023г. и „Програмата за мониторинг на нитратите в
подземните води“.
Съгласно ПУРБ–Дунавски район 2016-2021г. са заложени екологични цели за всяко
едно от тези тела, показани на таблицата по-долу.
Таблица 75: Екологични цели за подземните водни тела, попадащи в обособената
територия на местния клон на ВиК
№

Име на подземното
водно тяло

1

Порови води в
Кватернера - Беленско
- Свищовска низина
BG1DGW0000QAL008

Площ Химично Количествено
(км2) състояние
състояние
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Добро

Добро

2

Порови води в
Кватернера - Вардим Новградска низина
BG1DGW0000QAL009

33

Лошо

Лошо

3

Порови води в
Кватернера - р.Осъм
BG1DGW0000QAL019

365

Лошо

Добро

Лошо

Добро

Порови води в
Кватернера - между
4
1931
реките Осъм и Янтра
BG1DGW0000QPL026
Източник: Регионален генерален план

Специфична
екологична цел за
водното тяло
Запазване на
доброто състояние
на подземните води.
Намаляване
съдържанието на
органични и
биогенни вещества,
съдържанието на
замърсителите в
подземните води.
Намаляване
съдържанието на
органични и
биогенни вещества,
съдържанието на
азот в подземните
води.
Постигане на добро
състояние на
подземните води.

Значими замърсители по отношение на химичното състояние на подземните
води са:
 Просмукване на замърсители при взаимодействие с повърхностните води;
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 Липсата на канализации и ПСОВ в селата;
 Интензивното земеделие;
 Индустриални източници на замърсяване;
 Нерегламентирани сметища;
Съгласно чл. 116, ал. 2, т. 3 от ЗВ всички води и водни обекти се опазват от
изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото количество и
качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите,
запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези
цели се определят зони за защита на водите.
Зоните за защита се делят на три групи:
 Зони за защита на питейните води;
 Зони за защита на водите, чувствителни към биогенни елементи;
 Зони, за защита на водите, включващи защитените територии и зони, обявени
за опазване на местообитания и биологични видове.
Специфичната екологичната цел на зоните за защита на питейните води е
намаляването на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване и
осигуряване на проектното количество във водовземните съоръжения.
Както се вижда от таблицата по-долу в две от подземните водни тела: Кватернера Вардим - Новградска низина и Кватернера - между реките Осъм и Янтра зоните на
защита са в лошо състояние.
Таблица 76 Зони за защита на питейните води от подземни водни тела в обособената
територия на местния клон на ВиК
Състояние на зоната
№
Код на ПВТ
Код на зоната за защита
за защита
1
BG1DGW0000QAL008
BG1G0000QA1008
добро
2
BG1DGW0000QAL009
BG1G0000QA1009
лошо
3
BG1DGW0000QAL019
BG1G0000QA1019
добро
4
BG1DGW0000QPL026
Източник: Регионален генерален план

BG1G0000QP1026

лошо

Отделно от зоната за защита на питейните води, съществува и зона за защита на
водите, чувствителни към биогенни елементи. Като „чувствителна зона“ при
агломерации над 10 000 е.ж., каквато е и община Свищов се предвиждат съоръжения за
отстраняване на биогенните елементи, като азот и фосфор. Специфичната екологична
цел при тези зони е намаляване и/или предотвратяване на по-нататъшното замърсяване с
биогенни елементи на повърхностните води в чувствителните зони.
Третият тип зони, за защита на водите са тези, които включват защитените
територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в
които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за
тяхното опазване (защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000). На
територията на община Свищов това са общо 10 защитени зони за опазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна.
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За тези зони специфичната екологична цел е намаляване на необходимостта от
пречистване на водите преди тяхното използване и осигуряване на проектното
количество във водовземните съоръжения.
7.2. Биологично разнообразие и защитени територии
7.2.1. Обща характеристика
Усилията в областта на опазване на биоразнообразието в общината са насочени към
опазване и възстановяване на местообитанията и биоразнообразието на редки, защитени
и стопански ценни видове - диви растения и животни в заливните зони на река Дунав и
землищата на населените места от общината. От гледна точка на развитие на
територията в икономически и социален план тези зони и територии са важни във връзка
с потенциала, който предлагат за привличане на туристи. В същото време в техния
обхват са налице специфични режими за допустимост на стопански дейности, които
могат да бъдат извършвани.
Дунавският подрайон ясно се отделя от останалите райони и подрайони, главно с
характеризиращите го водни или свързани с водата животни. В крайдунавските блата и
по средното и долно течение на дунавските притоци се срещат рибите дунавски щипок,
дунавска мряна, блескавец, морунаш, сабица, голяма вретенарка, малка вретенарка,
бибан и др. От земноводните характерни за подрайона са обикновената чесновница,
червенокоремната бумка и балканската (сирийска) чесновница.
Влечугите са по-слабо представени, отколкото в южните райони на България. Освен
широко разпространените в цялата страна видове тук са установени още кримският
гущер, горският гущер, пясъчната боа. Голямо е разнообразието от водоплаващи птици,
особено в биосферния резерват „Сребърна” където гнeздят над 200 вида, сред които са
къдроглавият пеликан, голямата бяла чапла, малката белочела гъска, мустакатият
синигер, немият лебед, малкият корморан, блестящият ибис, тръстиковият блатар и др.
От бозайниците, характерни за Дунавския подрайон са видрата, степният пор,
черногръдият златист хомяк, водният плъх и др.
На територията на община Свищов попадат изцяло или частично: 7 защитени
местности, 10 защитени зони и 1 природен парк. Управляват се с цел запазване на
техните естествени особености и се обявяват с прилежаща територия, необходима за
опазването им. За територия община Свищов това са:
Защитени местности:
1. РУСАЛКА (Код в регистъра: 433) – с обща площ 213.0 хектара, намираща се
в землищата на селата Алеково и Хаджидимитрово. Целите на обявяването са:
Запазването на разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти,
местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове;
Устойчиво съчетаване на дейности по опазване на околната среда с различни
форми на местен поминък; Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по
директивата за птиците: Рибарници Хаджи Димитрово.
2. СТАРИЯТ ДЪБ (Код в регистъра: 76) - с обща площ: 98.28 хектара, попада в
землището на село Вардим. Обявявана е за защитена територия с цел опазване
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на островна заливна екосистема вардимски дъб и колонии водолюбиви птици,
като се припокрива (частично или пълно) с ЗЗ по двете директиви: Остров
Вардим
3. БОЖУРЛУКА (Код в регистъра: 200) - площ 3,89 хектара и попада в
землището на село Горна Студена. Опазва находище от теснолистен божур.
4. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКА ГЪРЛИЦА (Код в регистъра: 526) – площ
4.0 хектара и се намира в землището на село Горна Студена. Защитената
местност опазва растителния вид българска гърлица и неговото местообитание
5. МЕШОВАТА ГОРА (Код в регистъра: 103) – площ 5,96 хектара. Намира се в
землището на село Деляновци, като целта на защитената територия е да опази
находище на снежно кокиче; двуцветен синчец; жълт минзухар и други.
6. КАЙКУША (Код в регистъра: 45) – площ 155,4, в землището на село Ореш.
Обявена за защитена територия с цел опазване на блатна екосистема.
Припокриване (частично или пълно): 1. Природен парк: ПЕРСИНА; 2. ЗЗ по
директивата за птиците: Свищовско-Беленска низини.
7. НАХОДИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪРПЕЦ (Код в регистъра: 549) – площ от
27,6 хектара, намираща се в землището на село с. Хаджидимитрово. Целта на
обявяването й е: Опазване на редките и застрашени растителни видове
Български сърпец, Черноморска коча билка, Ледебуров миск и тяхното
местообитание.
Режимът на дейности в защитените местности забранява строителството,
поставянето на съоръжения, включително и на ветроенергийни станции и съоръжения за
производство на електроенергия, с изключение на преместваеми обекти, които не са
трайно свързани с терена, като: беседки, пейки, указателни и информационни табели,
съдове за събиране на отпадъци и други за нуждите на екотуризма, обслужването на
посетители и управлението на защитената територия, ловуването, пашата на домашни
животни, паленето на огън извън обозначените за целта места и бивакуването,
движението и паркирането на моторни превозни средства извън обозначените за целта
места, дейности, които могат да доведат до увреждането и унищожаването на
екземпляри от растителните видове, както и на техните местообитания. Режимът на
дейности забранява пашата на домашен добитък, ловуването, извеждането на сечи, освен
санитарни и отгледани, строителството, прокарването на пътища, разораването и други
дейности, които биха нарушили естествения облик на района.
Защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000", попадащи на
територията на община Свищов:
1. Рибарници Хаджи Димитрово (Код в регистъра: BG0002070) - Категория:
ЗЗ по директивата за птиците с площ от 446.53 хектара. Намира се в землищата
на селата Алеково и Хаджидимитрово. Обявена е за защитена с цел опазване,
поддържане и възстановяване на местообитанията на редки видове птици за
постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. В границите на
защитената зона се забранява: премахване на характеристики на ландшафта
(единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;
залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; използване на пестициди и минерални
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2.

3.

4.

5.

торове в пасища и ливади; паленето на тръстикови масиви и крайбрежна
растителност; косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август.
Студена река (Код в регистъра: BG0000233) - Категория: ЗЗ по директивата
за местообитанията с обща площ от 5299.36 хектара. Простира се на територията
на няколко общини от областите Велико Търново и Русе. От община Свищов
попада в землищата на следните населени места: гр. Свищов, с. Алеково, с.
Александрово, с. Вардим, с. Горна Студена, с. Хаджидимитрово. Предмет на
опазване са 6 природни местообитания, 3 вида бозайници, 5 вида земноводни и
влечуги, 3 вида риби, 2 вида безгръбначни и 1 вид растения
Остров Вардим (Код в регистъра: BG0002018) - Категория: ЗЗ по двете
директиви: за птиците и местообитанията, с площ от 1167.55 хектара, намираща
се в землището на село Вардим. На острова има уникална растителност - наред с
влаголюбивите бяла върба, черна и бяла топола, тук е царството на вардимския
дъб. Обявена е за защитена с цел опазване, поддържане и възстановяване на
местообитанията на редки видове птици за постигане на тяхното благоприятно
природозащитно състояние. В границите на защитената зона се забранява:
строителство на пристанища, терминали и промишлени предприятия;
унищожаването на островни образувания; добиване на подземни богатства;
депониране и временно съхранение на отпадъци; извършването на дейности,
свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния режим на затони,
мочурища и естествени водни обекти, освен при изпълнение на дейности,
свързани с подобряване състоянието на водните екосистеми и местообитания;
извършване на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на
тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; извършване на сечи
в радиус 300 м около гнездови колонии на чапли и корморани през периода на
гнездене (1 март- 31 юли); използване на неселективни средства за борба с
вредителите по горите.
Обнова (Код в регистъра: BG0002096) - Категория: ЗЗ по директивата за
птиците, с обща площ от 5422.21 хектара. Простира се на територията на
няколко общини от областите Велико Търново и Плевен. От община Свищов
попада в землището на село Деляновци. В границите на защитената зона се
забранява: премахване на характеристики на ландшафта (единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на
ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни
насаждения; използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; косенето на
тръстика в периода от 1 март до 15 август
Обнова - Караман дол (Код в регистъра: BG0000239) - Категория: ЗЗ по
директивата за местообитанията с обща площ: 10748.67 хектара. Простира се на
територията на няколко общини от областите Велико Търново и Плевен. От
община Свищов попада в землищата на селата Деляновци и Червена. Предмет
на опазване са 12 природни местообитания, 10 вида бозайници, 5 вида
земноводни и влечуги, 4 вида риби, 5 вида безгръбначни и 1 вид растения
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6. Черната могила (Код в регистъра: BG0000516) - Категория: ЗЗ по
директивата за местообитанията, с площ от 13.07 хектара. Намира се в
землището на село Драгомирово. Предмет на опазване са 3 природни
местообитания, 1 вид бозайници, 6 вида земноводни и влечуги и 6 вида
безгръбначни
7. Персина (Код в регистъра: BG0000396) - Категория: ЗЗ по директивата за
местообитанията с обща площ от 25684.19 хектара. Простира се на територията
на няколко общини от областите Велико Търново и Плевен. От община Свищов
попада в землищата на град Свищов и село Ореш. Предмет на опазване са 17
природни местообитания, 10 вида бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 13
вида риби, 6 вида безгръбначни и 2 вида растения.
8. Свищовска гора (Код в регистъра: BG0000576) - Категория: ЗЗ по
директивата за местообитанията, с площ от 1917.2 хектара. Намира се в
землищата на град Свищов и селата Ореш и Царевец. Предмет на опазване са 3
природни местообитания, 1 вид бозайници, 1 вид земноводни и влечуги.
9. Свищовско-Беленска низина (Код в регистъра: BG0002083) - Категория: ЗЗ
по директивата за птиците с площ от 5439.8 хектара. Намира се в землищата на
град Свищов и село Ореш. В границите на защитената зона се забранява:
премахване на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета, защитни горски пояси) при ползването на земеделските земи като
такива; залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; използване на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади; паленето на тръстикови масиви и крайбрежна
растителност; косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август и
използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското
стопанство.
10. Комплекс Беленски острови (Код в регистъра: BG0002017) - Категория: ЗЗ
по директивата за птиците с обща площ от 7009.77 хектара. Една част от
защитената зона попада в землището на град Свищов, а останалата се намира в
землището на град Белене, обл. Плевен. В границите на защитената зона се
забранява: унищожаването на островни образувания; извършването на дейности,
свързани с отводняване или пресушаване на мочурища и естествени водни
обекти; премахване на характеристики на ландшафта (единични и групи
дървета) в земеделските земи; разораване и залесяване на ливади, пасища и
мери; извършване на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване
на тяхното площно разпространение или до смяна на видовете; извършване на
сечи в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и около гнездови колонии
на чапли през периода на гнездене (март-юли); използване на неселективни
средства за борба с вредителите по горите; косене на ливадите до 1 юли.

Природен парк „Персина“
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ПЕРСИНА (Код в регистъра: 9) – с обща площ от 21762.2 хектара. Простира се на
територията на общини от областите Велико Търново и Плевен. От община Свищов
заема част от землищата в град Свищов и село Ореш.
Мрежата „НАТУРА 2000" е най-амбициозната инициатива за опазване на богатото
природно наследство на Европа чрез прилагане на Директива 79/409 на Съвета на
Европейската икономическа общност (ЕИО) от 02.04.1979 г. за опазване на дивите птици
и Директива 92/43 на ЕИО от 21.05.1992 г. за запазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна. Целта на мрежата е опазване и управление на уязвими видове и
местообитания в тяхната естествена област на разпространение. Подчинена е на
принципа, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си. В
българското законодателство двете Директиви са въведени и интегрирани в Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР, 2002 год.).
7.2.2. Мерки по отношение на биоразнообразието
Усилията в областта на опазване на биоразнообразието в общината са насочени към
опазване и възстановяване на местообитанията и биоразнообразието на редки, защитени
и стопански ценни видове диви растения и животни в заливните зони на река Дунав и
защитени територии в Община Свищов.
За земеделските територии, попадащи в защитени зони по ЗБР, е установен режим
на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 3 от Закона за устройството на
територията, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават
качествата им. Режимът на превантивна защита се прилага до влизането в сила на
планове за управление на защитените зони, след което устройството им се съобразява с
общите правила за устройство, определени в Общия устройствен план на Община
Свищов и изискванията на съответния план за управление.
Горските територии, попадащи в защитени територии по ЗЗТ и защитени зони по
ЗБР са специални горски територии, съгласно Закона за горите. За специалните горски
територии е установена режим за превантивна устройствена защита по чл. 10, ал.3 от
ЗУТ, с който се запазва фактическото им ползване, без да се влошават качествата им.
Тези специалните горски територии в община Свищов се определят като „зони за защита
от урбанизация" на основание чл. 12, ал. 1, т.3 от Закона за горите в ОУП на Общината.
В тези зони не се допуска извършването на строителство, с изключение на елементи от
техническата инфраструктура и хидротехнически съоръжения, на съоръжения, свързани
с управлението на горските територии, както и на съоръжения за опазване на културни
ценности, на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма и др., които не
се смятат за строежи и се изпълняват без смяна предназначението на горите.
Предвидени са и мерки за опазване и възстановяване на естествените и
антропогенни ландшафти, включително и специфични изисквания по отношение
опазването на характерни техни елементи, като покрайнините на горите, полезащитните
пояси, пасищата и ливадите, естественото озеленяване по протеженията на водните
течения, крайпътното озеленяване и др.
При устройственото зониране се спазва принципът на „прекъсната урбанизация" и
осигуряване на непрекъснатост на природната среда. Налице са идентични изисквания и
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към последващото подробно устройствено планиране, както и към инвестиционното
проектиране. Тези изисквания се прилагат и при провеждане на пътища и проводи на
техническата инфраструктура като търсят технически решения с минимално нарушаване
на средата и задължително осигуряване на възможности за свободно преминаване на
всички животински видове, представени на съответната територия.
В тези защитени пространства (местности, територии, зони и паркове) се
забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да
намалят естетическата им стойност. Поради тези причини при планирането и
разработването на различни инвестиционни проекти в близост до подобни
територии винаги следва да бъде взето предвид какво е възможно и какво е
недопустимо да бъде извършвано, за да се реализират в действителност идеите и
целите, заложени в конкретния проект.
7.3. Управление на отпадъците
Управлението на битовите отпадъци е поверено на общинско предприятие „Център
за управление на отпадъци“ ЕООД (ЦУО) с предмет на дейност: изграждане и опериране
на площадки за събиране, временно съхранение и оползотворяване на строителни
отпадъци, организиране на площадки за претоварване на битови отпадъци, зелена маса и
клони за територията на община Свищов, транспортиране на отпадъци (неопасни), както
и други дейности, незабранени от закона.
Дейността на предприятието е тясно ориентирана към изпълнение на Националния
стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на
територията на Република България за периода 2011 – 2020 г., приетата Общинска
програма за дейностите по управление на отпадъците за периода 2014 – 2020 г. и в
бъдеще Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. В тази връзка
дружеството следва да изпълнява редица екологични дейности в изпълнение на ПИРО
на гр. Свищов през следващия програмен период 2021 – 2028 г.
Основната цел на текущата общоевропейска политика1 в сектора на околната среда
е да се повиши доверието в процеса на управление на отпадъци от строителство и
разрушаване (ОСР) и биоотпадъците, както и доверието в качеството на рециклираните
материали. Изпълнението на тази цел може да се постигне посредством изготвянето на
структура, обхващаща пет основни компонента. Първите три се основават на веригата за
управление на ОСР и биоотпадъците, а останалите два са с хоризонтален характер:
 идентифициране, разделяне и събиране при източника;
 логистика на отпадъците;
 преработване на отпадъците;
 управление на качеството;
 условия относно политиката и рамкови условия.

1

Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (Рамкова директива за отпадъците), http://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L098).
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7.3.1. Идентифициране, разделяне и събиране при източника
Идентифицирането на отпадъците, разделянето и събирането при източника се
намират в началото на процеса на управление на отпадъците от строителство и
разрушаване. Важна част от разделянето при източника е отстраняването на опасните
отпадъци, както и отделянето на материалите, които пречат на рециклирането.
Одит преди разрушаването (или одит на управлението на отпадъците) трябва да се
извърши преди всеки проект за разрушаване или реконструкция и за всички материали,
които ще бъдат повторно използвани или рециклирани, както и за опасните отпадъци.
Ключов аспект на правилното управление на отпадъците е материалите да се
съхраняват разделени. Колкото по-добре се разделят инертните отпадъци от
строителство и разрушаване, толкова по-ефективно ще бъде рециклирането и по-високо
ще бъде качеството на рециклираните агрегати и други материали.
Основните потоци отпадъци, включително инертните отпадъци от сгради или
граждански инфраструктури, следва да се третират отделно (напр. бетон, тухли,
зидария, керемиди и керамични материали). За използването на рециклирани материали
във висококачествени приложения може да се изисква по-селективно разрушаване (като
разделното събиране/разглобяване на бетона и зидарията).
7.3.2. Логистика на отпадъците
Препоръчително е разстоянията при извозване на отпадъците да са максимално
къси. Близостта до съоръжения за сортиране и рециклиране е изключително важна за
отпадъците от строителство и разрушаване, които в случая с обемисти материали, като
агрегати за строителството (асфалт, бетон и др.) не могат да бъдат транспортирани по
шосе на по-дълги разстояния (обикновено максималното е 35 км.).
7.3.3. Преработване и третиране на отпадъците
Следването на йерархията на отпадъците2 предлага големи ползи по отношение на
ефективността на използване на ресурсите, устойчивостта и намаляването на разходите.
Съществува широка гама от възможности за преработване и третиране на отпадъците,
като подготовка за повторно използване, рециклиране и оползотворяване на материалите
за енергията.
Неинертните материали и продукти трябва да бъдат сортирани в зависимост от
тяхната икономическа стойност. Металите имат установена стойност при
препродажба, а и съществува значително търсене на материали като тухли и керемиди.
Опасните отпадъци не следва да се смесват с неопасни отпадъци.
Подготовката за повторно използване трябва да се насърчава, тъй като тя включва
използване с малко или никакво преработване. На теория повторното използване
предлага още по-големи екологични предимства от рециклирането, тъй като не
възникнат въздействия върху околната среда, свързани с повторното преработване.
2

Съвкупност от приоритети за управление на отпадъците. Включва 6 основни нива. От най-желаното към
най-малко желаното те са: превенция, намаляване, повторна употреба, рециклиране, производство на
енергия и изхвърляне/депониране, (https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm).
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Обратното засипване е един от начините за повторно използване на неопасни ОСР,
по-специално при благоустройствени и изкопно-насипни работи. То може да помогне за
повишаване на информираността за събирането, транспортирането и преработването на
отпадъци. То може да бъде от полза в конкретни ситуации, когато повторното
използване или рециклиране в приложения с по-високо качество не е възможно, и може
да се прилага в контекста на йерархията на отпадъците.
През последните години в международен и национален план се наблюдава преход
от депониране на отпадъците към ефективно използване на отпадъците като
ресурс, както и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото
е възможно. Йерархията за управление на отпадъците е въведена от националното
законодателство чрез Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му
актове. Чрез нея се внедряват качествено нови изисквания относно прилагането на
управленски, организационни и инвестиционни мерки при управлението на отпадъците.
Спазването на йерархията за управление на отпадъците осигурява ефективно
използване на ресурсите, поради което следва да се насърчава по всякакъв начин. Тя
извежда пет потенциални начина за справяне с отпадъците от страна на
правителствените институции, местните власти и бизнеса. Приоритетно мерките се
използват в следната последователност:
 Предотвратяване образуването на отпадъци – намаляване на количеството
образувани отпадъци или количеството на вредните примеси в тях.
Приложимите мерки са увеличаване на жизнения цикъл на отпадъка или
повторната му употреба, както и намаляване на вредността на генерираните
отпадъци чрез въвеждане на подобрени технологии;
 Подготовка за повторна употреба – почистване, проверка и поправка на
употребявани продукти, които са станали отпадък, така че да могат да се
употребяват повторно;
 Рециклиране – преработка на отпадъчен материал с промяна на физикохимичните му свойства до степен, която позволява използването му за същите
цели. Приложимите мерки са пластмасови продукти или компоненти в
пластмасови материали, стопяване на отпадъчно стъкло в стъклени продукти,
употреба на хартиени отпадъци в заводи за хартия, както и производство на
компост, отговарящ на критериите за качество на продуктите;
 Друго оползотворяване – оползотворяване за получаване на енергия или
материали, но с различна употреба от първоначалната употреба на отпадъчните
материали - изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци за производство на
енергия, компостиране до компост, който не отговаря на критериите за качество
на продуктите, вертикална планировка чрез насипване;
 Обезвреждане – депониране, изгаряне без оползотворяване на енергията и др.
7.3.4. Управление и инвестиции
Основни задължения за общините, произтичащи от Закона за управление на
отпадъците, са постигането на повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради,
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включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци.
Същевременно е необходимо и да бъдат въведени икономически инструменти, чието
приложение да доведе до обезвреждане на отпадъци на общинско или регионално депо
за неопасни отпадъци или на депо за строителни отпадъци, като се заплащат отчисления
за всеки тон депониран отпадък.
Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се
увеличи рециклирането и оползотворяването им. При изпълнение на целите за
рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци отчисленията се намаляват с
50%, когато се изпълнят изискванията за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метал, пластмаса и стъкло, и с 50% – когато се изпълнят изискванията за
намаляване на количествата депонирани биоразградими отпадъци. От таблицата
по-долу се вижда, че за периода 2018 – 2020 г. общото количество отпадъци, извозени до
сепарираща инсталация от територията на община Свищов е 45,64 – 47,97 т.
Относителният дял на отпадъците от хартия и картон нараства от 39% на 44%, а този на
пластмасовите опаковки се увеличава от 24% на 29%. За същия период делът на
металните опаковки е постоянен (1%), а при отпадъците от стъкло той е намалял от 9%
на 7%.
Таблица 77: Справка за РСО от опаковки от контейнери, разположени на
територията на Община Свищов за периода 2018 - 2020 година
№

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Наименование
Общо количество отпадъци,
извозени до сепарираща
инсталация
Извозени количества смесен
отпадък до депо
РСО отпадъци /т.1-т.2/
Хартиени и картонени опаковки
Пластмасови опаковки
Метални опаковки
Стъклени отпадъци

М-ка

2018
Дял
К-во
в%

2019
Дял
К-во
в%

2020
Дял
К-во
в%

тон

45,64 100% 49,46 100% 47,94 100%

тон

12,38

27%

12,24

25%

9,32

19%

тон
тон
тон
тон
тон

33,26
17,88
10,86
0,6
3,92

73%
39%
24%
1%
9%

37,22
17,72
11,72
0,24
7,54

75%
36%
24%
0%
15%

38,62
20,96
13,98
0,24
3,44

81%
44%
29%
1%
7%

Източник:Община Свищов
Понастоящем Община Свищов има регионално решение за изпълнение на
количествените цели във връзка с битовите отпадъци – да третира и обезврежда
генерираните от нея отпадъци в регионалното съоръжение в с. Санадиново, община
Никопол. Това решение обаче не е икономически и екологично оправдано, тъй като е
свързано с транспортирането на земни маси и инертни отпадъци на 45 км, за
третирането и/или обезвреждането им.
От таблицата по-долу се вижда, че за последните две години (2019, 2020)
постъпилият смесен битов отпадък от община Свищов на площадката в с.Санадиново
нараства с 31%.
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Таблица 78 Количеството постъпил БО от община Свищов на площадката в
с.Санадиново, общ.Никопол

Постъпил смесен битов отпадък
За рециклиране

Количество тон/година
2019
2020
Отклонение
7 610,66
9 953,50
31%
489,06
568,83
16%

За компостиране

3 179,12

4 201,66

32%

За обезвреждане

3 786,63

5 649,99

49%

Наименование

Източник: ДЗЗД „Екосорт Никопол“
С 32% нараства и отпадъка за компостиране, който представлява биоразградима
фракция след сепарация, а с близо 50% нараства отпадъка за обезвреждане неоползотворима фракция след сепарация за депониране.
Част от смесения битов отпадък отива за рециклиране, който също нараства с 16% за
2020 г., спрямо 2019 г. Според справка от ДЗЗД „Екосорт Никопол“ (оператор на
площадката) този отпадък се сепарира в 11 вида материал, които се подлагат на
рециклиране, както и показано в таблицата по-долу.
Таблица 79 Количеството постъпил БО за рециклиране от община Свищов на
площадката в с.Санадиново, общ.Никопол
Количество тон/година

Вид материал
Стъкло
Хартия, картон и тетрапак
Черни метали
Цветни метали
Пластмаса HDPE с висока плътност
Пластмаса LDPE с ниска плътност - цв.
Пластмаса LDPE с ниска плътност - безцв.
Пластмасови опаковки РЕТ б
Пластмасови опаковки РЕТ ц
Каучук и гумени изделия
Твърда пластмаса
Общо

2019
99,47
131,19
41,99
6,29
10,68
41,49
28,68
52,96
37,30
16,17
22,82
489,06

2020
92,09
176,55
50,78
6,84
13,11
53,49
25,92
66,41
43,49
9,14
31,01
568,83

Отклонение
-7%
35%
21%
9%
23%
29%
-10%
25%
17%
-43%
36%
16%

Източник: ДЗЗД „Екосорт Никопол“
По-ефективно и целесъобразно е използването на локална площадка, която да
служи като депо за земни маси и площадка за временно съхранение на строителни
отпадъци. Едно такова съоръжение би осигурило устойчиво решение за управление на
строителните отпадъци, генерирани в общината, като по този начин бива преодоляна
една от основните слаби страни, представени в Общинската програма за управление на
отпадъците на Община Свищов за периода 2014-2020 г.
Сметосъбирането на битови отпадъци обхваща всички населени места и цялото
население на община Свищов. Основен генератор на отпадъци в общината освен
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населението, обичайната дейност на съществуващите предприятия и административни
структури и др., е и строителството и разрушаването на обекти. Генерираните
отпадъци са предимно от неголямо строителство и ремонти. Към настоящия момент не е
известно да са предвидени сериозни площи за застрояване в близко бъдеще.
Работата по оперативните цели, заложени в Общинската програма за управление
на отпадъците, би могла да се продължи и развие в следващия програмен период
2021 – 2028 г. Това позволява постигането на предварително определените нормативни
цели за намаляване на потоците биоразградими и строителни отпадъци за депониране.
Изграждането на ЦУО позволява изпълнението на целта по подготвяне за повторна
употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително операции
по обратно засипване, използвайки отпадъците като заместители на други материали, на
неопасни отпадъци от строителство или разрушаване, с изключение на естествено
срещаните материали. По този начин той се явява адекватно решение на ситуацията с
рециклиране на генерираните строителни отпадъци и съхранение на изкопаните земни
маси и хумус.
Изграждането на Център за управление на отпадъците в Свищов е съобразено с
Общинската програма за дейностите по управление на отпадъците, както и с редица
нормативни изисквания, заложени в Националния план за управление на отпадъците
2021 – 2028 г., Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата
на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране, Националния
стратегически план за управление на отпадъците от строителството и разрушаване на
територията на Р. България и други.
В голямата си част основната идея на Националния план за управление на
отпадъците 2021-2028 г. остава същата, каквато бе заложена в предходния план до 2020
г.. Генералната стратегическа цел е: Общество и бизнес, които подобряват
прилагането на йерархията на управление на отпадъците във всички процеси и нива.
Основните цели, гарантиращи постигането на генералната стратегическа цел са три:
 Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им
използване;
 Цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени
отпадъци;
 Цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови
отпадъци.
В рамките на НПУО 2021-2028 г. са разработени пет програми, които чрез своите
дейности водят до изпълнението на трите стратегически цели на националния план.
Дейността на „ЦУО“ ЕООД предполага да се обърне специално внимание на Цел 2,
която включва: Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на
строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради.
Заложената крайна цел за рециклиране и друго оползотворяване на материали от
неопасни отпадъци от строителство и разрушаване до 1 януари 2020 г. от най-малко 70
на сто от общото тегло на отпадъците не е променяна и се запазва в НПУО 2021-2028 г.
Дейностите по тази Програма са девет, като две от тях са насочени към:
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 предоставяне на финансиране за проектиране и изпълнение на системи,
съоръжения и инсталации за селективно разрушаване, подготовка,
рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и за производство
на рециклирани строителни материали и
 разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, вкл. в
индустриални зони при доказана необходимост.
За нуждите на ЦУО са обособени 1 брой площадки за временно съхранение и
третиране на строителни отпадъци и 3 броя площадки за компостиране на биоотпадъци.
Площадката за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци се намира
в землището на гр. Свищов (местност „Манастирски трап“). Тя е с комбиниран
характер, т.е. на нейна територия да бъдат третирани строителни и биоотпадъци.
Изграждането на ограда на нейна територия ще позволи отделните зони да са
разграничени една от друга и да не се допуска смесване на различните видове отпадъци,
както и да се охраняват машините и суровините. Съоръжението ще обслужва не само
източната част на гр. Свищов, но и някои от най-близко разположените му села – Совата,
Хаджидимитрово, Царевец, Вардим и Ореш.
Останалите две площадки за компостиране на биоотпадъци ще са разположени,
както следва – 1 брой в западната част на гр. Свищов (м. „Блатото“) и 1 брой в с. Овча
Могила.
Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на гр. Свищов (западна
индустриална зона) ще обслужва едновременно част от гр. Свищов и селата Совата,
Хаджидимитрово, Царевец, Вардим и Ореш.
Площадката за компостиране на биоотпадъци в землището на с. Овча могила ще
обслужва селата Деляновци, Драгомирово, Морава, Овча могила, Българско сливово и
Червена.
Оперативната структура на „Центъра за управление на отпадъците“ е представена
на диаграмата по-долу.
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Фиг. 18 : Оперативна структура на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД
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За да може ЦУО да извършва планираните дейности по събиране и оползотворяване
на отпадъците следва да се закупят и достатъчен брой контейнери за строителни,
биоотпадъци от бита и бизнеса, които да се разположат на територията на град Свищов.
За ефективното извозване на събраните отпадъци и с цел да се избегне смесването им с
битовите такива е необходимо закупуването на камиони, които да изпразват
контейнерите.
Освен ограждения, площадките следва да имат и контролно-пропускателни
пунктове, за да се гарантира ефективно контрола на ежедневната дейност. Площадката
за строителни отпадъци трябва да е оборудвана и с кантар за измерване на количеството
постъпващи или образувани отпадъци. Площадките следва да са с подходяща настилка,
която да позволява работа във всякакви атмосферни условия. На всяка трябва да се
изгради и зона за почивка и обслужване на персонала, на която се разполагат
постройки, фургони или други преместваеми обекти.
Съгласно влязлата в сила наредба, биоотпадъците от поддържане на обществени
площи, паркове и градини задължително се събират разделно и подлежат на
компостиране. При положение, че общината вече разполага с условия за разделно
събиране на биоотпадъците, то предпочитаната алтернатива за разделно събиране на
зелените биоотпадъци е кампанийното им събиране през сезоните, когато тяхното
генериране е по-значимо (пролетта и ранната есен). Възможно е предварителното
планиране и създаването на график за събирането на тези отпадъци от Общинско
предприятие „Чистота – Свищов“ и предоставянето им за компостиране от страна на
Центъра.
Дейността на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД – гр. Свищов е съобразена
със законодателната рамка в страната и с Наредбата за управление на отпадъците на
територията на Община Свищов и не противоречи на мерките, описани в Национален
план за управление на отпадъци 2021-2028 г.
Развиването на дейност по управлението и оползотворяването на отпадъци в
рамките на град Свищов ще позволи на Общината да изпълнява заложените в
европейското законодателство в сектора цели. Това от своя страна ще бъде
предпоставка да се избегнат евентуални бъдещи санкции от страна на органите,
съблюдаващи опазването на околната среда. Заедно с това посредством изграждането на
подобни мощности ще бъдат осигурени нови работни места в рамките на града.
7.3.5. Кръгова икономика
В процеса на подготовка на ПИРО бяха направени редица фокус групи, свързани с
обществено значими теми като тази за управление на отпадъците. Проведе се работна
среща, на която се идентифицираха общи проблеми, инициативи, проекти и зони за
развитие с администрацията на община Полски Тръмбеш. В хода на разговорите се
оказа, че двете общини имат сходни проблеми при управлението на отпадъците, в
резултат на което се взе решение за съвместен проект за изграждане на площадка за
съхранение и третиране на отпадъци на територията на община Полски Тръмбеш, в
съответствие с Национален план за управление на отпадъци 2021-2028 г. На площадката
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ще бъдат осъществявани дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци,
за което е необходимо закупуване на високотехнологично оборудване.
Проектът предвижда и дейности по подготовка за повторна употреба и
рециклиране. За тази цел ще се направи избор на подходяща технология за обработка на
отпадъци с цел тяхното повторно използване в преработващата промишленост. Във
връзка с това ще се инвестира в претоварна, компостираща инсталация, съоръжение за
измерване на отпадъци, дробилка и др.
Инвестициите в дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци,
както и повторна употреба и рециклиране са възможност и ресурс за развитие на
кръгова икономика на територията на община Свищов.
Според наскоро приетия Зелен пакт (2019 г.) постигането на неутралност по
отношение на климата и на кръгова икономика изисква пълна мобилизация на
промишлеността, вкл. МСП. Преходът към кръгова икономика е възможност за
въвеждане на устойчиви и създаващи работни места дейности в МСП, които са в полза
на обществото и околната среда. За тази цел е нужна информация, допълнителна
подкрепа и насоки за модернизация по отношение на управлението на отпадъците.
Много малка част от предприемачите са информирани за възможностите и имат
готовност за развиване на кръгови бизнес модели. Кръговото (вторично) използване на
материали в България е било 4,3% през 2016 г., което е значително по-ниско от средното
за ЕС-28 - 11,7% (Евростат). Ето защо е необходимо да се повиши информираността на
предприемачите за възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и
подкрепа за стартиране на производство на зелени продукти и услуги.
Инвестиционните нужди в областта на енергетиката и климата остават значителни –
България е все още най-енергоемката икономика в ЕС, а неефективното използване на
енергията затруднява конкурентоспособността на българските МСП. Само 33,4% от
МСП имат политика за енергийна ефективност (Анализ на състоянието на МСП,
извършен за целите на НСМСП 2021-2027 г.). България остава икономиката с найголеми емисии на парникови газове в ЕС. (Анализ на състоянието на МСП, извършен за
целите на НСМСП 2021-2027 г.). Налице е съществена потребност от продължаване на
подкрепата на МСП с цел постигане на по-добра енергийна и ресурсна ефективност. В
тази връзка са идентифицирани потребности и има необходимост от инвестиции в
иновации от областта на чистите технологии и кръговата икономика, приспособяване на
промишлените бази, кръговост и устойчивост при набавянето, използването и
третирането на суровини, подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за
постигане на промишлена симбиоза, както и създаване на браншови платформи за
обмяна на добри практики. Ето защо е добре в ПИРО да се предвидят дейности за
предоставяне на информация, консултации и техническа помощ за изпълнение на мерки
за енергийна ефективност и оползотворяване на отпадъците в предприятията на
територията на община Свищов за структуроопределящи икономически дейности като:
производство, селско стопанство и преработка на земеделски продукти.
Тази помощ трябва да бъде в интегрирана свързаност с управлението на отпадъците
на територията на община Свищов, като в нейния обхват ще се случват обмен на идеи,
технически решения, консултантска помощ за енергийна ефективност, рециклиране,
сепариране, компостиране и повторна употреба на отпадъците от дейностите на
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местните предприятия. Едновременно с това ще се стимулират предприятията да
използват електрическа, топлинна и охлаждаща енергия, произведени от възобновяеми
източници за собствено потребление.
 Подобряване на базата от знания относно кръговата икономика,
мониторинга на отпадъците и потоците от материали
Информирането и консултирането на обществеността и бизнеса по въпросите за
управлението на отпадъците са необходимост и от полза за постигане на целите,
свързани с намаляване на количеството генерирани отпадъци и тяхното
оползотворяване. Всички подобни дейности имат ключово значение за успеха и добрите
резултати на системите за управление на отпадъците, съобразно йерархията за тяхното
управление. Кампаниите за повишаване на общественото съзнание и консултации с
участниците в процеса на управление на отпадъците, ще допринесат за разбиране на
потенциалните възможности и ползи за околната среда, произтичащи от
оползотворяването и рециклирането на отпадъците.
В „Център за управление на отпадъци“ ЕООД се прилага стратегически подход в
информационно-разяснителната политика към населението и бизнеса по отношение на
отпадъците. Ежегодните разяснителни кампании сред населението са конкретно
насочени. Стратегическият подход към тези кампании е важна крачка на ЦУО, чрез
която се цели достигането на максимално повече информация до гражданите и бизнеса.
Разяснителната политика ще доведе до спазване на определените изисквания относно
управлението на отпадъците, чрез което ще се улесни достигането на поставените цели
за развитие в тази област. Могат да се създадат и поддържат различни интернет
платформи за обмен на опит и информация. Привличането на местните медии би
подпомогнало за информационното образоване на населението.
 Разяснителни и образователни дейности
Населението следва да бъде информирано и привлечено в процесите на вземане на
решенията, относно управлението на отпадъците.
Комуникационните цели могат да бъдат разделени на две категории: 1) повишаване
на общественото съзнание и 2) обучение и комуникация с участниците в дейностите по
управление на отпадъците.
Предотвратяването и рециклирането на отпадъците в търговския сектор е важно за
успеха на всички кампании, имащи за цел опазване на околната среда. Съществуват
множество начини, но основните са:
 компаниите да прилагат мерки за намаляване на техните отпадъци.
 компаниите прилагат мерки за намаляване на отпадъците, като произвеждат
продукти, които в процеса на потребление ще се загубят като такива. Тези
мерки попадат в принципа “Разширена отговорност на производителя“.
От първостепенно значение е редовното предоставяне на информация на
населението и индустрията и привличането им в процесите на вземане на решения по
въпросите на управление на отпадъците. На следващо място, организирането на курсове
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за обучение по управление на отпадъците, насочени към частния сектор. Необходимо е и
въвеждането на системи за управление на околната среда.
Планира се разработване на инициатива „еко-училище“, насочена към децата. ЦУО
следва да организира и провежда постоянна информационно-образователна кампания за
популяризиране на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Кампанията цели запознаване на децата с целите и функциите на системата, разделното
събиране на отпадъците от домакинствата и офиса, ползите за околната среда от
разделното събиране на отпадъците и др. Организиране на кампании с участие на деца
от детски градини и училища за борба срещу неразумното образуване и разпространение
на отпадъци е друга добра идея за популяризиране на дейността на ЦУО.
Важно е да се предвидят и мерки за привличането на бизнеса и населението,
неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на
решения по въпросите на управление на отпадъците, като особено значение следва да
бъде отделяно на начина за определяне на “такса битови отпадъци” и отчитането на
изразходваните средства.
7.4. Акустична характеристика и радиационни показатели.
 Управление на шумовия фон
Шумът е от основните неблагоприятни фактори, въдещи до акустичен дискомфорт в
околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия.
Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които е генериран. В
градската територия се различават промишлен (производствен), транспортен, шум от
строителство и битов шум. В зависимост от характера (постоянен, периодичен,
повтарящ се, непрекъснат), честотният спектър на интензивността на шума и
продължителността на експозиция, въздействието му е с различна степен на вредност.
На територията на община Свищов са монтирани 15 бр. станции за измерване на
шумовия фон. Данните показват, че най-голям дял в акустичния режим заема
транспортният шум, предимно в гр. Свищов. Завишено е и нивото на шума в населените
места, разположени в близост до пътни артерии.
Мониторинг, анализ и оценка на шумовото натоварване, причинено от основния
източник на шум в урбанизираната среда – автомобилният транспорт, в три населени
места в областта: Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов през 2019г. и 2020г. е
проведен от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново. Мониторингът на
шума в околната среда е извършен по показател L - (осреднено еквивалентно) дневно
ниво на шума, определящ степента на дискомфорт през дневния период на денонощието
(7:00 ч. – 19:00 ч.). Оценката е изготвена, съобразно характеристиката на пункта и
пътния участък – вид и състояние на пътното покритие, наклон на улицата, етажност,
застрояване, движение, брой на пътните платна, разделителна ивица на пътя,
озеленяване, интензивност на движение и структура на потока на моторни превозни
средства (МПС), еквивалентно ниво на измерения шум.
Видно от таблицата по-долу (извадка от таблица 1 Разпределение на контролните
пунктове в наблюдаваните градове от Докладите на РЗИ за 2019 и 2020 г.) ясно се вижда,
че шумовото натоварване в гр. Свищов е в диапазона 57 – 69 dB (А). Данните показват,
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че и в 6-те пункта (42,86% от общия брой) в гр. Свищов, разположени върху територии с
интензивен автомобилен трафик се отчита шумово натоварване над нормата и през двете
години на изследване.
Таблица 80 Данни за шумовото натоварване в пунктовете разположени в гр. Свищов
Норма
Гранична
стойност
dB(A)

Измерена/ Изчислена
стойност

Над/В
Еквивалентно ниво на
нормата
шума dB(A)
по години
2019
2020
І. Пунктове върху територии, прилежащи към пътни, железопътни и въздушни
трасета
Пункт (вид, адрес)

1. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на интензивен
автомобилен трафик
…..............*
…........
…..........
…........
1.14. ул. „33-ти
Свищовски полк” №70 –
60
66,68
66,38
Над норма
гр. Свищов
1.15. ул. „Патриарх
Евтимий“ №34 – гр.
60
65,15
62,77
Над норма
Свищов
1.16. ул. „Алеко
Константинов” №26 – гр.
60
63,8
63,02
Над норма
Свищов
1.17. ул. „Цар
Освободител” №100 – гр.
60
65,7
63,32
Над норма
Свищов
1.18. к-с „Младост”,
ул.„Патриарх Евтимий”
60
66,42
64,94
Над норма
№76 – гр. Свищов
1.19. ул. „Петър Ангелов”
60
66,94
67,7
Над норма
№2 – гр. Свищов
2. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на релсов, железопътен и
трамваен транспорт
…................
….........
….................
….................
….........
3. Пунктове върху територии, подложени на въздействието на авиационен шум
-

-

-

-

-

ІІ. Пунктове върху територии с промишлени източници на шум производствено-складови територии и зони
…..........................
…............
…................. …....................
….............
10. ул. „33-ти Свищовски
70
68,33
65,2
В норма
полк” №110 – гр. Свищов
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11. ул. „Студентска” №6 –
гр. Свищов
12. ул. „Отец Паисий”
№63 – гр. Свищов
13. ул. „П. Р. Славейков”
№4 – гр. Свищов

70

68,78

67,1

В норма

70

65,65

64,28

В норма

70

62,85

62,87

В норма

ІІІ. Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита
1. Жилищни зони и територии
…..........................
…............ ….................... …....................
….............
1.6 пл. „Свобода” – гр.
55
67,5
Над норма
Свищов
1.7. ул. „3-ти март” №93 А
55
59,88
61,38
Над норма
– гр. Свищов
1.8. ул. „Черни връх” №62
– гр. Свищов

55

59,3

57,82

Над норма

2. Зони за обществен и индивидуален отдих
…..........................
…............
…....................
….............
3. Зони за лечебни заведения и санаториуми
…..........................
…............
…....................
….............
3.2. ул. „Петър Ангелов”
45
63,72
60,05
Над норма
№18 – гр. Свищов
…..........................
…............
…....................
….............
4. Зони за научно - изследователска и учебна дейност
4.1. ул. „Цар
Освободител” 53 – гр.
45
65,78
63,4
Над норма
Свищов
5. Тихи зони, извън урбанизираните територии
Общ брой на пунктовете с нивата над нормата
11
Източник: Доклади за шумовото натоварване в наблюдаваните места в област Велико
Търново през 2019 и 2020год. https://www.rzi-vt.bg/analizi1.htm
* „ …..“ Данните се отнасят до пунктовете в градовете Велико Търново и Горна
Оряховица, поради което не са посочени в таблицата, тъй като нямат отношение към
ПИРО Свищов.
Обобщената таблица за шумовите нива по диапазони в гр. Свищов показва,че найголям брой пунктове отчитат нива на шум в диапазона между 62-67 dB (A), които за
2020г. са 9 бр. или 64,29% от общия брой пунктове в общинския център.
Таблица 81 Разпределение на шумовите нива по диапазони и брой пунктове в гр. Свищов
Година

Общ брой
пунктове

2019

15

Разпределение на регистрираните шумови нива по
диапазони, в брой пунктове
под 58
dB(A)
0

58-62
dB(A)
2

62-67
dB(A)
10

67-72
dB(A)
3

72-77
dB(A)
0

77-82
dB(A)
0

над 82
dB(A)
0
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2020

14

1

2

9

2

0

0

0

Шум със средно еквивалентно ниво под 58 dB(A) е измерен през 2020 год. в само
един от пунктовете - пункт №14, разположен на ул. „Черни връх” №62 – гр. Свищов.
През 2020г. в град Свищов пунктовете са общо 14бр., тъй като измерване на нивото
на уличен шум в пункт №12 (пл. „Свобода“) не е извършвано. В района на този пункт
се намират сгради, които представляват културна ценност и преминаването на МПС
създава опасност за нарушаване на целостта им, което е наложило улицата да бъде
затворена за неопределен период от време от Общината.
Пунктовете в гр. Свищов, разположени върху територии подлежащи на усилена
шумова защита, като: жилищните зони, зоните за лечебни заведения и санаториуми,
както и такива за научно-изследователска и учебна дейност са общо четири (28,57%) и
също отчитат шумово натоварване над нормата. Върху териториите, подлежащи на
усилена шумозащита три от пунктовете са разположени до детски и учебни заведения, а
един – до лечебно заведение.
Шумът от битови източници в общината е с локален обхват и краткотрайна
експозиция.
Добър признак за територията е фактът, че в промишлените зони, върху територии с
промишлени източници на шум, където са разположени четири броя (28,57%) от
пунктовете не се отчита превишаване над нормата от 70 dB (А).
Това се потвърждава и от РИОСВ-Велико Търново, които организират
извършването на измерването, оценката и управлението и контрола на шума, излъчван в
околната среда от промишлени инсталации и съоръжения. Измерените стойности на
шум от промишлени източници в Община Свищов, разположени в жилищни зони или в
близост до тях, показват, че няма превишения на нормите за шум за последните години.
За територията на община Свищов се извършват собствени периодични измервания на
нивата на шума от операторите: Свилоза ЯРН/ „Е.Миролио“ ЕАД, гр. Свищов –
завод за изкуствена коприна: не е отчетено влияние върху фоновия шум на най-близкото
населено място (2150 м от площадката); „ТЕЦ Свищов“ АД, гр. Свищов производство на топлинна и електрическа енергия: не е отчетено влияние върху фоновия
шум на най-близкото населено място (2500 м от площадката); „ТЕЦ Свищов“ АД, гр.
Свищов - сгуроотвал към „ТЕЦ Свилоза” АД; „Свилоза“ АД/ „Свилоцел“ ЕАД, гр.
Свищов – депо за неопасни отпадъци: не е отчетено влияние върху фоновия шум на
най-близкото населено място (2080 м от площадката); „Свилоза“ АД/ „Свилоцел“
ЕАД, гр. Свищов – инсталация за производство на сулфатно избелена целулоза от
широколистна дървесина: нивото на шума в мястото на въздействие (2250 м от
площадката) е 20,3 dB(A) за нощен период; „Биляна“ ООД, с. Българско Сливово производство на свинско месо: не е отчетено влияние върху фоновия шум на найблизкото населено място (5000 м от площадката).
Обобщеният анализ извършен от РЗИ – Велико Търново на резултатите от
измерванията на шума през 2020 г., в сравнение с предходната 2019 г. показва следното:
 Осредненото еквивалентно ниво на шума се запазва почти същото за гр.
Свищов: 64,89 dB (А) през 2019 г. и 63,38 dB (А) през 2020 г..
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 Във всички пунктове, разположени на територии, подлежащи на усилена
шумозащита са регистрирани еквивалентни нива на шума, над нормативно
определените стойности от 45 dB(A) и 55 dB(A).
 Измерените еквивалентни нива на шума в наблюдаваните пунктове,
разположени на територии с промишлени източници на шум, не надвишават
граничните стойности на нивата на шума.
 Стойностите на еквивалентните нива на шума в 10 от наблюдаваните
пунктове за гр. Свищов намаляват с 1 - 6 dB(A);
 Интензивността на автомобилното движение нараства – за гр. Свищов: от 353
МПС/час за 2019 г. на 365 МПС/час за 2020 г..
Фиг. 19: Осреднени еквивалентни нива на шума и интензивността на движението брой

МПС/час
Източник: Доклади за шумовото натоварване в наблюдаваните места в област Велико
Търново за 2020год.
През 2019 г. общинската администрация на Свищов е предприела мерки за
оптимизиране на акустичната обстановка в града, изпълнявайки Програма за опазване на
околната среда на община Свищов за периода 2015 г. – 2020 г.:
 Изграждане на нова и поддържане на съществуващата пътна инфраструктура
– осъществен е основен ремонт и полагане на 56 074,23 м2 асфалтова
настилка на улици и 100,80 м2 тротоарна настилка в град Свищов.
 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи
терени, и градски зони – засадени са 250 бр. дървета и храсти; реализиране на
проекти за доизграждане на зелената система на град Свищов – засадени са
едро размерна и храстова растителност (в т.ч. допълнително затревяване).
 Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в т.ч.
оптимизиране на транспортните маршрути за превоз на товари и стоки.
Забранено е преминаването на тежкотоварни превозни средства през града,
като движението им е пренасочено през най-северния път с достъп до
пристанището.
 Участие в дейности по отбелязването на Европейската седмица на
мобилността за стимулиране на алтернативните начини за придвижване и
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провеждане на кампании и мероприятия за насърчаване на велосипедния
транспорт.
Въпреки това и през 2020 г. продължава неблагоприятната тенденция на измерени
наднормени еквивалентни нива на шума на територии, подлежащи на усилена
шумозащита и на територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен
трафик. В сравнение с предходната 2019 г. се наблюдават някои положителни промени в
шумовото натоварване за гр. Свищов.
С цел да се продължи работата в посока намаляване на нивата на натоварване с шум
в ОУПО-Свищов за периода 2021-2027г. се предвижда:
 запазване на съществуващите крайпътни озеленени площи с изолационни и
защитни (в т. ч. и с ветро- и снегозащитни) функции;
 създаване на „зони за изолационно озеленяване" (ОЗИ) между урбанизирани
територии и производствени зони (например с. Овча могила);
 при необходимост (липса на теренни възможности за площно шумозащитно
озеленяване в населените места и селищните образувания), в правилата за
прилагането на ПУП се изисква включване на задължително реализиране на
защитно озеленяване в границите на самите прилежащи на пътя/улицата УПИ
и/или изграждане на изкуствени шумозащитни екрани;
 изолационно озеленяване да се изгражда и в обхвата на зоните и терените за
производствено-складови дейности, генериращи шум, в частите им,
прилежащи на жилищните територии в населените места;
Освен това с цел намаляване на шумовото ниво и количеството прах във въздуха
Общината планира в дългосрочен план до 2038г. проектиране и изграждане на обходен
път за град Свищов, което ще изведе основния автомобилен трафик, главно
тежкотоварния в покрайнините на града и ще допринесе за оптимизиране на
организацията на движение на моторните превозни средства. За това ще допринесе и
изграждането на нова и поддръжката на съществуващата улична инфраструктура.
Наред с поддръжката и създаването на нови зелени площи и паркове за отдих друга
мярка, която може да има благоприятно въздействие за намаляване нивата на шума е
планирането и изграждането на велоалеи. Ползотворността на тази мярка може да бъде
увеличена, чрез иницииране и провеждане на информационни кампании и мероприятия
за стимулиране на алтернативните начини на придвижване на населението.
 Радиационен фон
В с. Ореш е изградена локална мониторингова станция за гама-фон, която дава
информация за общите радиационни показатели на територията на общината. Една
станция на територията на гр. Свищов отчита радиологичния мониторинг на р. Дунав.
Наблюдаван параметър е специфичната обемна активност, като не са регистрирани
наднормени концентрации на естествени и техногенни радионуклиди. На територията на
общината няма производствени и други дейности, източници на радиационно
замърсяване. Радиационният фон се движи в нормални граници и е 0,2 Sv/h. Не са
установени източници на вредни лъчения (източник: Програма за опазване на
околната среда на Община Свищов 2015-2020 г.).
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Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите се осъществява чрез
мрежа от пунктове по поречията и се изразява в контрол на показателите обща бета
радиоактивност, съдържание на общ уран и съдържание на радий-226. От 2000 г. се
провежда системен контрол на радиационното състояние на р. Дунав (в 12 пункта,
включващи и пункт Свищов). От анализа на получените резултати, както и при
извършеното сравнение с данните от миналите години е установено, че във водите на р.
Дунав на българска територия няма техногенно радиационно замърсяване. Резултатите
от цялостния радиологичен мониторинг на повърхностни води, необработваеми
почви, дънни утайки от водни обекти показват, че измерените радиологични
показатели са значително под ПДК и не са наблюдавани надфонови стойности на
радиологичните компоненти в околната среда.
7.5. Състояние и качество на въздуха
Мониторингът на основните показатели, характеризиращи качеството на
атмосферния въздух в град Свищов се осъществява в 1 градски фонов пункт, с
непрекъснат 24-часов режим на работа, в който е разположена автоматична станция на
принципа на диференциалната оптична абсорбционна спектроскопия (ДОАС). Следят
се следните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, озон, ФПЧ10, серовъглерод и
сероводород.
Отговорна за поддържането на пункта и мониторинга е Регионална лаборатория –
Велико Търново към ИАОС.
Допълнително, чрез съществуващата българо-румънска система за мониторинг на
качеството на атмосферния въздух (ОPSIS) се извършва в реално време осреднено
почасово измерване на нивата на SO2, NO2, NO, H2S, CS2, O3 в градовете Свищов и
Зимнич. Извършва се определяне на нивата на РМ10 и озон. Станцията измерва и
основни метеопараметри - скорост на вятъра, посока на вятъра, атмосферно налягане,
температура, слънчева радиация и относителна влажност.
7.5.1. Анализ на качеството на атмосферния въздух в град Свищов и на
регистрираните концентрации на атмосферните замърсители3
 Серен диоксид
При извършените през 2019 г. общо 8 618 измервания на серен диоксид не са
установени средночасови и средноденонощни концентрации на замърсителя над
пределно-допустимите норми. Средночасовите концентрации на серен диоксид
варират от 0,30 μg/m3 до 73,72 μg/m3 и не превишават средночасовата норма за опазване
на човешкото здраве (350 μg/m3). Средногодишната концентрация на серен диоксид е
5,41 μg/m3 и варира от 1,52 μg/m3 до 33,41 μg/m3 и не превишава средноденонощната
норма за опазване на човешкото здраве (125 μg/m3). Не са регистрирани стойности,
превишаващи алармения праг за серен диоксид – 500 μg/ m3.

3

Източник: Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2019 год.
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 Азотен диоксид
Извършени са общо 8 551 измервания на азотен диоксид. Измерените средночасови
концентрации на азотен диоксид варират от 0,05 μg/m3 до 84,82 μg/m3 и не превишават
средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (200 μg/m3). Средногодишната
концентрация на азотен диоксид – 10,97 μg/m3 е под средногодишната норма за
опазване на човешкото здраве (40 μg/m3), и е една от ниските концентрации през
периода 2010 г. – 2019 г.
Фиг. 20

Източник: Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за
2019 год.
 Озон
Извършени са общо 8 755 измервания на озон, като средночасовите стойности на
показателя варират от 5,79 μg/m3 до 108,59 μg/m3. Не са регистрирани превишения на
максималната 8-часова средна стойност (120 μg/m3) и стойности над
информационния праг за нивото на озон (180 μg/m3).
 Серовъглерод
Направени са общо 8 431 измервания на серовъглерод, като средночасовите
стойности на концентрациите на замърсителя варират от 0,000 mg/m3 до 0,014 mg/m3. Не
са регистрирани превишения на пределно- допустимата средночасова концентрация
(0,015 mg/m3). Средноденонощните стойности варират от 0,000 mg/m3 до 0,006
mg/m3 и не е регистрирано превишение на средноденонощната норма (0,008 mg/m3).
 Фини прахови частици (ФПЧ10)
От общо 336 регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ10, 22 (6,55%)
превишават допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (50
μg/m3). Средногодишната концентрация на ФПЧ10 – 22,49 μg/m3 не превишава
средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3). В периода
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2010 г. – 2019 г. най-ниска средногодишна концентрации на ФПЧ10 е регистрирана през
2019 г.
Фиг. 21

Източник: Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за
2019год.
 Сероводород
Извършени са общо 7 644 измервания на сероводород, като средночасовите
стойности на концентрациите варират от 0,000 mg/m 3 до 0,02 mg/m3, при норма 0,005
mg/m3. Регистрирани са 633 (8,28% от всички измервания) превишения на
средночасовата концентрация и 72 (0,94%) превишения на средноденонощната норма
(0,003 mg/m3). Измерената средногодишна стойност на сероводород – 0,002 mg/m3
съответства на нормата (0,003 mg/m3) и варира от 0,000 mg/m3 до 0,011 mg/m3.
Оценката на качеството на атмосферния въздух в гр. Свищов, на базата на
проведения през 2019 г. мониторинг, показва, че наблюдаваните замърсители са в
границите на нормите, с изключение на сероводорода (превишени са средночасовите и
средноденонощните стойности). Най-много превишения на средноденонощната норма
на сероводорода са регистрирани през м. август и есенно-зимните месеци – ноември,
октомври, декември и септември.
Сероводородът е специфичен замърсител, чието превишениe на нормите има
комплексен характер. От една страна това е неблагоприятната метеорологична
обстановка, а от друга промишлените и местни източници на този замърсител.
Регистрираните превишения на средночасовата (в 8,28% от измерванията) и
средноденонощна (в 0,94% от измерванията) стойности на сероводорода в гр. Свищов се
дължат на промишлени, транспортни и битови източници на този замърсител.
Мониторингът на качеството на въздуха в гр. Свищов, проведен от РЗИ – Велико
Търново показва, че основният атмосферен замърсител са ФПЧ10, за който е
характерна сезонността – повишаване на измерените стойности през есенния период на
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годината и достигане на максимални стойности през зимните месеци. Регистрираните
превишения на средноденонощните концентрации на ФПЧ10. са в резултат от:
използването на твърди горива за отопление и специфичната метеорологична обстановка
през студените месеци – относително безветрие и температурни инверсии, които
създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния
въздушен слой; благоустройствени проблеми; не своевременно отстраняване на
остатъците от зимното опесъчаване на улиците; неритмично почистване, оросяване и
измиване на градската пътна мрежа от замърсяването с прах през летните месеци и др.
Съгласно действащото законодателство средноденонощната норма (СДН) от 50
μg/m3 за ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една
календарна година. Превишенията в гр. Свищов на средноденонощната норма на
ФПЧ10 (22 броя превишения) са по-малко от 35 пъти в годината и са регистрирани
през зимните месеци на отоплителния сезон на 2019 г. – декември, януари,
февруари. В сравнение с 2018 г. намалението на броя на превишенията на СДН за град
Свищов е с 48%.
По данни на РЗИ – Велико Търново, въз основа на статистическите отчети на
лечебните заведения за доболнична помощ, заболеваемостта от болестите на
дихателната система за община Свищов е 365,5 на 1 000 души население, като
показателят във възрастта 0 - 17 години е значително по-голям спрямо този във възрастта
над 18 години – съответно 1599,7‰ срещу179,4‰.
През последните три години заболеваемостта от болестите на дихателната система в
община Свищов се запазва приблизително еднаква – съответно 336,6‰ през 2017 г.,
356,7‰ през 2018 г. и 365,5‰ през 2019 г.
7.5.2. Мерки за опазване чистотата на въздуха
Стремежът на Община Свищов е да бъде осигурена безопасна и здравословна среда
за живот на територията. В тази връзка са реализирани редица дейности, които са
заложени в „Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените
норми за вредни вещества в атмосферния въздух на град Свищов 2019 – 2023 г.“,
както и „Програма намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените
норми за вредни вещества в атмосферния въздух на град Свищов за показателите
сероводород и серовъглерод“. Основната част от изпълнените мерки са насочени именно
към намаляване на емисиите ФПЧ10, отделяни във въздуха, като са конкретизирани в
зависимост от отделните видове източници:
От битовото отопление в гр. Свищов:
 Реализиране на проект за газификация на гр. Свищов;
 Реализиране на проекти за саниране и прилагане на мерки за енергийна
ефективност на жилищни блокове;
 Запознаване на обществеността с въздействието на основните замърсители
върху здравето на хората и възможностите за лично участие в намаляването
на вредните емисии на ФПЧ10.
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На територията на Общината има много еднофамилни жилищни сгради, които
ако бъдат санирани, това допълнително може да допринесе за намаляване на
вредните емисии на фини прахови частици във въздуха и ефектът от усилията на
Общината за чист въздух ще се увеличи.
От транспорта:
 Оптимизиране на зимното снегопочистване и замяна на пясъка с
алтернативни реагенти против обледяване на уличната пътна настилка през
зимата;
 Усъвършенстване на системата за управление на градския транспорт, в т.ч.
оптимизиране на транспортните маршрути за превоз на товари и стоки.
Забранено е преминаването на тежкотоварни превозни средства през града,
като движението им е пренасочено през най-северния път с достъп до
пристанището;
 Ограничаване на емисиите от транспорта чрез организация и регулиране на
движението на МПС;
 Изграждане на нова и поддържане на съществуващата пътна инфраструктура
– осъществен е основен ремонт и полагане на 56 074,23 м2 асфалтова
настилка на улици и 100,80 м2 тротоарна настилка в град Свищов;
 стимулиране на алтернативните начини за придвижване и провеждане на
кампании и мероприятия за насърчаване на велосипедния транспорт;
Посочените дейности имат благоприятно въздействие както върху подобряване
чистотата на въздуха, така и върху подобряване на шумовия фон, което бе
отбелязано по-горе. Както се вижда изграждането на нови и поддръжката на
съществуващите велоалеи имат многостранен ефект, като освен върху подобряване
на физическата активност на населението водят и до опазване на околната среда по
отношение на качеството на въздуха и шумовото натоварване.
От промишлеността на гр. Свищов:
 Контрол върху изпълнение на условията за КАВ по издадени комплексни
разрешителни в производствени предприятия на гр. Свищов - извършване на
планови проверки на предприятията: „Свилоцел” ЕАД и „E. Miroglio” ЕАД
Свищов (Свилоза ЯРН);
 Снижаване на емисиите на ФПЧ10 от инсталации на фирмени площадки с
издадени комплексни разрешителни до разрешените емисионни норми в тях –
извършване на обходи на площадката и тръбопроводите за навременно
отстраняване на евентуални течове и неорганизирани емисии; извършване на
периодични проверки от лицензирани фирми за херметичност на
стационарните климатични инсталации, съдържащи ФПЧ10 и на емисиите на
вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите устройства;
 Монтаж или подмяна на физически стари и морално остарели локални
пречиствателни съоръжения за прах.
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Превантивни действия и контрол за намаляване замърсяването с ФПЧ 10 от
неорганизирани, площни и други източници:
 Актуализиране на общинските наредби и програми, имащи отношение към
чистотата на атмосферния въздух;
 Осъществяване на периодичен емисионен контрол върху КАВ в гр. Свищов
от мобилна станция на МОСВ;
 Поддържане на електронна база данни за КАВ;
 Осъществяване на ежегодна периодична профилактика на отводнителните
шахти и канавки за повърхностни води през пролетния и есенния сезон;
 Мокро метене и миене на уличната мрежа и машинно почистване на
натрупващия се пътен нанос на границата между пътното платно и
бордюрите. Оросяване на улиците през сухи и горещи периоди и
осъществяване на контрол на дейностите по почистване на уличната мрежа;
 Осъществяване на контрол върху извършване на изкопни работи и
строително-ремонтни дейности за предотвратяване на разпиляването на пръст
и отпадъци по улиците;
 Въвеждане в експлоатация на всеки строителен обект след почистване на
площадката и прилежащите площи;
 Създаване на регистър на ерозирали, пустеещи терени и междублокови
пространства с нарушено или липсващо озеленяване, създаващи риск за КАВ
в гр. Свищов;
 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи
терени и градски зони – засадени са над 250 бр. дървета и храсти;
 Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на град Свищов:
засаждане на едро размерна и храстова растителност (в т.ч. допълнително
затревяване), абсорбираща праха и аерозолите от въздуха по трасетата с
интензивно движение на МПС;
 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки и настилките на
паркингите за домуване на МПС в жилищните комплекси;
 Създаване на регистър на съществуващите терени и терените с възможност за
залесяване, осигуряващо защита от замърсявания на атмосферния въздух от
промишлените зони на гр. Свищов;
 Подновяване и реконструкция на съществуващите залесени терени и
обособяване на нови такива.
Данните от проведените изследвания на КАВ в гр. Свищов показват, че през
последните години с изключение на зимните месеци, когато се покачват нивата на
сероводорода и емисиите от ФПЧ10 е с високо качество. Може да се каже, че
дейностите, които общинската администрация предприема дават своя резултат,
като те трябва да бъдат продължени и да се доразвият във времето, като напр. към
дейностите за енергийна ефективност на многофамилните жилищни блокове бъде
добавена и мярка за саниране и на еднофамилните сгради, да бъде обновена и
разширена структурата на велоалеите в общинския център и в покрайнините на
града, да се обновят съществуващите, както и да се създадат нови зелени площи и
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паркове (където е възможно) в т.ч. и гробищните паркове, да се продължат
дейностите по ремонт и реконструкция на уличната пътна мрежа и др.
7.6. Състояние на почвите. Наличие на свлачища.
7.6.1. Съществуващи екологични проблеми на територията на община Свищов
по отношение на почвите
Като цяло землището на община Свищов е включено в НСМОС в подсистема
„Почви“ чрез мониторинговите пунктове № 211, 212, 227 и 228, разположени съответно
в землищата на с. Морава, с. Ореш, с. Александрово и с. Вардим. Измерват се
концентрации на тежки метали и металоиди (As, Hg, Cd, Cu, Ni, Cr, Pb, Zn).
Под влияние на урбанизацията и промишлената дейност почвите са трансформирани
в антропогенни. При тези условия почвите в съществуващия профил бавно, но
прогресивно са изтощени, замърсени и са изменени в отрицателна посока в сравнение с
първоначалното им естествено състояние. Деградацията на почвата включва съвкупност
от процеси, които водят до пълно или частично нарушаване на една или повече от
функциите й. Идентифицирани са девет заплахи за функциите на селскостопанските
почви, които трябва да бъдат преодолявани, за да се постигнат целите за
устойчивото им развитие:
 Ерозия на почвата
Природните условия, начинът на стопанисване на земята (отглеждани земеделски
култури, сеитбообръщения, почвообработки и противоерозионни мероприятия) и
неефективното прилагане на законодателството определят ерозията на почвата като найсериозната заплаха за деградацията на почвата. Ерозията оказва съществено влияние
върху екологичните и икономическите функции на почвата, както в мястото на
проявлението й, така и върху прилежащите територии. Докато релефът, валежите и
почвите създават природните предпоставки за проявата на ерозия, начинът на ползване и
структурата на земеделските и горските земи могат да намалят значително загубите на
почва от ерозия, но могат да доведат и до значителното й ускоряване. Климатът е един
от ключовите фактори на ерозията и е много вероятно значително увеличаване на
нейния интензитет при прогнозираните глобални промени в климата.
Сравнителният анализ, извършен между разпределенията по ерозионност на
дъждовете за Свищов и страната показва, че за територията на общината
потенциалният риск от появяване на плоскостна водна ерозия е по-нисък от
средния за страната.
На фигурата представена по-долу е визуализирано разпределението на територията
на община Свищов по податливост на почвите към ерозиране. Видно е, че над 50 % от
площта се характеризира със средна до силна податливост на почвите към
ерозиране. Слаба податливост към ерозиране е налице при част от почвите в
югозападните части на землищата на селата Деляновци, Морава, Овча могила,
източната част на с. Вардим и западния край на гр. Свищов.
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Карта 6 Източник: Програма по опазване, устойчиво използване и възстановяване на
почвите в община Свищов.
 Намаляване на органичното вещество - дехумификация
Този деградационен процес протича главно в обработваемите земи. Представлява
намаляване на съдържанието на органичен въглерод/хумус, което води до
обезструктуряване на почвата, с последващо влошаване на водно-физичните показатели
и намаляване на продуктивността им. Дехумификацията предполага понижаване на
буферността на почвите по отношение на химически замърсявания, както и до
ускоряване на ерозионните процеси, и влошаване на генния фонд и биоразнообразието.
Съгласно предоставените данни от Националната система за мониторинг на
околната среда (НСМОС) на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) почвите
в пунктовете, принадлежащи на територията на община Свищов, са много добре
обезпечени с органично вещество – органичен въглерод (С): 15,60-19,07 g/kg почва в
повърхностния слой с мощност 20/10 cm и 14,70-19,47 g/kg почва в подповърхностния
слой от 20/10 до 40 cm.
 Нарушени и увредени почви
Съгласно Националния концесионен регистър няма възложени концесии за добив на
полезни изкопаеми (кариери) на територията на Общината. Наличните полезни
изкопаеми са от неруден тип, главно чакъли и пясъци. Нарушени и увредени земи се
откриват по периферията на незаконните сметища.
 Вкисляване на почвите
Тъй като повечето почви в землищата на община Свищов съдържат карбонати
по целия си профил, не се очаква вкисляване. Евентуално слабо вкисляване може да
се допусне при излужените черноземи, в случай на продължително прекомерно
използване на някои азотни торове, но вероятността е малка, тъй като тези почви се
характеризират с добра буферна способност.
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 Засоляване. Осолонцяване
Хидроморфното засоляване представлява процес на повишаване на съдържанието на
водоразтворими соли в почвения разтвор, токсични за растенията, в резултат на
капилярно
подхранване
на
активния
коренообитаем
почвен
слой
от
високоминерализирани подпочвени води при повишаване на нивото им до дълбочина
100-300 cm. Неправилно напояване също може да допринесе за засоляването на
почвите. На територията на Общината засолени почви са ливадните солонци-солончаци
(обща площ – около 2231,548 ha.) от сулфатно-хлориден тип, средно дълбоки, което
означава, че засоляването е съвременен и продължаващ процес.
 Преовлажняване на почвите
Преовлажняването е процес на продължително задържане на гравитационна вода в
коренообитаемия почвен слой, поради невъзможността й да се оттича. При почвите в
община Свищов това задържане се реализира с повишаването на нивото на
подпочвените води, хидравлично свързани с нивата на реките Дунав, Барата и Студена.
Общата им площ възлиза на 1241,63 ha.
 Запечатване и отнемане на земеделски земи
„Запечатването на почвите" представлява трайно покриване на почвените
повърхности с непропусклив материал, поради застрояване и/или изграждане на
инфраструктура. При урбанизацията на териториите неминуемо почвите под
изградените сгради и съоръжения остават запечатани. „Запечатани“ са почвите и под
изградената транспортна инфраструктура. „Запечатаните” почви са безвъзвратно
загубени за земеделско ползване.
 Замърсяване на почвите
Устойчивостта на почвите срещу химическо замърсяване зависи от механичния и
минералогичния им състав, съдържанието на органично вещество, вкл. количеството и
фракционния състав на хумуса, съдържанието на общи карбонати, pH, сорбционния
капацитет, общата концентрация и вида на водоразтворими вещества и др. Може да се
каже, че почвите, разпространени на територията на община Свищов, се характеризират
с добра буферност срещу химическо замърсяване, тъй като имат високо съдържание на
карбонати и обменни бази, обезпечени са с органично вещество.
Освен това на територията на Общината липсват източници за замърсяване на
атмосферния въздух, чрез който да настъпи замърсяване и на почвите.
Оценката на екологичния статус на почвите от община Свищов е направена на
базата на данните от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС),
подсистема „Почви” на ИАОС. За целта данните за наличните концентрации на тежки
метали и металоиди (As, Hg, Cd, Cu, Ni, Cr, Pb, Zn) от пунктове № 211, 212, 227 и 228
съответно в землищата на с. Морава, с. Ореш, с. Александрово и с. Вардим са
съпоставени с нормите за максимално допустимите концентрации (МДК) на тези
замърсители в почвите, отнасящи се за съответните интервали на измерената реакция на
почвите (Таблица 1 от НАРЕДБА №3 за норми относно допустимото съдържание на
вредни вещества в почвата).
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Анализът показва, че почвите са в добро екологично състояние. Съдържанието
на изследваните тежки метали и металоиди в двата слоя на всички мониторингови
пунктове е много по-ниско от нормите за максимално допустимите концентрации
на тези елементи.
Следва да се има предвид, че цялата територия на община Свищов попада в
обхвата на уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски
източници, което има отражение и върху почвите, като застрашената зона в
община Свищов обхваща цялата й територия.
 Свлачища
Съгласно регистърът на свлачищата, поддържан от Геозащита-Плевен към
Министерство на регионалното развитие официално регистрираните свлачища на
територията на Общината са 26 броя. От тях 20 са на територията на гр. Свищов и
прилежащите му земи, 4 бр. се намират в землището на с. Ореш, а по 1 бр. има
регистрирани в землищата на селата Совата и Царевец. На територията има и няколко
по-малки свлачища в района на с. Вардим и с. Ореш, които все още не са официално
регистрирани. Както е видно от таблицата по възраст свлачищата (с изключение на две
от тях) са определени като съвременни, като това в с. Царевец и едно от свлачищата в с.
Ореш са възникнали и регистрирани съвсем наскоро през 2016г. Видно от данните е, че
по-голямата част от тях (76,92%) се намират върху речен склон, основно по р. Дунав.
По своя характер свлачищата на територията на община Свищов са активни и
консолидирани.
Може да се направят изводи, че свлачищата представляват сериозен
геоекологически проблем за общината. Това е така поради силното влияние на
човешката дейност в урбанизираните територии. Изградените системи за дрениране на
подземните води най-често не се поддържат или са недостатъчно ефективни. По
отношение на ерозията р. Дунав се явява като сериозен ерозиен фактор, който отнема
част от най- плодородните земи на общината. Оценката на ерозийните проблеми на
община Свищов изисква разглеждане в два аспекта: първият е свързан с линейната
ерозия на р.Дунав, а вторият с дънната и челна ерозия.
Тъй като в повечето случаи през последните години не са правени укрепителни
и дренажни дейности, е необходимо активно участие в управлението на
геоморфоложките процеси и е наложително финансиране на антисвлачищни
мероприятия.
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Таблица 82: Регистър на свлачищата на територията на община Свищов
Структура
на свличане

механизъм
на
свличане

възраст

№

Свлачище

Местоположение

Дата на
регистрация

1

VTR28.65766.01

гр. Свищов и източно от него

14.4.1979

инсеквентно

делапсивно

старо

2

VTR28.65766.01.01

гр. Свищов, бивша база Петрол

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

3

VTR28.65766.01.02

гр. Свищов над Кланницата

16.11.1974

инсеквентно

делапсивно

съвременно

4

VTR28.65766.01.03

гр. Свищов, откос в УПИ XI от стр.кв.10,
адм.адрес ул. „Отец Паисий“ № 1, под уч.
„Кирил и Методий“

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

речен
склон

5

VTR28.65766.01.04

гр. Свищов, над ул. „Мирон Бешков“

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

овраг

6

VTR28.65766.01.05

гр. Свищов, източно от парк „Калето“

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

7

VTR28.65766.01.06

гр. Свищов, бивша база „Петрол“

9.6.1978

асеквентно

делапсивно

съвременно

8

VTR28.65766.01.07

гр. Свищов, бивша база „Петрол“

9.6.1978

асеквентно

делапсивно

съвременно

9

VTR28.65766.01.08

1.8.1980

инсеквентно

детрузивно

съвременно

10

VTR28.65766.01.09

22.5.1981

инсеквентно

делапсивно

съвременно

11

VTR28.65766.01.10

гр.Свищов, ул. „Щабскапитан Фок“

16.11.1974

консеквентн
о

делапсивно

съвременно

12

VTR28.65766.01.11

гр. Свищов, ул. „Д-р Павлович“

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

гр. Свищов, училище „Алеко
Константинов“
гр. Свищов, над училище „Цветан
Радославов“

тип на
терена
речен
склон
речен
склон
речен
склон

речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
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VTR28.65766.01.11
.01
VTR28.65766.01.11
.02

гр.Свищов, стр.кв.22, част от ул. „Д-р
Павлович“
гр. Свищов, стр.кв.22, ул. „Д-р Павлович“,
35-37

15

VTR28.65766.01.12

16

VTR28.65766.01.13

17

VTR28.65766.01.14

18

VTR28.65766.01.15

19

VTR28.65766.01.16

20

речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон
речен
склон

16.11.1974

асеквентно

делапсивно

съвременно

21.2.1986

асеквентно

делапсивно

съвременно

гр. Свищов в района на Гребната база

1.8.1981

инсеквентно

делапсивно

съвременно

гр. Свищов, северно от бившите казарми

1.8.1996

инсеквентно

делапсивно

съвременно

13.3.1995

None

делапсивно

съвременно

14.4.1995

None

делапсивно

съвременно

гр. Свищов, северно от бившите казарми

1.8.1996

инсеквентно

делапсивно

съвременно

VTR28.65766.01.17

гр. Свищов, северно от Месокомбината

1.8.1996

асеквентно

делапсивно

съвременно

21

VTR28.53672.04

с. Ореш, югозападни покрайнини

17.7.1986

асеквентно

делапсивно

съвременно

овраг

22

VTR28.53672.05

с. Ореш, северозападна част

17.7.1986

асеквентно

делапсивно

съвременно

овраг

23

VTR28.53672.06

19.3.1996

асеквентно

делапсивно

съвременно

овраг

24

VTR28.53672.10

25.2.2016

асеквентно

делапсивно

съвременно

овраг

25

VTR28.67787.01

с. Ореш, под кв. 22
с. Ореш, северната част, кв. 46 по
регулационния план, в района на ул.
„Рила“
с. Совата, над селото

3.4.1984

асеквентно

делапсивно

старо

овраг

26

VTR28.78121.02

25.2.2016

асеквентно

делапсивно

съвременно

речен
склон

13
14

гр. Свищов, на 600 м източно по шосето за
Вардим
гр. Свищов, на 1 км западно от м.
„Паметниците“

с. Царевец, ул. „19-та“, УПИ II-264, кв. 67,
по плана на селото

Източник: Министерство на регионалното развитие – Геозащита Плевен, обработена информация http://gzpleven.mrrb.government.bg/landslide
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7.6.2. Хидромелиоративни системи и съоръжения
В миналото е създадена напоително-отводнителна система в Свищовско-Беленската
низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В момента напоителните мероприятия почти са
спрени, поради високата цена на водата и влошените й качества. Напоителни системи
ЕАД Клон Среден Дунав притежава или стопанисва съоръжения за предпазване от
вредното въздействие на водите, които са:
Дунавски диги:
 Низина „Белене-Свищов“ (землище гр. Свищов) - дига с дължина 10,400 км
(от км 556+000 до км 566+400);
 Низина „Вардим-Нов град“ (землище с. Вардим) дига с дължина 7,100 км (от
км 536+750 до км 543+850);
 Язовир Овча могила (ретензионен) - земно-насипна стена; общ обем 828 хил.
м3; водосборна площ –24520 ха; залята площ –39,7 ха.
Напоителни канали и водопроводи:
 Р-16 (землище гр. Свищов) –1778 m облицован и 2580 m необлицован;
изградени площи към него –634 ха, годна за напояване площ –0 ха;
 Р-1 (землище с. Вардим) –6250 m облицован; изградени площи към него –
2405,2ha, годна за напояване площ–0 ха.
Напоителни помпени станции:
 „Червена -основна“ + „Червена“Д1 (землище с. Червена) –обслужвана площ
475 ха; годна за напояване площ–0 ха;
 „Свищов 16“ -плаваща (землище гр. Свищов) –обслужвана площ 2 564,1 ха;
годна за напояване площ –0 ха;
 „Свищов 16а“ –закрита стационарна (землище гр. Свищов) + „Вардим Д1“ –
открита стационарна (землище с. Вардим) –обслужвана площ 2 405 ha; годна
за напояване площ –0 ха;
Изравнители:
 Към ПС „Червена“ Д1 (землище с. Червена) – полезен обем 15 000 м 3 .
Отводнителни канали (помпено отводняване):117
 ГОК (землище гр. Свищов) –дължина 11 200 м; Обща дължина на откритите
отводнители и събирателите в ОП „Свищов“ –31 360 м; изградена и
отводнявана площ 6000 ха;
 ГОК (землище с. Вардим) –дължина 2 973 м; Обща дължина на закритите
отводнители и събирателите в ОП „Вардим-Нов град“ –12 198 м; изградена и
отводнявана площ 2000 ха.
Отводнителни помпени станции (закрити стационарни):
 „Свищов“1 + „Свищов“2 (землище гр. Свищов) -обслужвана площ 6 000 ха;
 „Вардим“1 + „Вардим“2 (землище с. Вардим) –обслужвана площ 2 000 ха.
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Видно от предоставената информация, напоителните помпени станции, канали и
водопроводи не напояват площи в землищата от територията на община Свищов.
Напояване се извършва от местни водоизточници чрез помпено водовземане, главно от
реки и сондажи предимно от частни земеделски производители на малки площи
зеленчукови и овощни градини, но за това напояване не се води статистика.
Отводнителната система е изградена и работи в проблемните участъци на
територията на гр. Свищов и с. Вардим.
7.6.3. Мерки за опазване на почвите
За да бъда запазена целостта, качеството и функционалността на почвите на
територията, Общинската администрация разработва и прилага Програма за опазване,
устойчиво използване и възстановяване на почвите в община Свищов, спрямо която е
съобразен и ОУП на Общината. Основните мерки и свързаните с Програмата цели и
мерки, предмет на устройственото планиране са:
 Усвояване на ерозираните и пустеещи земи за отглеждане на алтернативни
култури;
 Възстановяване и рехабилитация на изградени напоителни системи на
територията на Общината;
 Насърчаване получаването на компости (фамилно/домашно компостиране и
компостиране на биологичните отпадъци в Общината);
 Изискване и контрол на животновъдните ферми за изграждане на
торохранилища, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда и
запазване качествата на отпадъчните субстрати като органичен тор;
 Насърчаване на инвестициите в устойчиви практики, вкл. култивирането на
лечебни растения и алтернативни култури, на слабопродуктивни общински
земи;
 Изграждане на локални съоръжения за компостиране на отпадъците от
растителен и животински произход и ползване на компоста за подобряване
плодородието на почвите;
 Реализиране на дейности за предотвратяване на вредното въздействие на
водите върху териториите (укрепване на стени на микроязовири - общинска
собственост, корекция и почистване на речни корита и дерета);
Освен устройствени мерки са планирани и дейности по повишаване
квалификацията и уменията на общинските служители с цел:
 Стопанисване и ползване на почвените ресурси - общинска собственост в
съответствие с принципите за устойчиво управление на земите;
 Засилване ролята на общинските администрации за трансфер на политики,
възможности и добри практики за устойчиво управление на земите;
 Усъвършенстване на информационния обмен и участие на обществеността в
процесите на вземане на решения за устойчивото управление на
земеползването. Информационно осигуряване за устойчивото управление на
земите на местно ниво;
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 Усъвършенстване и развитие на системата за контрол от общинската
администрация за предотвратяване на деградацията на почвите.
7.7. Предотвратяване на бедствия и аварии
Географските и климатични дадености, структурата на териториалното и
производствено разпределение в общината обуславят вероятността на голям брой
различни по вид бедствени и аварийни ситуации със сериозни последствия за
населението и националното стопанство. Най-силно са застрашени северните райони на
общината, поради голямата гъстота на населението и наличието на потенциално опасни
обекти и съоръжения. В тези райони се очаква създаване на най-сложна обстановка и
необходимост от най-голям обем спасителни и неотложни аварийно-възстановителни
работи, особено при земетресение.
Идентификацията и териториалният обхват на риска от наводнения се осъществява
при съблюдаване разпоредбите, засягащи защитата от вредното въздействие на водите и
тяхното управление на водите, които са разписани в действащия Закон за водите.
Основна причина за наводненията са разливанията на реките вследствие на
продължителни и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи. В некоригираните
речни участъци може да се наблюдава естествено преливане, а в коригираните корита
може да произтече разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където са в
лошо техническо състояние, в резултат недобра експлоатация и преливане над
защитните съоръжения при протичане на максимални водни количества по-високи от
оразмерителните за корекцията.
Типично за територията е проявление на наводненията в едни и същи населени
места от едни и същи реки. Идентифицирани са и следните райони, където има нужда от
коригиране в населените места, изграждане на защитни съоръжения по теченията им и
регулярна поддръжка:
 Дерето, пресичащо населеното място – с. Морава (средна ширина 3м.,
дължина 4,5 км. и с 8 бр. мостове)
 Коритото на р. Барата в участъка на населеното място – с. Овча могила
(ширина – между 3-6 м., дължина 4 км., мостови съоръжения – 11бр., в
участък от 200м.не може да бъде чистено странично, поради наличие на
имоти от двете страни на дерето, наличие на частична бетонна облицовка в
участък от 260м.)
 Коритото на река Студена в участъка на населеното място - с. Драгомирово
 Дере в територията на населеното място – с. Царевец (състои се от 3 ръкава,
които се събират в централната част на селото, преминава през източната част
и се влива в р. Дунав в историческа местност „Паметниците“, ширина между
10-16м., дължина около 4 км. с изградени 16 бр. мостови съоръжения).
Малките рекички и деретата, които преминават през територията на общината са
естествени отводнителни системи, които отвеждат водите в по-големите реки и р. Дунав.
За да изпълняват тази своя функция те редовно трябва да бъдат почиствани от земните
наслоявания, наноси и растителност в т.ч. и от битови отпадъци, които често попадат във
водата и коритата им. Пример за такива дерета и малки рекички, на които не са
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извършвани почиствателни дейности преминават през селата Овча Могила,
Царевец и Морава. През дъждовните периоди, когато количеството на водата се
увеличава многократно техните корита често се затлачват от наносите,
растителността и отпадъците, които водите носят със себе си. Това от своя страна
предизвиква разливи, като създава опасност и за мостовите съоръжения
преминаващи над тях. За да бъдат запазени и да функционират по предназначение
тези мостове, както и да се предотвратят бедствия от наводнения тези дерета
трябва да бъдат основно почистени както ръчно, така и механично, както и да се
провежда периодичен контрол за чистотата на коритата им.
На територията на общината могат да възникнат наводнения и при:
 При частично или пълно разрушаване стените на микроязовирите – 3 бр.
 разрушаване предпазните диги на река Дунав.
Очакваните заливни площи обхващат около 30% от територията на кметство с.
Драгомирово и население около 250 души и железопътна линия и третокласен път
Драгомирово - Морава. При разрушаване на предпазната дига на р. Дунав са застрашени
от заливане около 53 000 дка земеделски земи в низините Белене - Свищов и Вардим Новград и на 600 души население, работещи в заливната зона.
Разлив на реки, вследствие на обилни валежи и бързо снеготопене при:
 Ниво на река Дунав над 890 см, застрашени от заливане са районите около
„Пристанище Свищов“, „Митница Свищов“, Драгажен флот „Истър“, жп Гара
Свищов, както и около 20 жилищни имота в село Вардим с около 50 човека
население.
При формиране на „висока вълна“, вследствие на интензивни валежи са застрашени
от заливане жилищни имоти по поречието на отводнителните дерета в кметствата
Морава, Овча могила, Драгомирово, Ореш, Хаджидимитрово, Алеково.
Има изградени диги в проблемните участъци в землищата на гр. Свищов и с.
Вардим, но през дъждовните сезони когато водите на р. Дунав са високи, излизането на
водата от коритото на реката е често явление в участъка между с. Вардим и
лодкостоянката в гр. Свищов, както и в участъка от 539 км. до 540 км. на р.Дунав. Това
е сериозен проблем, тъй като се руши почвата, активират се свлачища, както и се
създава предпоставка за заблатяване и заливане на жилищни имоти. За
решаването на този проблем следва да бъдат взети сериозни мерки за укрепване на
бреговата ивица в тези участъци и да се постигне максимална защита в укрепените
части от високите води на р.Дунав.
Превантивните мерки за бедствия и аварии произтичат във връзка със
задълженията на общината по Закона за защита при бедствия за предотвратяване
или намаляване последствията от различни бедствия.
През 2020 год. е създаден и оборудван кризисен център за борба с пожари, бедствия
и катастрофи в с. Овча могила. Центърът е създаден по съвместен проект с община
Зимнич (Румъния) по ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Основната му цел е бързо и
адекватно да се реагира на аварийни ситуации в по-отдалечените райони на община
Свищов и службата за извънредни ситуации в Зимнич, за да се създаде огледален модел
на румънска територия. По проекта е разработен съвместен план за действие за
устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании за повишаване на
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осведомеността на населението в трансграничната зона относно опасности и рискове.
Планът изисква да се създаде доброволческа група към кризисния център за борба с
пожарите, бедствията и катастрофите.
Извън основните ангажименти на Общината, произтичащи от ЗЗБ на територията на
община Свищов възникват и локални проблеми по отношение на екоравновесието и
жизнената среда. Те се характеризират със сезонно нашествие на насекоми-вредители и
проблем с популацията на бездомните кучета в общинския център Свищов.
Насекомите-вредители не се съобразяват с административните граници. За
това говори и фактът, че този проблем е отчетен и от съседната община Ценово.
Това налага общи усилия по извършване на дейности за ларвицидна и имагицидна
дезинсекция на хабитатите на насекоми-вредители в агломерационния ареал на
Община Свищов и община Ценово.
За осигуряване на контрол върху популацията на бездомните кучета в гр.
Свищов, общинската администрация е разработила и прилага Общинска програма
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на
Община Свищов, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните,
посредством мониторинг върху бездомните кучета, закупуване на оборудване и др.,
като от съществено значение е да бъдат проведени и разяснителни кампании във
връзка с отглеждането на домашните им любимци и недопускане малките кучета
да бъдат изхвърляни безстопанствено на улицата.
Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението в община Свищов
са:
 Социално-икономическите фактори – основен фактор е заетостта на
населението – безработицата е фактор за обедняване и изключване на цели
групи от населението, а бедността е основна причина за влошените здравни
показатели;
 Ниска здравна култура на част от населението;
 Проблеми на здравната система – липса на специалисти; Като основни
рискови фактори, свързани с въздействие на заобикалящата среда се
идентифицират следните за община Свищов:
 Предприятия, в т.ч. с комплексни разрешителни и с нисък и висок рисков
потенциал – въздействието им е свързано с емисии на вредности, като при
експлоатация съобразно нормативните изисквания се гарантира въздействие в
рамките на допустимото;
 Влошено качество на атмосферния въздух в гр. Свищов по показатели фини
прахови частици (ФПЧ10) и сероводород;
 Висок процент на загубите на вода във водопреносната мрежа; Недостиг на
вода през лятото; Неизградена канализационна мрежа и пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води в селата; Повишено съдържание на биогенни
вещества, манган, желязо и нитрати в някои подземни водни тела –
водосборът на р. Осъм; В лошо състояние и амортизирана канализационна
мрежа/не функционира правилно; Недостатъчен капацитет на канализацията
за поемане на дъждовните води, което създава риск от наводнения; Липсата
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на канализация в селата води до замърсяване на почви и подземни води и
възникване на здравен риск за населението;
 Наличие на нерегламентирани сметища;
 Неблагоприятна тенденция за високи нива на шум край обекти, подлежащи
на шумозащита и в райони с интензивен транспортен трафик.
8. Анализ на административния капацитет на общинската администрация за
реализация на ПИРО, както и необходимостта от укрепването му
Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите
нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага
Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. При осъществяване на
своята дейност, се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност,
прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност. Основните
приоритети в работата на Ръководството на Община Свищов по отношение на
качеството на предлаганите административни услуги са подобряване на обслужването на
гражданите и постигане на прозрачно и ефективно управление. Разработена е Стратегия
и Годишен план за ефективно и прозрачно управление, публично достъпни са всички
конкурси, търгове и обществени поръчки на сайта на Община Свищов, като има и има
активен прозорец „Сигнал за корупция“, чрез който всички лица могат да подадат
сигнал. Освен това гражданите могат да подават сигнали и жалби за нарушения и
корупционни практики и в определената за целта пощенска кутия във фоайето на
административната сграда.
За превенция на корупцията на своя интернет сайт е посочен линк към страницата на
Комисията по превенция и противодействие на корупцията. Със Заповед на кмета на
Община Свищов № 230-РД-01-03/02.02.2016 г. са определени длъжностни лица за
проверки при получаване на сигнали за измами, нередности и корупция, на които е
вменено задължението да обработват получените сигнали от граждани, сблъскали се с
подобна нередност.
8.1. Организация и структура на Общинска администрация Свищов
Общинска администрация Свищов е структурирана съобразно функционалните
направления, по които осъществява своята дейност като изпълнителен орган на местното
самоуправление.
Ръководството на община Свищов се състои от кмет, секретар, 4-ма заместниккметове и главен архитект на общината. Кметът на общината пряко отговаря за
дейността на заместник-кметовете, секретаря, главния архитект, кметовете на кметства и
кметските наместници, Дирекция „Финансови дейности“, Дирекция „Култура и
културно наследство“ и Звено „Вътрешен одит“. Секретарят на носи отговорност и
контролира „Отдел „Човешки ресурси, информационно обслужване и технологии“.
Отговорността и ресорите на зам. кметовете са както следва:
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 Зам. кмет „Стопанска финансова политика и спорт“, контролира и отговаря
за: Дирекция “Управление на собствеността и стопански дейности“, Дирекция
“Финансови дейности“, Отдел “Финанси и бюджет“ и Отдел “Общински
приходи“;
 Зам. кмет „Отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и
чистота“, контролира и отговаря за: Дирекция „Управление при отбранителномобилизационна подготовка, транспорт и чистота“
 Зам. кмет „Управление на европейски проекти и образование“, контролира
и отговаря за: Дирекция „Административно правно информационно
обслужване, управление на проекти и европейски въпроси“ и Отдел
“Образование;
 Зам. кмет „Благоустройство и инвестиционна политика“ и устройство на
територията“, контролира и отговаря за: Дирекция „Инвестиционна политика,
кадастър и техническо обслужване“, Дирекция „Устройство на територията,
регулация и екология“ и Отдел “Обществени поръчки“.
Съгласно разпоредбите за административно управление по данни от ЦИК - 11 от
селата се управляват от кметове, избирани от своите жители, а в селата Александрово,
Деляновци, Совата и Червена са назначени кметски наместници.
Структурата на Община Свищов, определена от Устройствен правилник на
общинска администрация – Община Свищов, влязла в сила от 01.02.2020 год. включва
седем дирекции като всяка една от тях съдържа съответните отдели и звена. Структурата
е представена в следната органограма:
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Според дейността, която извършват административните звена са разпределени в
обща и специализирана администрация:
 Обща администрация – осигурява технически дейността на органите на местната
власт и на специализираната администрация и извършва дейности по
административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите
лица;
 Специализирана администрация – подпомага и осигурява осъществяването на
правомощията на органите на местната власт, съобразно нейната компетентност.
Администрацията е организирана в дирекции, които осъществяват своите функции
чрез съответните отдели и звена.
Дейността на общинската администрация функционира съвместно с Общински
съвет, който за мандата 2019-2023 г. има 29 члена, представители на различни
политически партии и на различни териториални и социални общности. Дейността му се
определя от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – Свищов,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, приет с
Решение №38/19.12.2019г, допълнен с Решение №350/26.11.2020г.
Към Общинския съвет функционират 8 постоянни комисии, а при необходимост по
актуални проблеми се сформират временни комисии и работни групи.
Таблица 83: Постоянни комисии към Общински съвет на Обшина Свищов
№

Комисия

брой
членове
7

1.

Постоянна комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет“

2.

Постоянна комисия по “ТСУ и общински активи“

7

3

Постоянна комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води“

7

4

Постоянна комисия по “Здравеопазване, социална политика,
младежта, спорт и туризъм“

7

Постоянна комисия по “Образование, култура и вероизповедания“
Постоянна комисия по “Нормативна уредба, граждански права,
6
обществен ред и сигурност“
Постоянна комисия по “Приватизация и следприватизационен
7
контрол“
Постоянна комисия по “Закона за противодействие на корупцията и за
8
отнемане на незаконно придобитото имущество“
Източник: Община Свищов https://www.svishtov.bg/council.php
5

7
7
5
5

Кметовете и кметските наместници на населените места изпълняват бюджета на
Общината в частта му за кметството, организират благоустройствени, комунални и др.
мероприятия, отговарят за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на
общинската собственост, представляват кметството пред населението, пред обществени
и политически организации, организират изпълнението на актовете на общинския съвет
и кмета на общината, отнасящи се до територията на кметството, както и др. функции,
подробно разписани в Устройствения правилник на Общинска администрация - Свищов.
Към Община Свищов функционират три общински предприятия: „Пазари –
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Свищов“, „Обреди – Свищов“ и „Чистота – Свищов“, в които към 31.12.2020 г. са заети
общо 108 души.
Таблица 84: Служители в общинските предприятия на Община Свищов за периода
2013-2020г.
Години
Служители по години
2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020
Общинско предприятие „Пазари-Свищов“
Щатен брой към 31.12
12
12
12
12
12
12
12
10
Заети към 31.12

12

12

12

12

12

12

12

10

Общинско предприятие „Обреди-Свищов“
Щатен брой към 31.12

10

10

10

10

10

10

10

12

Заети към 31.12

10

10

10

10

10

10

9

12

89

89

89

88

84

86

Общинско предприятие „Чистота-Свищов“
Щатен брой към 31.12
92
89
89
89
89
Заети към 31.12
Източник: Община Свищов

92

84

88

88

85

В желанието си да удовлетвори естествените изисквания на гражданите на община
Свищов, действащата администрация се ръководи от принципите, гарантиращи
успешното й функциониране
 Професионална ориентация към всеки потребител на административна
услуга;
 Активно лидерство при решаване на проблемите на управлението;
 Приобщаване на всички страни при решаване на конкретен проблем;
 Процесен подход, превръщащи хаотичните действия в административен
синхрон;
 Спазване на системен подход при упражняването на управленските функции
 Стремеж към непрекъснато подобряване и въвеждане на иновативни
практики;
 Вземане на решение, основано единствено на налични реалности;
 Запазване на взаимноизгодни и етични отношения с всички страни.
Действащият уебсайт на общинската администрация демонстрира високи параметри
на информационна активност. Данните от извършеното анкетно проучване (Приложение
4 към ПИРО) сочат, че уебсайтът на общинската администрация е един от основните
източници с цел запознаване с развитието на общината и за прилагането на общинските
политики (75,22 % от анкетираните са посочили „Интернет страницата на Община
Свищов“). Анализът на информационния feed back за функционирането на сайта показва
повишаване на интереса към него общо с повече от 40% в последните 4 години. Над 90
на сто от информациите в сайта, са резонирали в регионалните медии на област Велико
Търново, а 27% са достигнали до националните медии. Сайтът поддържа актуална
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аудитория от около 283 хил. посещения на годишна база и постоянен уникален брой
посетители от около 21 хил. потребители.
8.2. Човешки ресурси
За периода 2015-2020 г. общият брой на служителите, работещи в Община Свищов,
не търпи особена промяна, като след 2016год. се запазва в рамките на 133-135 души.
Динамиката на ръководните длъжности не се променя. Това показва една добре
установена, работеща структура, която е изградила работна среда, позволяваща
безпроблемното управление на Община Свищов.
Таблица 85: Разпределение на служителите в
средна възраст и образование
Служители по години
2015 г. 2016 г.
Щатен брой към 31.12
127
137
Заети към 31.12
126
135
Средна възраст на заетите 45г.6 м. 46г.3 м.
Магистър
78
86
Бакалавър 12
11
Образование
Полувисше на заетите/
Средно
36
38
От тях :
Основно
Начално
Източник: Община Свищов

Общинска администрация Свищов по
2017 г.
137
135
46г.6 м.
86
11
38
-

2018 г.
137
133
47г.3 м.
85
11
37
-

2019 г.
137
131
47г.5 м.
88
10
33
-

2020 г.
136
134
46г.8 м.
91
10
33
-

Високият дял да служителите с висше образование в различни направления,
оглавяващи ключовите звена в управлението на администрацията, гаранитира
съществуването на висок потенциал и високи стандарти при изпълнение на
професионалните задължения. (75.36% от служителите са с висше образование, от които
67,91% са придобили магистърска образователна степен).
Пряко за изготвянето и управлението на проекти на Общината са отговорни 6
служителя от Звено "Управление на проекти и европейски въпроси", като в зависимост
от характера и спецификата на конкретния проект, взимат участие и служители от
другите дирекции, според компетентността си, а при необходимост допълнително се
привличат и външни експерти, които ги подпомагат.
Всички служители имат достъп до интернет, посредством изградената вътрешна
мрежа.
Общината разполага с достатъчно административен капацитет и технически
ресурс за обезпечаване на своите дейности.
Общинското ръководство следва ясно формулирани за своята работа цели:
 Демонстрация на ясна и аргументирана воля при решаването на текущите
проблеми на града и прилежащите села;
 Опазването на обществения ред, сигурността на гражданите и толерантността
в отношенията между хората и демонстрация на решителен подход в тази
насока;
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 Постигане на убеденост, че поетите ангажименти към жителите на общината,
се изпълняват успешно;
 Поддържане на усещането, че личната отговорност, наличието на
прозрачност и спазването на професионална и човешка етика, ръководи всеки
общински служител при изпълнението на неговите задължения;
 Създаване и поддържане на партньорски връзки с националното
правителство, областната администрация и органите на ЕС, в полза на
жителите и гостите на общината;
 Професионализъм и вещина в делата на кметовете на Свищов и селата.
През последните години са подобрени организацията и качеството на
предоставяните от общинската администрация услуги. Въведени са добри практики и
положителен опит в организацията на публичните услуги в общината. Укрепен е
капацитетът на общинската администрация и подобряване координацията в процеса на
изпълнение на общинския план за развитие.
За повишаване на квалификация, капацитета и ефективността на служителите си
Община Свищов е изпълнила три проекта в периода 2013-2015 год., с финансовата
подкрепа на ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 год., чрез които са проведени
различни обучителни и квалификационни курсове.
Бързо променящите се нормативни разпоредби, възникването на нови
съвременни практики за управление, както и условията на финансиращите
програми, изискват непрекъснато обучение на персонала и актуализиране на
работните процеси. Необходимо е обучение на персонала и внедряване на програма
/софтуер за човешки ресурси, както и дейности по дигитализиране, свързани с
управление на администрацията.
8.3. Състояние на гражданския сектор в община Свищов
В процеса на формулиране и реализиране на решенията от дългосрочен и
средносрочен порядък, отделните звена на общинската администрация и действащият
ОбС взаимодействат активно, както с обществени структури, така и с неправителствения
сектор при реализиране на местните политики и при реализацията на проекти с
подчертан социален характер.
На територията на община Свищов са регистрирани повече от 80 неправителствени
организации в различни сфери на обществения живот. Не всички от тях осъществяват
реална дейност. Част от гражданските структури участват, както при определяне на
приоритетите за развитие на общината, така и във формирането на политики в различни
сфери от живота на общността. Подготвят се и се реализират в партньорство проекти и
различни инициативи, както от неправителствени организации, така и от общинска
администрация.
Общината активно си партнира с неправителствените организации, като основната
част от тях са регистрирани в гр. Свищов (https://www.svishtov.bg/npolist.php ).
В областта на спорта са 10 активни НПО, с които Общината работи в тясно
сътрудничество за развитието на физическата активност и популяризирането на
различните спортни дейности, чрез организирането на спортния календар.
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В областта на образованието Общината работи заедно с активните училищни
настоятелства при СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“, СУ „Димитър
Благоев“, ОУ „Филип Сакелариевич“, Професионална гимназия по лека промишленост
и строителство „Алеко Константинов“ и Държавна търговска гимназия „Димитър
Хадживасилев”, както и със Синдиката на българските учители.
От направените през годините анкетни проучвания ясно се очертана изводът, че има
необходимост от засилване на ролята на неправителствените организации, които следва
да се превърнат в основен партньор на общината в планиране и изпълнение на
инициативите за местно развитие. Направени са стъпки към увеличаване на
гражданското участие в местното самоуправление, като са създадени квартални и
консултативни съвети, в които вземат участие представители на всички заинтересовани
страни.
Все още обаче на този етап е на лице слаба информираност, както на НПО и
гражданите, така и на бизнеса относно дейностите и услугите, които Общината
предоставя. Очевидно има необходимост от разработване и прилагане на
допълнителни мерки за повишаване на информираността за общинската политика
и услуги.
Сътрудничеството между заинтересованите страни (Общината, бизнеса и
гражданите) е недостатъчно ефективно. В голяма част от инициативите на Общината се
забелязва формално участие на гражданите и бизнеса, а понякога и отказ от поемане на
отговорност от страна на бизнеса и гражданите при вземането на решения и тяхното
прилагане. Нивото на сътрудничество, както и неговата ефективност е от голямо
значение за успешното реализиране и ефикасността на политиките за развитие на
територията, които Общината планира и изпълнява. В тази връзка е налице
необходимост от повече включване на бизнеса и гражданите в управлението на
общината, чрез увеличаване на информираността им относно политиките и
проектите, разработвани от Общинска администрация, както и разработване и
прилагане на механизми за участие на гражданите и бизнеса в процеса по вземане
на решения.
8.4. Политики, програми, проекти и инициативи
 Участие в национални, международни и регионални организации и
инициативи
Община Свищов развива активно контакти в множество организации и инициативи.
Към днешна дата тя членува или е интегрална част от:
 Асоциация на дунавските общини „Дунав“ - Община Свищов е член от
основаването на асоциацията през 1993 г. ;
 Трансграничен Еврорегион „Дунав – юг“;
 Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
 Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски – Никопол,
изградена в партньорство с общините Свищов, Павликени, Белене и Левски;
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 През 2016 г. на проведено заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на
Северен централен район (СЦР), кметът на община Свищов Генчо Генчев бе
избран за член на Комитета за наблюдение на „Програмата за развитие на
селските райони“ 2014-2020 г.;
 През 2016 година съгласно Решение на Управителния съвет на НСОРБ, кметът
на община Свищов Генчо Генчев е номиниран за резервен представител в
Съвместния Комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично
сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България“ 2014-2020;
 Община Свищов членува в „Местна инициативна група Ценово - Свищов“
(2016-2017 г.);
 Организация за управление на Дунавски туристически район (през 2019 г.
Генчо Генчев е избран за заместник председател);
 През 2019 г. Община Свищов подписа меморандум за сътрудничество с
Българска агенция за инвестиции (БАИ) и „Национална компания индустриални
зони“ ЕАД (НКИЗ) за ефективно развитие на „Дунавски индустриален
технологичен парк – Свищов“;
 През 2016 г. Община Свищов прекрати своето членство в Местна инициативна
рибарска група (МИРГ) ;
 През 2016 г. Община Свищов прекрати своето членство в Асоциацията на
българските градове и региони (АБГР);
 През 2020 г. Община Свищов прекрати своето членство в Сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия“;
 През 2020 г. кметът на Общината Генчо Генчев представлява НСОРБ в
Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България;
 През 2020 г. кметът на Общината Генчо Генчев представлява НСОРБ в
Управителния съвет на Проект „Красива България“;
 Общината е член на Националната асоциация на секретарите на общини в
република България (НАСО);
 Общината е член на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в република България (НАПОС-РБ);
Община Свищов е изградила стабилни отношения с общини и кметства от
съседна Румъния, с които за периода 2007-2020 г. е реализирала в партньорство
различни проекти:
 Община Свищов и кметство Зимнич реализираха партньорски проект
„Подобряване на трансграничната мобилност в района на Свищов – Зимнич,
чрез усъвършенстване на достъпа до елементите на транспортната
инфраструктура” по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество
Румъния - България в периода 2010-2012 г.;
 Община Свищов и Окръжен съвет Александрия, Румъния в периода 2015-2016
г. изпълняваха партньорски проект „Подобряване на управлението на
извънредни ситуации в трансграничния регион” (IMES), MIS-ETC Code: (361) по
Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007
– 2013 г.;
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 Община Свищов и община Кълъраш, Румъния изпълняват партньорски проект
„Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване на
третостепенни възли към TEN-T инфраструктурата и разработване и
координиране на трансгранични транспортни системи“ по програма „Interreg VA Румъния – България 2014-2020“;
 Община Свищов и община Контещи, Румъния изпълняват партньорски проект
„Традиция и танц – мост над река Дунав“ по програма „Interreg V-A Румъния –
България 2014-2020 г.;
 Община Свищов и Кметство Зимнич, Румъния реализираха проект „Вашето
здраве има значение. Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ по
програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020;
 Община Свищов и Кметство Зимнич, Румъния реализираха проект „Единни
стандарти, повишена координация – обща сигурност“ по програма „INTERREG
V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020.


Действащи стратегии и програми

Програмите и стратегиите, които са приети и публикувани към момента на
изготвянето на ПИРО Свищов и имат отношение към периода 2021-2027 г., са:
 Общ устройствен план на Община Свищов;
 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2022 год.;
 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от
възобновяеми енергийни източници и биогорива 2020-2029 год.;
 Програма за управление на кмета на Община Свищов 2019-2023 год.;
 Годишен план за ефективно и прозрачно управление в Община Свищов 2020 –
2021 г.;
 Стратегия за управление на общинската собственост в Община Свищов 20192023 г.;
 Стратегия за ефективно и прозрачно управление в Община Свищов 2020-2023 г.;
 Наредба за управление на отпадъците в Община Свищов, приета с Решение
№371/17.12.2020 год.
 Капацитет за реализация и управление на проекти
През годините администрацията на Общината е натрупала богат опит в подготовката
и успешната реализация на проекти и инициативи в различни области от социалноикономическия живот на територията.
В рамките на периода 2012-2020 г. Община Свищов е изпълнила редица проекти с
външно и собствено финансиране:
Таблица 86: Реализирани проекти и инициативи на Община Свищов
Показател
Общ брой проекти
Обща стойност на проектите (в лв.)

2014-2020 г.
130
112 550 368,29
240

Обща стойност на полученото финансиране /европейско и
национално /
Обща стойност собствен принос/от финансов инструмент (в лв.)
Население към 31.12.2019г.
Привлечени средства (БФП) на 1 човек (лв.)
Привлечени средства на 1 човек (лв.) - само от Община Свищов
Източник: Община Свищов, ИСУН

107 837 373,64
4 703 994,65
34 312,00
3 142,85
137,09

За периода 2014-2020 год. са изпълнени общо 130 бр. проекти и инициативи на обща
стойност 112 550 368,29 лева, подготовката на част, от които е започната през периода
2007-2013 г., а реалното им изпълнение е в периода 2014-2020 год. Посочените проекти
са финансирани от различни Европейски фондове и програми, в т.ч. и международни
такива, като Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“, държавни политики и програми,
като част от тези проекти са самостоятелно финансирани от Общинския бюджет на
Община Свищов.
Изводи и заключения:
 Община Свищов има добра структура на управление с достатъчен
административен капацитет и технически ресурс за обезпечаване на своите
дейности. Това показва една добре установена, работеща структура, която е
изградила работна среда, позволяваща безпроблемното управление на Община
Свищов.
 Администрацията на Общината е натрупала богат опит за управление на
проекти, финансирани по различни донорски програми, като успява да
разработи и проекти, които финансира със собствени средства.
 Община Свищов много добре си сътрудничи с местни и държавни органи на
управление на ниво област, СЦР и национално ниво.
 За да е в крак с бързо променящите се нормативни разпоредби и условията на
финансиращите програми, както и с въвеждане на нови методи и практики на
управление, каквото е изискването на дигиталния свят, в който живеем, е
необходимо непрекъснато обучение на персонала и актуализиране на работните
процеси, внедряване на програма /софтуер за човешки ресурси, както и дейности
по дигитализиране, свързани с управление на администрацията.
 Съвременното икономическо развитие и предоставянето на публични услуги
изискват все по-голяма бързина, точност и интегрираност на информацията и
ресурсите за управление. Пандемията от COVID-19 ускори процеса на
дигитализацията, което налага бърза и адекватна реакция на всички стопански и
нестопански организации. Процесът на дигитализация се оказа необратим. При
въвеждане на дигитализация на административните услуги за населението ще се
допринесе за повишаване на публичността и доверието на гражданите в
местното управление.
 За по-добро местно управление е нужно създаване ефективни партньорства и
разширяване на вече изградените с цел трансфер на добри практики в областта
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на местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите в т.ч. и
трансграничните.
На територията има добре развит граждански сектор и сравнително добро
сътрудничество между местната администрация, бизнеса и гражданите;
На лице е недостатъчна информираност на бизнеса и гражданите за дейностите
и услугите, които Общината предоставя. Това води до намаляване на капацитета
за управление на администрацията, затруднява и ограничава достъпа на
гражданите до предлаганите административни услуги.
Има необходимост от дейности по разработване и прилагане на мерки за
повишаване на информираността за общинската политика и услуги;
Недостатъчно ефективно и формално сътрудничество между заинтересованите
страни (Общината, бизнеса и гражданите). Поради тази причина съществува
вероятност взетите решения и политиките на Общината да се подкрепят от
много малък брой хора.
За да бъде преодоляна слабата инициатива, ниска степен на сътрудничество и
отказ от поемане на отговорност от страна на бизнеса и гражданите при
вземането на решения и тяхното прилагане е важно и необходимо повече
включване на бизнеса и гражданите в управлението на общината. Това може да
бъде постигнато чрез разработване и прилагане на различни механизми за
участие на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения.

9. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор
9.1. Състояние
характеристики.

на

селищната

мрежа.

Структура

и

функционални

Селищната мрежа на община Свищов се състои от общо 16 населени места, от които
един град (общинският център Свищов) и 15 села. Гъстотата на селищната мрежа е 3,9
селища/100 кв.км, което я определя като по-ниска от средната за страната, която е 4,8
селища /100 кв.км. Характеризира се със сравнително равномерно разпределение върху
цялата територия на общината (разстоянието между населените места е средно между 3
и 20 км). С най-малка гъстота е територията между селата Драгомирово – Козловец –
Алеково – Александрово – Горна Студена – Овча могила – Морава.
Общинският център и единствен град за територията е разположен в най-северната
част спрямо останалите населени места в общината. В него са съсредоточени основните
административни, производствени, транспортни, образователни, обслужващи и
културни дейности, което определя съществуващата структура на селищната мрежа като
„моноцентрична“. В селата са съсредоточени основно селскостопанските дейности,
които са главно на ниво лично стопанство, както и няколко новосъздадени предприятия,
свързани с хранително-вкусовата промишленост, производствена и складова
инфраструктура.
Структурата на пътищата от националната и общинската мрежи е организирана по
начин, който осъществява удобни връзки, както между отделните села, така и между
общинския център и всяко едно от съставните села. Пътната инфраструктура се допълва
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от подходящи връзки и с републиканската мрежа, като дава възможност за добра
свързаност и със съседните общини. Това облекчава изпълнението на функциите на
Свищов като административен център и агломерационно ядро, въпреки че се намира в
най-северния край на общината.
Необходимо е да се отбележи, че въпреки благоприятната конфигурация на пътната
мрежа, нивото на комуникация между населените места в общината в т.ч. и със
съседните й общини на този етап е затруднено. Това се обуславя от лошото физическо
състояние на голяма част от общинските пътища.
Въпреки че на територията на община Свищов се наблюдава добре развита и
балансирана във физическо отношение структура на селищната мрежа и пътните връзки
е налице дисбаланс между демографските, икономическите и социалните
характеристики на общинския център и останалите населени места. Поради
демографските тенденции, в една немалка част от селата не може да се осигури
пълноценно развитие на обществените услуги. Неудовлетворително е и състоянието на
благоустрояването. Установен е недостатъчен капацитет и честота на средствата на
масовия обществен пътнически транспорт. Може да се каже, че условията, осигуряващи
качеството на живот, възможностите за реализация на потребностите и икономическият
потенциал на жителите на града са много по-благоприятни спрямо населението в селата.
С цел да се намали посочения дисбаланс в ОУП на Община Свищов е заложено
развитие на йерархически обвързана система от селищно-обслужващи центрове. Това е
планирано да се извърши чрез определяне на устройствени условия за създаване на
система от опорни центрове на развитие, включваща основния обслужващ център - гр.
Свищов, както и вторични обслужващи центрове - селата Овча могила и Козловец, като
са взети предвид техните характеристики: изпълняваните административни функции,
наличие на функциониращи детска градина и основно училище, които се ползват и от
жителите на близките съседни села, наличие на функциониращ общопрактикуващ лекар,
както и кръстопътно транспортно положение, осигуряващо удобни транспортни връзки
със съседни населени места. Освен това се предвиждат допълващи центровата система
от други села с концентрация на обществено-обслужващи дейности, като селата Ореш,
Царевец, Хаджидимитрово.
Предвижданията по отношение на опорните селища и останалите села са насочени
към интензификация на ползването на териториите им, намаляване на диспропорцията в
развитието на обществените и стопанските активности. Това е планирано да бъде
извършено при съхраняване и съвременно развитие на основните средищни и
функционални характеристики и оптимална реализация на ресурсите, осигуряващи
поминъка. Така ще се осигурят условия за подобряване качеството на живот и задържане
на местното население, а също и стимулиране на посещенията на тези села, както и
евентуално на заселванията. Именно в тази посока в Общия устройствен план се залага
на стимулиране насочването на инвестициите за ново строителство в селата, като в
същото време бъдеща урбанизация в землището на града бъде „по-умерена“.
Подобряването на достъпа и условията за обитаване в селата ще е основа и за
засилването на функцията им на места, в които ще са разположени т.нар. „втори
жилища" на жители на града, както и като „спални“ за временно пребиваващо население
с трудова реализация в границите на общината или в съседни общини, както и на
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туристи.
Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански
дейности, така и за обитаване е в голяма степен функция качеството на
транспортната достъпност и обслужване. В този смисъл е необходимо да се
доразвие на основно пътната общинска мрежа, чрез рехабилитация и подобряване
характеристиките на пътищата и създаване на допълнителни връзки.
9.2. Жилищен фонд. Изграденост на населените места.
Брутната жилищна територия, общо за общината е 2916,98 ха., като брутната гъстота
на обитаване е ниска. Средно за общината тя е 14,643 ч/ха, а само за селата – 5,098 ч/ха.
Общинският център гр. Свищов е от категорията „средни градове“. Останалите
населени места се разпределят по категории - както следва:
 Средни села (с население от 1000 до 2 хил. ж.) - 5 бр.
 Малки села (с население от 250 до 1000 жители) - 7 бр.
 Много малки села (с население до 250 жители) - 3 бр.
В таблицата по-долу са показани данни за площта на отделните населени места от
община Свищов, населението им и брутната площ на жилищната територия на жител,
спрямо утвърдения норматив за жилищна територия (бруто), кв.м/жител, съгласно чл.14,
ал.1 от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.
Таблица 87: Данни за площта на населените места, население и брутна площ на
жилищна територия на жител
Жилищна
Брой
Бруто
Жилищна
територия
жители
жил.
територия
Населено място Категория*
(бруто),
към
територия
(бруто)
кв.м/жител
31.12.2019
(ха)
кв.м/жител
норматив*
Средни
Свищов
24275
529,787
218,24
45-60
градове
Алеково
Малки села
487
173,675
3566,22
300-370
Много малки
Александрово
194
65,565
3379,64
над 350
села
Българско
Средни села
1004
190,519
1897,60
250-350
Сливово
Вардим
Малки села
880
124,524
1415,05
300-370
Горна Студена
Малки села
327
200,722
6138,29
300-370
Много малки
Деляновци
113
70,104
6203,89
над 350
села
Драгомирово
Малки села
572
239,307
4183,69
300-370
Козловец
Средни села
1060
228,435
2155,05
250-350
Морава
Малки села
821
180,57
2199,39
300-370
Овча могила
Средни села
1213
274,326
2261,55
250-350
Ореш
Средни села
1328
199,001
1498,50
250-350
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Много малки
118
19,649
1665,17
над 350
села
Хаджидимитрово Малки села
591
195,978
3316,04
300-370
Царевец
Средни села
1034
131,9
1275,63
250-350
Червена
Малки села
295
92,918
3149,76
300-370
Източник: Аналитично обработени данни от НСИ и ОУП на Община Свищов
* Съгласно чл.14, ал.1 от Наредба № 7/2003 г. на МРРБ
Совата

Както се вижда от данните в таблицата жилищната територия (бруто) кв.м/жител във
всички посочени населени места е над установения норматив за съответната категория
населено място, като надвишението е средно от около 8 пъти.
Горните данни показват, че в границите на всички населени места е налице свободен
териториален капацитет. Урегулираните поземлени имоти в селата са застроени
преобладаващо с ниска плътност и интензивност, а в много от селата, както и в града са
налице и незастроени урегулирани поземлени имоти. При така установилата се
тенденция на намаляване на населението е видно, че в близък времеви план не се
налага разширяване на жилищните територии.
Преобладаващата част от застрояването в населените места е с малка височина - 1-2
етажа, като само в гр. Свищов има по-съществен брой сгради (жилищни, хотели,
административни и др.) с повече от три етажа, включително комплексно застроени
територии с жилищно застрояване със средна височина.
Данните от Общия устройствен план показват, че общият брой на сградите в
общината е 30755 бр., като над 64% от тях са концентрирани в общинския център.
Налице са различия между град Свищов и останалите населени места по техническите
характеристики и състоянието на сградния фонд.
Основната част от жилищните сгради са построени до 1979 г.. През периода от
1980г. до 2011 г. новите жилищни сгради са общо 1699 , което е 10,77 % от общия брой.
Прави впечатление, че след 2000 г. до 2011год., въпреки бума на строителството през
2008-2009г. са построени най-малко жилищни сгради, а именно 245 бр. или 1,81% от
общия брой. Причините за това са комплексни, като може да се предположи, че основата
от тях е установилата се тенденция на отрицателен прираст, което намалява сериозно
необходимостта от нови жилищни сгради, поради спад в търсенето и закупуването на
нови жилища.
Таблица 88: Брой жилищни сгради и жилища по периоди на построяване в Община
Свищов
Жилища,
Времеви
Жилищни сгради,
Жилищни
Жилища,
относителен дял
период по
относителен дял сгради, брой
брой
- % от общия
години
% от общия брой
брой
общо
13503
100%
21501
100%
До 1949
2971
22,00
2997
13,94
1950-1959
3002
22,23
3061
14,24
1960-1969
3541
26,22
4458
20,73
1970-1979
2290
16,96
6535
30,39
245

1980-1989
1123
8,32
2875
13,37
1990-1999
331
2,45
872
4,06
2000-2011
245
1,81
703
3,27
Източник: по данни от НСИ „Резултати от преброяването на населението и на
жилищния фонд в Р България, 2011 г.“
Данните на представената по-горе таблица показват, че в периода 1960-1969 г. са
построени 20,73% от общия брой на жилищата, който нараства през следващия период
1970-1979 г. на 30,39%, което е и най-големият процент.
Фиг. 23
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След 1980 год. се наблюдава сериозен спад на броя построени жилища, което е ясно
илюстрирано от представената графика. Както е видно от таблицата 79,30 % от общия
брой на жилищата са построени в годините преди 1980 год.
Развитието на жилищния фонд през следващите години не показва тенденция за
промяна, а именно отчита се намаление на новопостроените жилищни сгради.
Таблица 89: Жилищен фонд на община Свищов
Показатели
2011
2012
2013
Жилищни
13520
13526
13523
сгради
Жилища
21654
21697
21703
Източник: Общ устройствен план на община Свищов

2014

2015

13522

13511

21714

21717

Данните от таблицата по-горе показват, че въпреки отчетеното намаление с 9 броя
на жилищните сгради за представения период, жилищата се увеличават с 63 броя. Може
да бъде направен изводът, че освен едно- и двуфамилни сгради, се строят и жилищни
сгради с повече на брой жилища и за повече обитатели.
Наложилата се през последните години отрицателна демографска характеристика
има своето отражение и върху използваемостта на жилищния фонд в общината. По
данни на ОУП общината има 3366 бр. неизползваеми жилища, т.е почти една четвърт от
целия жилищен фонд. Очевиден е фактът, че броят на необитаемите жилищни сгради е
значителен, като това е силно изразено в някои от селата. С най-висок дял на необитаеми
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жилищни сгради са селата Драгомирово (57,79%), Ореш (48,65%) и Деляновци (47,62%),
а най-нисък дял – с. Козловец (2,01%).
От представените данни за състоянието на жилищния фонд в община Свищов,
могат да бъдат направени следните изводи:
 Средният стандарт на обитаване в населените места на община Свищов е висок,
предвид факта, че жилищната територия (бруто) кв.м/жител на територията
надвишава многократно установените законови норми;
 През последните години е налице голям брой необитавани жилища, силно
изразено в селата, което се дължи основно на негативната демографска
характеристика;
 Инвестиционната активност в сферата на жилищното строителство през
последните 25 години е ниска, което е индикатор от една страна за задоволени
жилищни потребности, а от друга за липса на възможности за подмяна на
амортизирания жилищен фонд от собствениците, чрез изграждане на нови
жилища.
 Общото състояние на жилищните сгради (еднофамилни и многофамилни) на
територията е сравнително добро. През изминалия период са реализирани
множество проекти за ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни блокове в гр. Свищов – в периода 2016 - 2018 год.
при реализирането на тези проекти са обхванати общо 27 многофамилни сгради.
Към момента има още 39 сдружения с готови документи, подадени в
Българската банка за развитие.
 Фактът, че много голяма част от сградите са построени преди 1980 год.
предполага висока степен на амортизация, неудовлетворителни конструктивни
характеристики и физическо състояние, зле поддържани и енергоемки, които
имат нужда от ремонт, рехабилитация и мерки за енергийна ефективност или на
подмяната им с ново строителство. Това в голяма степен може да се каже и за
много от еднофамилните жилищни сгради на територията.
Тези изводи водят до заключението, че по отношение потребностите на
настоящото постоянно население не се налага допълнително жилищно
строителство, освен за изграждане на общински жилища за реализиране на
социални политики. Може да се прогнозира, че в сферата на жилищното
строителство, основният дял от инвестиционните инициативи от страна на
населението през следващите години ще бъдат насочени към саниране, използване
на ВЕИ, реновиране на личните жилища, респ. подмяна на съществуващите
жилищни сгради с ново строителство.
10. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън
административните й граници, които имат потенциал да влияят върху
развитието на населените места и териториите в рамките на общината
Граничното местоположение на община Свищов с р.Дунав и Румъния дава достъп
на област Велико Търново до вътрешността на Европа, страните от Черно море и
възможностите, които те предлагат. От анализа по-горе се вижда, че това оказва влияние
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върху развитието на културния туризъм в гр.Велико Търново, индустрията и селското
стопанство в областта, но не толкова върху развитието на община Свищов. В това
отношение съществува потенциал, който не е докрай реализиран.
В близкото минало двигателят на икономическо развитие са били „Свилоза“ ЕАД и
СА „Д.А.Ценов“. Сега предприятието, работещо в областта на химическата
промишленост осигурява сравнително по-малко алтернативни форми на заетост на
местното население, а за последните 10 години студентите, учещи в академията
драстично намаляват. Това оказва сериозно влияние върху местната икономика и
изисква преструктуриране.
Община Свищов се намира в гранична зона и е сравнително отдалечена от главните
пътни връзки между икономическите центрове в северна България - Велико Търново,
Габрово, Плевен, Русе. Ето защо е необходима много добра инфраструктура и
свързаност на Свищов с вътрешността на страната, нови подходи и алтернативни
решения.
Във вътрешността на страната Свищов граничи с общините Полски Тръмбеш,
Павликени, Левски и Белене. Най-голяма по население и икономика сред тях е Свищов,
но въпреки това общината не успява да се превърне в местен притегателен център за
съседните на нея общини. Гравитационните центрове за развитие са Плевен и Велико
Търново. Това по някакъв начин подчертава и подсилва в каква посока текат основните
потоци от стоки, услуги и хора. Въпреки това обаче, през годините Свищов, по един или
по друг начин много добре взаимодейства със съседните на нея територии. Ето защо при
подготовката на ПИРО за периода 2021 – 2027 г. участват със съвместни проекти и
инициативи някои от съседните на община Свищов територии.
10.1. Сътрудничество с община Полски Тръмбеш, област Велико Търново
На югоизток и на юг Свищов граничи с общините Полски Тръмбеш и Павликени, които
са в състава на област Велико Търново. Това дава възможност към по-тясно
сътрудничество, тъй като тяхното развитие се случва в съответствие с политиките за
развитие на цялата област.
Един от партньорите на община Свищов в подготовката на ПИРО е община Полски
Тръмбеш. Двете общини имат сходни проблеми и идеи за общи инициативи и проекти в
областта на отпадъците, здравеопазването и туризма. В рамките на две работни срещи се
определиха, кои са онези съвместни проекти, които биха могли да се интегрират и
осъществят в реализацията на ПИРО.
 Отпадъци
В областта на отпадъците това са съвместни проекти и дейности за сепариране,
рециклиране и обработка, както и подготовка за повторна употреба. Предвижда се
изграждане на смесена площадка за временно съхранение и третиране, както и
закупуване на техника за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци на
територията на община Полски Тръмбеш. Едновременно с това се планират дейности за
подобряване на базата от знания, относно кръговата икономика, мониторинга на
отпадъците и потоците от материали. Сътрудничеството между двете общини в
реализирането на подобни проекти ще даде възможност и ресурс за развитие на кръгова
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икономика както на територията на община Свищов и област Велико Търново, така и в
съседните общини от другите области на СЦР. Част от рециклираните отпадъци могат да
бъдат върнати за повторна употреба в предприятията, така че да насърчат
предприемачите към инвестиции и дейности, щадящи околната среда.
 Туризъм
Богатото културно-историческо наследство на Полски Тръмбеш и Свищов дават
основание за съвместни дейности и инициативи в областта на туризма. Това може да
стане в рамките на трансгранично сътрудничество с община Зимнич (Румъния).
Проектът на трите общини може да включва създаване на обща концепция за
популяризиране и дигитално експониране, маркетинг и реклама на културното
наследство, както и създаване на интернет портал, участия в специализирани
туристически борси и изложения. По такъв начин всяка една територия ще извлече полза
от своето сътрудничество с другите участници в проекта.
 Здравеопазване
На територията на Община Свищов функционира Многопрофилна болница за
активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД в гр.Свищов. В болницата се прилагат
предимно добре познати и конвенционални практики за лечение, а центърът за
рехабилитация, който може да използва минералната вода в града не функционира. На
съседната територия – Полски Тръмбеш работи специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация (СБПЛР) „Минерални бани - Полски
Тръмбеш“ ЕООД. Това е високо технологична болница за физикална, рехабилитационна
и телемедицина (- СБПЛР Минерални бани Полски Тръмбеш (mb-polskitrambesh.com)),
която в своята дейност, за разлика от болницата в Свищов използва лечебните свойства
на минералната вода, открита на територията.
Предвид гореизложеното двете общини се нуждаят от модернизация на
материалната база за предоставяне на здравни услуги, трансфер на добри практики по
между си и сътрудничество при въвеждане на нови и иновативни технологии за лечение
на населението. Това ще стане чрез съвместен проект между Община Свищов и Община
Полски Тръмбеш. Проектът може да включва закупуване на софтуер и обучения за
телемедицина, дигитализация, иновативни методи и технологии за болнично и
извънболнично лечение, като напр.: обучение на парамедици, софтуер за мониторинг на
получаването и разходването на лекарствените средства и др., както и провеждане на
здравни кампании сред населението, в.т.ч. в училища и детски градини и уязвими групи
с цел повишаване на здравната култура. Едновременно с това в ПИРО на община
Свищов може да се планира проект за възобновяване на балнеолечебен и
рехабилитационен център към МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, което от една
страна ще намери приложение на минералната вода в града и от друга ще предложи нови
здравни услуги за населението.
10.2. Сътрудничество с община Ценово, област Русе
 Екоравновесие и жизнена среда
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От изток община Свищов граничи с община Ценово, област Русе. Двете общини
имат история на сътрудничество, благодарение на което са създадени трайни
взаимоотношения и висока степен на готовност за съвместни инициативи в областта на
местното управление, инфраструктурата, екоравновесието и жизнената среда.
Проблемът с комарите и насекоми-вредители принуждава двете общини да обединят
сили и да си сътрудничат в Проект „Ларвицидна и имагицидна дезинсекция на
хабитатите на насекоми-вредители в агломерационния ареал на община Свищов и
община Ценово“. Проектът предвижда ежегодни дейности за борба с комарите, които в
големи популации застрашават здравето на хората по поречието на река Дунав.
 Стратегия за местно развитие
Сътрудничеството между Ценово и Свищов съвсем не се изчерпва с борбата срещу
насекомите-вредители. В близкото минало двете общини учредяват МИГ ЦеновоСвищов, подготвят обща стратегия за ВОМР, която има за цел социално-икономическо
развитие на територията на община Ценово и селата на община Свищов. Стратегията
обаче не получава подкрепа от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. и поради тази причина не
е изпълнена. В бъдеще този проект може да бъде възобновен и реализиран.
Новата селскостопанска политика за развитие на земеделието и селските райони по
подхода ЛИДЕР/ВОМР предвижда разширяване на териториалния обхват на
финансиране от земеделските фондове на ЕС. Стратегическия план за развитие на
земеделието и селските райони (СПРЗСР) по интервенция „Подготовка и изпълнение на
подхода ЛИДЕР/ВОМР“ ще действа върху цялата територия на страната с изключение
на градовете над 30 хил.жители. За населени места, които се финансират от Програмата
за развитие на регионите (ПРР), какъвто е град Свищов дейностите ще се демаркират.
Това на практика означава, че една бъдеща стратегия за ВОМР с община Ценово може
да финансира предприятия на територията на град Свищов, чрез средства от
Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програмата за развитие на
човешките ресурси и под условие средства от СПРЗСР.
Така ще се даде възможност на много микро и малки фирми в община Свищов да
получат подкрепа за своите дейности в областта на селското стопанство, преработката
на земеделски продукти и развитието на неземеделски дейности. Друга част от
финансирането по стратегията на МИГ може да бъде насочена към допълнителна
подкрепа за организации и институции в образованието, социалните дейности,
културата, туризма и спорта на територията на двете общини.
10.3. Трансгранично сътрудничество с община Зимнич, Румъния
 Бедствия, аварии, рискове и катастрофи
Община Свищов има реализирани няколко проекта в сътрудничество с община
Зимнич (Румъния), финансирани по ТГС Румъния - България. Един от тях е проект
„Вашето здраве има значение! - Етап 1“. Основната цел на проектното предложение е да
се осигури подходяща и рентабилна здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите
изисквания на населението в град Свищов. Работа по този проект може да продължи в
следващ етап 2 съвместно с община Зимнич (Румъния). Същото се отнася и за проект
„USES 2 - Доброволчески услуги за извънредни ситуации“, по който е създаден и
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оборудван кризисен център за борба с пожари, бедствия и катастрофи в с. Овча могила.
Основната му цел е бързо и адекватно да се реагира на аварийни ситуации в поотдалечените райони на община Свищов и службата за извънредни ситуации в Зимнич,
за да се създаде огледален модел на румънска територия. По проекта е разработен
съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и кампании
за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона относно
опасности и рискове. Планът изисква да се създаде, в следващ етап 2 доброволческа
група към кризисния център за борба с пожарите, бедствията и катастрофите. Освен това
в него се планира и почистване на дерета, преминаващи през населени места от
територията на община Свищов и община Зимнич (Румъния). За община Свищов това
може да включва ръчно и машинно почистване на 3 дерета, преминаващи през с.
Морава, с. Царевец и с. Овча могила от наноси, битови отпадъци, растителност и др., с
цел предотвратяване последствията от природни бедствия. Така трансграничното
сътрудничеството в тази сфера между двете общини може да продължи и в следващия
програмен период.
 Градска среда
По програма „Interreg VI-A Romania-Bulgaria“ за периода 2021 – 2027 г. могат да
бъдат финансирани проекти за облагородяване на градската среда. Градската среда в
Свищов като цяло е в добро състояние. Част от уличната мрежа и междублоковите
пространства обаче се нуждаят от ремонт и реконструкция: в някои квартали зелените
площи са занемарени, има нужда от повече паркоместа и улично осветление, местата за
отдих и велоалеите са малко, а съществуващите на много места са в лошо състояние.
Установена е необходимост от ремонт и реконструкция на част от уличната мрежа, вкл.
и модернизация на осветлението, облагородяване на междублоковите пространства,
зелените площи и паркове, увеличаване броя на местата за паркиране, подмяна на
алейните и пешеходни настилки. Развитието на транспортно-комуникационната система
включва и изграждане на мрежа от пешеходни и велосипедни алеи, както в парковете в
града (Градския парк, площад „Алеко“, парк „Свобода“, парк „Радост“), така и
осъществяващи връзки с извънселищни места за отдих, спорт и атракции, и
туристически обекти, в т. ч. обекти на природното и на културното наследство (парк
„Паметниците“, парк „Калето“ и Слънчевия часовник), подобряване на градската
мобилност чрез изграждане на функционална мрежа от велоалеи, видео наблюдение на
трафика и др.
Оказа се, че сходни проблеми по отношение на градската среда и мобилност имат и
в община Зимнич (Румъния).
В процеса на подготовка на ПИРО и генериране на идеи за проекти е направен
обмен на идеи с администрацията на община Зимнич (Румъния), в резултат на което са
предложени няколко съвместни проекта, както следва:
 Проект „Градска мобилност“ - проектът е насочен към осигуряване на градска
мобилност чрез модернизация на градските улици, изграждане на мрежа от
велосипедни писти, мрежа от станции за споделяне на велосипеди,
видеонаблюдение на трафика и др.;
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 Проект „Модернизация на уличното осветление“ - внедряване на
енергоспестяващи осветителни тела, софтуер за „умно“ управление,
включително и ВЕИ осветителни тела;
 Проект „Регенериране на обществените пространства“ - дейностите по проекта
са насочени междублоковите пространства, а именно: паркинги, зелени площи,
пространства за отдих, изграждане на детски площадки, внедряване на решения
за интелигентен град (wifi мрежи, информационни павилиони, видеонаблюдение
и др.);
 Проект „Администрация в публичен домейн“ - оптимизиране на разходите на
администрацията чрез придобиване на специфични машини и оборудване за
поддържане на зелени площи, улична мрежа и градски пространства – машини
за почистване, дезинфекция, дезинсекция и контрол на гризачи, оборудване за
снегопочистване и др.
Успешното реализиране на посочените по-горе проекти ще подобри градската среда
и повиши качеството на живот на гражданите в общините Свищов и Зимнич (Румъния).
 Административно обслужване
Административните услуги от страна на общинската администрация в Свищов са
добре организирани, но все още към момента степента на тяхната дигитализация е ниска
и достъпът за населението и бизнеса би могъл да бъде по-лесен. Бюрокрацията
затруднява, а дигитализацията улеснява достъпа до услугите на местната
администрация. За тази цел в периода 2021 – 2027 г. е планиран съвместен проект на
общините Свищов и Зимнич (Румъния) за внедряване на електронни административни
услуги. Проектът ще бъде предложен за финансиране по Програма за трансгранично
сътрудничество (ТГС) Румъния - България. Успешното му реализиране ще подобри
качеството на живот на гражданите, улесни бизнеса и ще допринесе за повишаване на
икономическата активност в трансграничния район.
 Култура и туризъм
Община Свищов разполага с богато културно-историческо наследство, включващо
исторически обекти, паметници, религиозни храмове и добре съхранени местни
традиции и обичаи. Във всяко едно населено място се развива читалищната дейност,
културният календар: празници, фестивали и събори е богат и разнообразен.
Това богатство трябва да бъде съхранено и широко популяризирано с цел развитие
на културен туризъм. За целта от съществено значение е дигитализацията на културноисторическото наследство, като напр. дигитализация на музейния и библиотечен фонд и
др. По този начин информацията може да достигне до максимален брой хора, както в
страната, така и по целия свят. Това може да бъде реализирано чрез създаването на
интернет портал, дигитално експониране, маркетинг и реклама, участия в
специализирани туристически борси и изложения.
В центъра на туристическия продукт ще бъде културата и историята, традициите и
обичаите, а не толкова природните забележителности и феномени, за което е
необходимо подсилване на връзката между културата и туризма. В съвременния свят
опазването на историческото наследство и развиването на културата минава през
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туризма. Природните забележителности, облагородената инфраструктура и атракциите
трябва да бъдат така представени, че да повишават качеството на преживяването и
добавят стойност към туристическия продукт. Именно в тази посока е важно културният
календар да бъде разширен, като е нужно насърчаване към активно участие на местни и
международни състави, групи, културни дейци и др.
Трансграничното сътрудничество между общините Свищов и Зимнич (Румъния)
може да съхрани и в голяма степен да популяризира културното наследство и да
допринесе за развитието на културния туризъм в района. Ето защо в периода 2021 – 2027
г. се планират няколко съвместни проекта, които ще бъдат предложени за финансиране
от ТГС Румъния – България.
10.4. Сътрудничество с община Никопол, област Плевен
Община Никопол в партньорство с общините Свищов, Павликени, Левски и Белене
в периода 2013 – 2015 г. успешно осъществиха проект „Изграждане на регионална
система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ (Община Никопол
(nikopol-bg.com)). Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.“, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране
на отпадъци“ на обща стойност 43,1 млн. лв.
Депото в с.Санадиново, община Никопол обслужва район с над 100 хиляди жители,
което включва и населението на община Свищов. В рамките на проекта се изградиха
комбинирана инсталация за сепариране, на съоръжения за компостиране, на
пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на претоварна станция в
Павликени, както и изграждане на довеждаща инфраструктура.
Изграждането на съвременната система за битови отпадъци има положително
въздействие върху околната среда и ще доведе до подобряване качеството на живот на
населението в обсега на депото.
11. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на община Свищов
На територията на община Свищов са предвидени няколко големи инфраструктурни
проекта с национално и регионално значение. Всички те са отразени и заложени в
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район за
периода 2021 – 2027 г., както следва:
11.1. Изграждане на газопровод и газоразпределителна мрежа
На територията на община Свищов ще бъде изграден преносен газопровод, съгласно
Договор за грант № 057 между „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР), с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от
Международен Фонд „Козлодуй” за изграждане на три преносни газопровода с
автоматични газорегулиращи станции (АГРС) до Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско
и Разлог. Общата прогнозна стойност на трите проекта се оценява на 21 790 000 евро, от
които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 11 000 000 евро, а
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съфинансирането от “Булгартрансгаз” ЕАД - 10 790 000 евро. За проекта до гр.Свищов
за заделени 4,72 млн. евро., от които 50% ще бъдат субсидирани от Фонд „Козлодуй“.
Реализирането на проекта ще даде възможност за газификация на община Свищов,
както и ще осигури потенциална възможност за захранването на потребители с природен
газ. Изграждането на преносния газопровод ще доведе до съществени икономически,
обществени и социални ползи и ще повиши енергийната ефективност в региона.
Съществен ефект от газификацията на община Свищов е повишаване на сигурността и
качеството на енергоснабдяването, като по този начин ще се избегне необходимостта от
осигуряване на запаси от твърдо гориво. Осигуряването на природен газ до местната
индустрия е ключова предпоставка за стабилно развитие и растеж на икономиката в
региона, като ползите от реализирането на проектите са свързани основно с намаляване
на разходите за енергия, повишаване на енергийната ефективност и с качеството на
живот. Замяната на твърдите горива с природен газ ще доведе до намаляване на
емисиите на вредни вещества, като серни оксиди, азотни оксиди, летливи органични
съединения, въглероден оксид, ФПЧ10 и др., и ще допринесе за опазване на околната
среда.
Предложени са два варианта за трасета на територията на област Велико Търново,
през които газопровода трябва да премине. Дължината на трасетата, посочени
в различните алтернативи, е както следва: Вариант А – 41 686,09 м; Вариант В –
39 726,36 м. Трасетата ще минават през община Павликени, землищата на с. Горна
Липница, с. Батак, с. Сломер, с. Караисен и община Свищов – землищата на с. Горна
Студена, с. Овча могила, с. Козловец, с. Българско Сливово, с. Царевец, гр. Свищов.
Газоразпределителната мрежа ще бъде изградена от „Дунавгаз“ ЕАД – Русе, което
притежава лицензия за „разпределение на природен газ“ и „обществено снабдяване с
природен газ“ за всички общини, съседни на община Свищов, като Ценово, Полски
Тръмбеш, Павликени и Левски.
Проектът на „Дунавгаз“ ЕАД – Русе предвижда изграждането на над 70 км
газоразпределителна мрежа и инвестиции в размер над 3,5 млн. евро. До 10-та година от
старта на проекта от компанията прогнозират присъединяването на около 5 500
потребители, в това число промишлени, обществено-административни и битови. Според
направеното предложение на „Дунавгаз“ ЕАД – Русе, газификацията на Свищов ще бъде
осъществена чрез изграждането на магистрално отклонение от град Левски.
11.2. Изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“
Изграждането на нови индустриални зони и паркове като инструмент за повишаване
на инвестиционната привлекателност на СЦР и града става все по-актуално в засилената
конкуренция за привличане на инвестиции в глобален план. Формата на тяхната
организация, изграждане и управление е различна (публично-частна инициатива,
подкрепена от държавната „Национална компания индустриални зони“, общинска,
съвместно партньорство на общини, общинско–държавни), но общото, което ги свързва,
е предлагането на инвеститорите на терени с предварително изградена инфраструктура,
за да могат да стартират бързо проектите си.
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Държавната компания за индустриални зони вече има действащ проект – Свободна
зона Русе, както и подписани меморандуми за изграждане и развитие на нова
индустриална зона в община Горна Оряховица и „Дунавски индустриален технологичен
парк – Свищов“ ЕАД.
На основата на нова нормативна уредба се очаква държавата да създаде условия за
улеснено планиране и изграждане на такава инфраструктура чрез провеждане на всички
приложими процедури предварително, в съучастие или самостоятелно предостави
терени или изгради цялата необходима инфраструктура: транспортна, енергийна, водна
и пречиствателна, комуникационна и свързана със сигурността.
Изграждането на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД е
посочен като приоритет за постигане на икономически подем и трансформация на
регионалната икономика на СЦР, допринасящ за изпълнение на СЦ 1.1 „Провеждане на
ефективна политика за привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството
в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район за
периода 2021 – 2027 г.
11.3. Модернизация на пристанище Свищов като елемент на разширената TENT мрежа, включително пристанищната и довеждащата инфраструктура.
Проектът за модернизация на пристанище Свищов ще се реализира в подкрепа на
Приоритет 1: Икономически подем и трансформация на регионалната икономика и
Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност от Интегрираната
териториална стратегия за развитие на Северен централен район за периода 2021 – 2027
г.
Пристанище Свищов е разположено на km 554 от устието на река Дунав и е част от
пристанищен комплекс „Русе“. Неговата територия е с обща площ от 300 000 m2 и
позволява акостиране и престояване на 19 кораба. Пристанището е специализирано в
обработването и съхранението на контейнери, които постъпват и се изпращат от и до
Азия, Северна и Южна Америка, Африка и Австралия. Освен генерални, насипни и РоРо товари се обслужват и пътници.
Модернизацията на пристанището ще допринесе за разширяване на търговския
обмен на стоки и ресурси необходими за развитието на регионалната и местна
икономика, както и повишаване на пътникопотока с цел туризъм.
11.4. Изграждане на Дунавски панорамен път в частта му между Русе и Свищов
и на Дунавска велоалея – част от Трансевропейската велоалея по дължината на
р. Дунав.
Подобряването на свързващата инфраструктура с регионална значимост се фокусира
върху ограничаването на вътрешнорегионалните различия и предоставянето на равен
достъп до услуги. Това е свързано основно с рехабилитация на второкласната и
третокласната пътна мрежа и общинската пътна мрежа, както и изграждане на Дунавски
панорамен път в частта му между Русе и Свищов и на Дунавска велоалея – част от
Трансевропейската велоалея по дължината на р.Дунав. Така ще се осигури пряка
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свързаност на Свищов с Русе, покрай р.Дунав, което ще допринесе за увеличаване на
туристопотока и развитие на нови туристически продукти.
Високата гъстота на пътната мрежа в Северния централен регион не може да
компенсира отсъствието на автомагистрали на територията на региона. Наличието и на
други обекти на транспортната инфраструктура от висок ранг като „Дунав мост“,
пристанище Русе и пристанище Силистра налагат да продължи развитието на пътната
мрежа на територията на региона, включващо доизграждането на участъците от
автомагистрала „Хемус“ и другите съставни елементи на TEN-T мрежата, които ще
създадат условия за по-пълно и ефективно използване на местния потенциал за развитие,
включително по отношение на транспорта като структуроопределящ сектор. Пътищата
ІІ-ри и ІІІ-ти клас осигуряват добро транспортно обслужване и транспортна достъпност
до малките и средни градове и селата, но съществуват проблеми, свързани с влошени
експлоатационни условия в някои участъци поради недостатъчни ресурси за
поддържането им.
В изпълнение на специфична цел 3.1 „Развитие на транспортната и цифрова
инфраструктура“ в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен
централен район за периода 2021 – 2027 г. се планира и рехабилитация на:
 Второкласен път ІІ-52 (Русе–Бяла) – Мечка – Свищов – Бяла вода – Никопол
обслужва крайдунавските общини и свързва Северен централен регион със
Северозападния регион;
 Второкласен път ІІ-54 (Бяла–Полски Тръмбеш) Гара Бяла–Ценово–Пиперково–
Караманово–Вардим–(Нов град–Свищов) е връзка между областите Русе и В.
Търново.
11.5. Изграждане на нови мостове над река Дунав
Интегрираността с транспортните мрежи на съседни страни чрез ГКПП е важен
индикатор за възможностите за провеждане на транзитния трафик и развитие на
трансграничното сътрудничество. Съществуващите ГКПП в СЦР са: Сомовит - Никопол
Свищов, Русе ферибот, Русе – Дунав мост, Тутракан, Силистра, Кайнарджа.
На ниво СЦР по Приоритет 3, СЦ 3.1 се планира изграждането на нови мостове над
река Дунав (опционално между гр.Свищов и гр.Зимнич; гр.Русе и гр.Гюргево; гр.
Силистра и гр.Кълъраш). Реализирането на тази дейност е въпрос на държавна политика
и договорни взаимоотношения между България и Румъния, като на този етап е трудно да
бъде определено кой от посочените мостове ще бъде построен в периода на прилагане на
ПИРО Свищов 2021-2027 г.
Географските предимства за изграждане на трети мост над река Дунав при
Свищов и Зимнич са:
 Проектът е предвиден за най-южната точка на р. Дунав, ĸoeтo oзнaчaвa нaйĸpaтĸaтa вpъзĸa oт Дyнaв пpeз Cтapa плaнинa и дoлинaтa нa p. Mapицa дo Eгeйcĸo
мopе;
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 Дунав е най-дългата европейска река и своеобразна културна магистрала на
континента, осигуряваща транспортна, икономическа и културна свързаност на
Източна и Западна Европа;
 Среднохълмист и равнинен релеф на зоната, позволяващ реализацията на големи
инфраструктурни проекти;
 Разширяване на европейската мрежа TEN-T за континентален (Север-Юг) и
междуконтинентален (Европа-Азия) превоз на хора и стоки;
 Река Дунав е свързана с общоевропейска система от транспортни канали в
Централна и Западна Европа;
 Участъкът от българският бряг в района Свищов-Зимнич е висок и подходящ за
изграждане на мостово съоръжение със значителни спестявания на средства за
прилагане на алпийски подход към моста за неговия надводен участък;
 Създава се естествена връзка между градовете Свищов и Зимнич, които
съществуват в перспективна икономическа дихотомия и създават условия за
развитие на транспортните връзки в централните райони на двете съседни
държави.
Транспортни предимства:
 Свищов е едно от най-големите речни пристанища на България;
 Свищов е в центъра на Северния централен район, а неговата пътна мрежа е на
второ място по гъстота в страната;
 В Северния централен район е концентрирана една четвърт от железопътната
мрежа;
 Съществува жп инфраструктура от двете страни на границата - жп линията
Зимнич-Александрия пресичат Карпатите, а жп трасето Свищов-Левски се прави
връзка с железопътната мрежа на България;
 Свищов е в пряка връзка с жп възел Горна Оряховица, която е предвидено да се
изгражда като най-важния транспортен и логистичен хъб на Северна България;
 Летище Горна Оряховица предлага възможност за връзка с въздушен товарен
транспорт;
 Фериботен терминал Свищов-Зимнич, свързващ пътните мрежи на България и
Румъния, функционира успешно;
 Наличие на интегрирани връзки между железопътния транспорт и пристанищата
както при Свищов, така и при Зимнич;
 Мостът пряко свързва новата румънска дунавска магистрала А6 при град
Александрия, административен център на област Телеорман;
 Румънските правителства в последните години обявяват нарастване и
интензификация на транспортния трафик, на търговския обмен и на транзита през
страната;
 Близост до всички транспортни трасета през Свищов в дестинации Плевен, Русе и
Велико Търново;
 Планиран е и се разработва проект за тунел под вр. Шипка, което повишава
атрактивността на маршрутите с направление север-юг в централната част на
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България и осигурява директна връзка на Свищов с националната транспортна
мрежа;
 Наличието на мостово съоръжение би гарантирало обща диверсификация на
превоза на хора и доставки както в България, така и в Румъния.
Икономически предимства:
 Високо подкрепа от страна на местните общности за реализацията на проекта за
мостово съоръжение;
 Пълно интегриране на централните крайречните региони на България и
Румъния и ускоряване на икономическото, социалното и културното им
развитие;
 Облекчаване на натовареността на сега действащите гранични пунктове на
границата между България и Румъния и ускоряване на транспортните потоци,
което ще намали разходите;
 Свищов и Зимнич представляват транзитна точка на два транспортни коридора:
Истанбул – Свиленград – Велико Търново – Свищов – Зимнич Александрия – Крайова – Турну Северин – Арад – Будапеща и София –
Плевен – Свищов – Зимнич – Александрия – Букурещ, като при двете трасета
между началната и крайната точка се регистрира скъсяване на маршрута със
средно 31 км.;
 Развитие на всички социални, икономически и културни аспекти на
трансграничната мобилност;
 Създаване за възможности за развитие на разнородни и периферни на транспорта
бизнес инициативи както в Свищов, така и в Зимнич и прилежащите райони
около тях;
 Наличие на конкурентни предимства на трансграничната зона Свищов - Зимнич;
 Свищов изгражда през следващия програмен период (2021-2027 г.) локален
бизнес-парк, като част от националната програма за развитие на мрежа от бизнес
инфраструктура;
 Наличие на свободен поземлен фонд и в двете общини – Свищов и Зимнич – за
развитие и хоризонтална (мрежова) интеграция на нови производства и бизнес
инициативи;
 Свищов и Зимнич разполагат с неразработен икономически потенциал за
развитие, с индустриална история и подготвени кадри;
 Двете общини са реализирали и в момента активно реализират редица
трансгранични проекти в различни области на икономиката, здравеопазването,
социалното развитие и културата;
 Добри условия за създаване на устойчива логистична верига от хъбове по целия
маршрут в зоната между Свищов и Зимнич, което ще окаже ефект върху
регионалната логистична инфраструктура;
 Богато културно-историческо наследство с потенциал за развитие на културен
туризъм.
В случай че се вземе решение за изграждане на мост над р.Дунав при Свищов –
Зимнич, това ще окаже сериозно влияние върху местната икономика, повиши интереса на
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инвеститори към територията и подкрепи реализирането на проектите за изграждане и
реализация на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ и модернизация на
пристанище Свищов като елемент на разширената TEN-T мрежа, както и ще допринесе за:
 Превръщане на Свищов и Зимнич в полицентрични центрове за развитие;
 Преодоляване на транспортните дефицити по оста север-юг в района на долното
течение на р. Дунав;
 Създаване на възможност за диверсификация на транспортните потоци;
 Обезпечаване на устойчивото развитие на трансграничния регион Свищов Зимнич;
 Преодоляване на граничната и периферната позиция на двете общини – Свищов и
Зимнич;
 Ускоряване на съществуващи проекти на територията – изграждане на бизнес
парк, разширение на пристанището и прилежащата инфраструктура, газификация
на града и строежа на довеждащия път до магистрала „Хемус“, както и
стартиране на проект по изграждане на околовръстен път на Свищов;
 Развитие на икономическата и инвестиционната среда;
 Насърчаване на предприемачеството, преход към кръгова икономика и развитие
на високотехнологични производства и бизнес-инициативи;
 Ръст на регионалния туризъм в трансграничния регион Свищов – Зимнич;
 Привличане на млади хора с цел задържането им и кариерното им развитие в
трансграничната територия;
 Повишаване на административния капацитет на общините Свищов и Зимнич.
Важно е да се отбележи, че реализирането на проекта за изграждане на трети
мост над река Дунав между Свищов и Зимнич няма да се инициира и изпълнява от
община Свищов и поради тази причина не е включен в Програма за реализация на
ПИРО на община Свищов за периода 2021-2027 г., но ще окаже съществено
значение не само за развитието на общината, но и за целия регион, защото:
 Проектът за мостово съоръжение осигурява най-краткия път през България между
р. Дунав и Свиленград и съответно – Гърция и Турция;
 Мостът би осигурил диверсификация на транспортната инфраструктура в региона
на Югоизточна Европа при осъществяване на трафика от Централна Европа и
балтийските страни от една страна, и Турция и Гърция - от друга;
 Развитието на проект на трансгранична мостова инфраструктура в района на
Свищов – Зимнич представлява перспективна и належаща алтернатива на всички
останали работни проекти за подобни съоръжения в българо-румънския участък
на р. Дунав;
 Развитието на подобен проект ще превърне района Свищов - Зимнич в
интегрирана икономическа, транспортна и социална зона и ще преодолее
периферния й характер.
Проектът е в синхрон с изискванията на европейската транспортна политика за
цялостна интеграция на транспортните коридори като инструмент за интеграцията на ЕС
като цяло.
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12. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT-анализ)
SWOT Анализ
Силни страни

SWOT Анализ
Слаби страни

География, икономика и инфраструктура

Възможности

Заплахи

География, икономика и инфраструктура

Територията на община
Свищов граничи с Румъния и
чрез река Дунав, има достъп до
вътрешността на Европа
(Паневропейски речен
транспортен коридор 7: РейнМайн-Дунав) и страните от
Черно море.

Няма изграден мост над р. Дунав за
връзка между гр.Свищов и гр.Зимнич
(Румъния). Община Свищов се намира
в гранична зона и е отдалечена от
главните пътни връзки между
икономическите центрове в Северна
България - Велико Търново, Габрово,
Плевен, Русе.

Изграждане на автомагистрала „Хемус“,
която ще минава на 35 км. от гр. Свищов.
Изграждане на пътна връзка между
Свищов и Русе по поречието на р.Дунав,
планирано за СЦР. Развитие на
трансграничното сътрудничество със
страните по поречието на р. Дунав и
Черно море. На ниво СЦР се планира
изграждане на Дунав мост.

Ограничена свързаност и
изолация в следствие на: забавяне
изграждането на АМ „Хемус“,
неосъществяване на проекта за
път Русе-Свищов, климатични
промени и падане на нивото на р.
Дунав.

Наличие на три вида транспорт
- пътен, железопътен (товарен и
пътнически) и речен
(пристанище и ферибот
"Свищов - Зимнич").

Железопътния транспорт е ограничен
- железопътната линия е II категория,
пътническите превози се осъществяват
с пътнически влак с гара
разпределителна Левски; Речен
транспорт: пристанището и ферибота
работят с ограничен капацитет; Пътна
инфраструктура: преобладават
пътища от III и IV клас (общински).

Модернизация и разширяване на
пристанище Свищов и фериботната
връзка като елемент на TEN-T мрежа,
планирано за СЦР. Ремонт и
рехабилитация на пътната
инфраструктура от II и III клас от АПИ

Забавяне или неосъществяване на
проектите за пристанището,
ферибота и пътната
инфраструктура II и III клас

Добра пътна свързаност между
отделните населени места на
територията на община
Свищов.

Лошо състояние на пътища IV клас
(общинска инфраструктура).

Добро покритие на
електроснабдителната мрежа всички населени места са
електрифицирани.

Ниска степен на диверсифицикация на
енергийните източници, системи и
ресурси (ВЕИ и газ).

Общината, като собственик на пътищата
от IV клас може да реализира проекти за
ремонт и рехабилитация на общинските
пътища на територията си.
Изграждане на газоснадбителна мрежа и
газификация на гр.Свищов (планирано на
ниво държава и СЦР). Изграждане и
внедряване на слънчеви системи и ВЕИ
за публични, производствени и частни
нужди.

Влошаване състоянието на
общинските пътища. Дефицит на
финансови средства
Забавяне изпълнението на проекта
за газификация. Липса на интерес
и икономическа рентабилност за
ползване на ВЕИ. Дефицит на
финансови средства.
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Много добро състояние на
телекомуникационна мрежа,
осигуряваща достъп до
телефон, телевизия и интернет
на територията на общината.
Висока диверсификация и
конкуренция на куриерските и
телекомуникационни услуги.

На територията на община
Свищов са добре развити:
1) Селско, горско и рибно
стопанство - сектор А; 2)
Преработващата промишленост
– сектор С; 3) Търговия;
Ремонт на автомобили и
мотоциклети - сектор G.
В сектор A, C и G
функционират 57 % от всички
предприятия, работят 56 % от
всички наети лица на трудово и
служебно правоотношение,
генерират над 86% от нетните
приходи от продажби и
формират почти 89% от
инвестициите в местната
икономика за 2018 г.;

Недостатъчно добро покритие, слаб
сигнал и ниско качество на интернет
връзката в малките населени места

Инвестиции в разширяване капацитета на
телекомуникационната мрежа и
внедряване нови технологии (5G) от
страна на националните и местните
оператори.

Преобладаващата част от земеделските
производители са растениевъди,
отглеждащи предимно зърнени
култури

Диверсификация на селскостопанските
дейности. Инвестициите в модернизация
на земеделските стопанства и нови
технологии ги прави по-производителни
и по-нетрудоемки.

Икономическата активност в рибното
стопанство е доста слабо, имайки
предвид местоположението на Свищов
и ресурсите, които територията
предлага.

Наличие на съоръжения и водни ресурси
за развитие на рибното стопанство.
Повишаване на предприемаческата
активност и реализиране на проекти в
бранша.

Горското стопанство по традиция се
управлява от държавни структури и
организации
Местната икономика е в режим на
„изоставане“, спрямо тази в СЦР.
Инвестициите в производство и услуги
намаляват, което води до по-ниска
конкурентоспособност. По-голяма част
от икономическите дейности са средно
и ниско технологични.

Повишаване на икономическата
активност от частни собственици,
сдружения и оператори на горски
територии
Насърчаване на предприемачество,
преход към кръгова икономика и
създаване на условия за развитие и
инвестиции във високотехнологични
производства и услуги. Изграждане на
„Дунавски индустриален технологичен
парк Свищов“, планиран за СЦР.

Липса на достатъчно потребление
и икономическа обосновка за
инвестиции в областта на
телекомуникациите

Намаляване на
предприемаческата активност.
Отглеждането на някои плодове и
зеленчуци e неатрактивно за
земеделските производители, а
при някои култури и
нерентабилно. Лошо управление
на стопанствата
Дребномащабен характер на
риболова по река Дунав. При този
вид риболов става въпрос за
доход, като голяма част от него
може да не се декларира и да
попада изцяло в „сивата”
икономика.
Липса на интерес и слаба
икономическа активност, от
страна на собственици и стопани
на горски територии
Ниска предприемаческа
активност, дефицит на
квалифицирана работна ръка,
недостатъчна реклама и
популяризация на възможностите
за инвестиране. Неефективно
сътрудничество.
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Подготовка и прилагане на Стратегия за
ВОМР

Нивото на предлаганите
туристически услуги на
територията на община Свищов
е сравнително добро (21 места
за настаняване 30 заведения).
Благоприятно географско
положение и добро състояние
на природната среда биологично разнообразие,
климат, водни ресурси и р.
Дунав. Богато културноисторическо наследство с
потенциал за развитие на
културен туризъм.

Преките чуждестранни инвестиции за
периода 2013 – 2018 г. плавно, но
сигурно намаляват и буквално се
сриват през 2018 г.

Подкрепа за развитие на
предприемаческата екосистема, вкл.
привличане на чуждестранни инвестиции

Благоприятното географско положение
и природната среда не са достатъчни да
формират конкурентен туристически
продукт.

По-добро и ефективно сътрудничество с
местни и международни туроператори и
агенти за развитие на туризма по р.
Дунав.

Лоша конюнктура и макрорамка.
Слаб маркетинг и реклама. Лоша
инфраструктура. Липсата на
квалифицирана работна ръка.
Незадоволителни резултати при
формиране на партньорства и
междусекторни сътрудничества.
Неоползотворяване на условията
за развитие на международен
туризъм поради ниска степен на
сътрудничество и популяризация.

Възможностите за настаняване се
характеризират с ниска категория на
обектите.

Инвестиции в по-висока категория места
за настаняване за големи групи и
платежоспособни туристи.

Риск от това Свищов да остане
нискобюджетна туристическа
дестинация.

Градът е популярна дестинация все
още сред студентите, а не сред
туристите. Поради тази причина се
предлагат стандартни хотелиерски и
ресторантьорски услуги, които съвсем
не са достатъчни да привличат повече
посетители с цел отдих.
Слаба връзка между културата и
туризма. Липса на стратегия за
развитие на туризма на територията на
община Свищов.

Подготовка на стратегия за развитие на
туризма на територията на община
Свищов с акцент върху културноисторическото наследство. Реставрация и
социализация на паметниците на
културата, инвестиции в инфраструктура,
облагородяване на населените места и
дигитални технологии, които фокусират
вниманието в историята и културата на
община Свищов като туристическа
дестинация.

Градска среда и населени места
Добро общо състояние на
жилищни сгради еднофамилни и многофамилни

Една част от многофамилните
(блокове) и еднофамилните (къщи)
сгради са стари, зле поддържани и
енергоемки

Неусвоен потенциал за развитие
на културен туризъм и други
форми на туризъм

Градска среда и населени места
Възможности за енергийна ефективност
на жилищни сгради, както
многофамилни блокове, така и
еднофамилни къщи

Влошаване на битовите условия и
високо енергопотребление
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Добро общо състояние на
публичните сгради,
предоставящи
административни услуги

Една част от публичните сгради са
стари и амортизирани и енергоемки.

Ремонт, реконструкция и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на
публични сгради, като: ТД на НАП и
отдел „Общински приходи“, на
пожарната служба и полицията в гр.
Свищов, сградите на кметствата в селата
на територията на общината

Добро състояние на градската
среда в Свищов

Част от уличната мрежа и
междублоковите пространства не са в
добро състояние и се нуждаят от
ремонт и реконструкция: в някои
квартали зелените площи са
занемарени, има нужда от повече
паркоместа и улично осветление, места
за отдих и велоалеи.

Ремонт и реконструкция на част от
уличната мрежа, вкл. и осветлението,
облагородяване на междублоковите
пространства, зелени площи и паркове,
места за паркиране, градска мобилност,
велоалеи и др. Необходимост от План за
градска мобилност

Влошаване качеството на
градската среда, която има нужда
от постоянна поддръжка и подобра инфраструктура

Добро териториално
устройство на селата. В някои
от тях са реализирани
подобрения на обществената
среда, което повишава
качеството на живот.

Най-големия проблем в селата е
състоянието на улиците и уличното
осветление. В някои от селата зелените
и общите пространства са занемарени.

Възможности за модернизация на
уличното осветление и подобряване на
уличната инфраструктура в селата на
община Свищов

Влошаване качеството на живот и
понижаване сигурността в селата,
в случай, че не бъдат реализирани
проектите за облагородяване на
жизнената среда

Проект „Дигитализация на
административните услуги на Община
Свищов“

Затруднен достъп до
административните услуги,
предлагани от общинската
администрация

Реализиране на проекти за модернизация
на гробищния парк, основен ремонт на
фермерски пазар „Велешана“, както и
модернизиране поддръжката на зелените
площи, уличната мрежа и градските
пространства.

Понижаване качеството на
публичните услуги.

Добро ниво на предлагане на
административни услуги от
страна на общинската
администрация

Публичните услуги са
сравнително добре
организирани и обхващат почти
всички нужди на населението

Ниска степен на дигитализация и
предоставяне на електронни
обществени услуги за населението и
бизнеса
Фермерския пазар е в недобро
състояние, недостатъчни пространства
в гробищните паркове и необходимост
от модернизация на гробищните
услуги, остаряло и амортизирано
оборудване за поддържане на зелени
площи, улична мрежа и градски
пространства.

Влошаване на състоянието на
публичните сгради и висока
енергоемкост
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Население, заетост, доходи и условия за развитие на човешкия
потенциал
Населението на община Свищов
намалява с много по-бързи темпове
спрямо съседните общини и СЦР.
Запазена жизнеспособност и
добра структура на
населението.

Трудоспособните
представляват над 60% от
общия брой жители. Средното
годишно възнаграждение се
увеличава. През 2018г. заплата
за Свищов е 97% от тази за
област Велико Търново и 93%
от размерът за СЦР

Население, заетост, доходи и условия за развитие на човешкия потенциал
Дейности за насърчаване към устойчива
заетост и повишаване на
предприемаческата активност

Застаряване на населението.

В следствие на миграцията
населението на гр. Свищов намалява
много по-бързо от това в селата.

Облагородяване на населените места и
създаване на по-добри условия за живот
на младите хора

Постоянна тенденция за
намаляване на населението в гр.
Свищов.

Най-бързо намаляващата възрастова
група са младите хора между 20-29
години

Реализиране на пакет от мерки,
подпомагащи с приоритет младите
жители на общината.

Увеличаване на относителния дял
на напусналите територията
млади хора

Броят на трудоспособните намалява 2
пъти по-бързо, спрямо този в област
Велико Търново и малко над 3 пъти побързо, в сравнение със страната.

Инвестиции в индустриална
инфраструктура и високотехнологично
производство с по-висока добавена
стойност.

Скоростта, с която трудоспособните
намаляват е с 1/3 по-висока, спрямо
тази, с която намалява населението на
община Свищов

Създаване на по-добри условия за
бизнеса и привличане на чужди
инвеститори

Запазване на сегашната
икономическа структура и ниско
ниво на инвестиции. Липса на
интерес от чужди инвеститори
Ниски заплати и икономическа
миграция на трудоспособно
население. Намаляване на
относителния дял на
трудоспособното население

Заплащането на труда в сектора с найголяма добавена стойност е
сравнително по-ниско от сфери, които
се дотират по един или друг начин от
държавата, общината и еврофондовете.
Икономиката е строго профилирана,
като основната част от наетите лица са
заети в четири сектора. Разминаване
между необходимостта на бизнеса от
персонал с технически умения и
желанието на младите да придобиват
професии с по-висока технологичност.

Дейности за насърчаване и подпомагане
предприемаческата активност с
приоритет към младите. Създаване на
центрове за личностно развитие и високи
технологии.
Мерки за повишаване на образованието,
професионалната компетентност и
преквалификацията. Логистична
подкрепа и помощ при участия в
програми като Еразъм + и др.
Организиране на дуална форма на
обучение.

Ниска предприемаческа
активност. Инертност и липса на
интерес сред младите хора да
работят на територията.
Ниска мотивация на младите хора
за образование и
преквалификация. Увеличаване
на миграцията сред младите хора
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Добре изградена система на
образование, отговаряща на
нуждите на населението. На
територията функционират: 7
детски градини, 5 основни и 3
средни училища, 2
професионални гимназии и 1
висше учебно заведение

Голяма част от образователната
инфраструктура е остаряла,
амортизирана и енергоемка. В
образователния процес са застъпени
сравнително по-малко иновативни и
интерактивни практики.

Ремонт, реконструкция и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на
образователната инфраструктура в
общината. Създаване на условия за
въвеждане на повече иновации и
дигитализация в образованието (STEM
среда).

Влошаване на състоянието на
образователната инфраструктура,
което от своя страна води до
намаляване качеството на
образователния процес.
Увеличаване на разходите за
поддръжка и енергия. Намаляване
на мотивацията за учене.

Наличие на спортна база и
съоръжения. Развита клубна
дейност с разнообразни
спортни дейности и спортен
календар.

Не добро състояние на
съществуващите спортни съоръжения.
В селата спортните площадки са
предимно част от училищата и са в
лошо състояние, игрищата са зле
поддържани и занемарени. В
периферните квартали на гр. Свищов е
установен недостиг на спортни
съоръжения.

Ремонт и реконструкция на спортни
съоръжения и зали в гр. Свищов, като
напр. Основен ремонт на стадион
„Академик“ и др., Изграждане на градски
(минерален) басейн, Изграждане на
спортна инфраструктура в селата (където
е необходимо), Дейности по
популяризиране на спорта и развитие на
спортна култура

Влошаване на условията за
развитие на спортните дейности
на територията. Ниска спортна
култура при младите. Намалена
физическа активност и влошаване
на здравето на жителите.

Голяма част от паметниците и сградите
на културните институции са в
незадоволително състояние. Липсват
открити сцени за провеждане на
масови културни мероприятия.
Недостатъчно добра популяризация на
културните дейности и събития.
Наличие на исторически обекти, които
не са достатъчно проучени.

Трансгранично сътрудничество.
Съхраняване, социализация, маркетинг и
популяризиране на културноисторическото наследство и развитие на
туризма. Дейности по консервация,
реставрация и социализация на
историческите обекти. Дейности по
ремонт, реконструкция, мерки за
енергийна ефективност на сградите на
културните институции. Изграждане на
нови съоръжения и обособяване на места
за културни събития. Дигитализация и
популяризиране на културно наследство

Загуба на културно-историческо
наследство. Неусвоен основен
туристически потенциал.
Изолация от националния и
международния културен
календар. Намаляване на
качеството на живот и
увеличаване на нагласата за
миграция.

Богато културно-историческо
наследство - исторически
обекти, паметници и развити
традиции и обичаи. Във всяко
едно населено място се развива
читалищна дейност. Богат
културен календар - празници,
фестивали и събори.
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Добре изградена здравна
система. На територията
работят 2 болници
(Многопрофилна и
специализирана), 7 заведения за
извънболнична помощ, 3
медицински центъра и 4
медико-диагностични и
медико-технически
лаборатории, както и 26
дентални кабинета (от които 4
са в селата).

На територията на община
Свищов се предлагат широк
обхват от социални услуги.
Социалните услуги с
изключение на ЦНСТПЛД - с.
Овча могила са концентрирани
в УК „Алеко Константинов“,
гр. Свищов, което улеснява
представителите на уязвимите
групи

Лошо състояние на сградния фонд на
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, липса
на родилно отделение и собствен ДКЦ
в болницата, недостатъчна мобилност,
неизползвани възможности на
рехабилитационен център в болницата.
Ниска степен на въведените
иновативни технологии и методи за
лечение на населението.

Ниска здравна култура на населението.

Трудности в кадровата политика

Ремонт, мерки за енергийна ефективност
на болницата, закупуване на модерно
медицинско оборудване и обзавеждане.
Възстановяване на родилното отделение.
Възстановяване на балнеолечебен и
рехабилитационен център към болницата
Дигитализация, телемедицина и
внедряване на иновативни методи и
технологии за болнично и
извънболнично лечение.
Провеждане на здравни кампании сред
населението, в.т.ч. в училища и детски
градини и уязвими групи с цел
повишаване на здравната култура.
Обучение на парамедици и организиране
на мобилни екипи

Неизползван сграден фонд в селата от
общината, който обхваща бившите
здравни служби

Ремонт и оборудване на здравните
служби в селата, където да бъдат
организирани кабинети, което ще
позволи използване от мобилна
лаборатория и здравна консултация с
различни специалисти .

Сградата на УК „Алеко Константинов“,
дома за стари хора „Мария Луиза“ гр.
Свищов, ЦНСТПЛД в с. Овча могила
са в лошо състояние (направени са
само частични ремонти на някои
вътрешни помещения). Сградата на
бившия Социален учебнопрофесионален център „Св. Климент
Охридски“ в с. Овча могила към
момента не се използва и се руши.

Ремонт, реконструкция, мерки за
енергийна ефективност и оборудване на
сгради за предоставяне на социални
услуги

Понижаване на качеството на
здравните услуги, поради
влошени условия за предоставяне
на здравни услуги в болничните
заведения. Ограничен достъп до
здравни услуги
Традиционна медицина със стари
методи на лечение и ниска степен
на ефективност.
Висока заболеваемост, породена
от незнание сред населението и
неизползването на
профилактичните прегледи.

Липса на адекватни здравни
услуги в населените места извън
общинския център.

Влошаване на условията в
сградите, където се предоставят
социалните услуги.
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Недостатъчна мобилност на социалния
патронаж.
Има необходимост от предоставяне на
нови социални услуги
Необходимост от повишаване на
квалификацията на служителите в
сферата на социалните услуги
Околна среда

Закупуване на автомобили и
организиране на групи за предоставяне
на мобилни социални услуги.
Разкриване на нови социални услуги.
Подобряване качеството на предлаганите
социални услуги и обхващане на нови
уязвими групи от територията
Обучения и супервизия на персонала,
насърчаване на доброволчеството,
стажуване и други. Реализиране на
проекти в сътрудничество с
образователните структури

Ограничаване на достъпа до
социални услуги.
Уязвими групи извън обхвата на
социалните услуги.

Понижаване на качеството на
социалните услуги.

Околна среда

Наличие на повърхности води и
подземни водни тела на
територията

Основните недостатъци в качеството
на водата са: 1) Високи концентрации
на манган в кладенците Раней; 2)
Наличие на нитрати във
водоизточниците на 8 броя села; 3)
Наличие на утайки и мътилка във
водата, в следствие на старите
амортизирани тръби.

Инвестиции в пречиствателна станция за
питейни води на гр. Свищов.
Реконструкция и подмяна на остаряла
водопроводна мрежа.

Не добро сътрудничество между
„ВиК-Йовковци“ и Общината.
Неконтролируемо и
нерегламентирано замърсяване на
водата и околната среда с нитрати
и нерегламентираните сметища.
Негативни въздействия върху
водите и здравето на хората.

Наличие на 4 бр. минерални
извори на територията на
общината, с добри
характеристики за
балнеолечение и рехабилитация

Към момента се експлоатира само един
от минералните извори, намиращ се в
с. Овча могила, където е изградена
"Специализирана болница за
рехабилитация"

Инвестиции за изграждане на центрове за
рехабилитация и балнеология, плувни
басейни и СПА комплекси в гр. Свищов,
чрез оползотворяване на 2 бр. минерални
извори, намиращи се в града.
Възможности за здравен туризъм.

Слаб интерес от страна на
инвеститори. Нерентабилност на
проектите.

Изградената водопроводна
мрежа обхваща цялото
население на общината.

Разпределителните мрежи не са в
добро състояние с изключение част от
мрежата на гр. Свищов. Големи загуби
на вода, вследствие на остарялото
оборудване на водопреносната мрежа и
сградните отклонения.

Инвестиции в рехабилитация и ремонт на
водопроводни мрежи по плана на „ВиКЙовковци“

Увеличаване на авариите и
загубите на вода. Негативни
въздействия върху водите и
здравето на хората. Неизпълнение
на плана на ВиК дружеството.
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Изградена канализационна
мрежа и ПСОВ в гр. Свищов.
По-големите предприятия
(3бр.) в гр. Свищов имат
изградени собствени ЛПСОВ.
Утайките, получавани от ПОСВ
не съдържат тежки метали

Създаден и функциониращ
център за управление на
отпадъците - добра оперативна
структура за управление на
отпадъците. Сметосъбирането
на битови отпадъци обхваща
всички населени места и цялото
население на община Свищов.

Канализационна мрежа в селата липсва
и отпадните води се заустяват в
индивидуални водоплътни изгребни
ями. Канализационните тръби на много
места са амортизирани, остарели и
компрометирани.

Реконструкция на съществуващата
канализация и доизграждане на нова,
покриваща на 100% гр. Свищов.
Утайките, отделяни от ПОСВ могат да
бъдат утилизирани за: 1) Наторяване в
селското стопанство; 2) Рекултивация на
нарушени терени; 3) Компостиране.

Замърсяване на околната среда.
Да не се реализират предвидените
на „ВиК-Йовковци“ проекти,
поради организационни и
финансови причини

Недостатъчни инвестиции в
сепариране, рециклиране и
оползотворяване на отпадъци. Наличие
на нерегламентирани сметища и
проблем с оползотворяване на
отпадъците от строителство и
разрушаване.

Проекти за намаляване на строителните и
биоразградимите отпадъци с цел да не
бъдат депонирани. Разширяване и
дооборудване на площадки за временно
съхранение и третиране на строителни
отпадъци, както и площадки за
компостиране на биоотпадъци.
Разяснителни и информационни
дейности за повишаване на културата за
събиране на отпадъци и кръговата
икономика. Проекти в сътрудничество
със съседни общини.

Замърсяване на околната среда.
Неблагоприятна промяна в
политиката на национално ниво в
йерархията за управлението на
отпадъците. Нежелание за участие
и липса на разбиране на хората и
икономическите субекти относно
отпадъците и кръговата
икономика. Забавяне и
нереализиране на инвестиционни
проекти.
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Качеството и чистотата на
въздуха, радиационния фон и
шумът от производствените
източници като цяло отговарят
на законоустановените норми.

1) Отчетено е сезонно превишаване
през зимните месеци (отоплителния
сезон) на нивата на фините прахови
частици и сероводорода; 2) нивото на
шумовото натоварване от
транспортните източници и
строителните и битови дейности
надвишава нормативите за всяка една
от тези дейности.

Реализиране на газификация на гр.
Свищов; Възобновяване и създаване на
паркове и зелени площи; възстановяване
на съществуващата и разширяване на
мрежата от велоалеите; изграждане на
околовръстен път на гр. Свищов с цел
извеждане на тежкотоварния трафик
извън града, ремонт и реконструкция на
пътната и уличната мрежи; мерки за
градска мобилност и енергийна
ефективност на сгради, упражняване на
контрол върху чистотата на въздуха и
шумовото натоварване; актуализиране на
общинските наредби и програми.
Повишаване на осведомеността и
ангажираността на населението относно
чистотата на въздуха и шума.

Недостатъчна активност от страна
на населението да: използва
алтернативни методи на
придвижване, премине на
алтернативни начини за
отопление (газ, ток ВЕИ), да се
отнася отговорно към шума и
вредното му влияние.
Недостатъчни финансови
възможности при част от
населението за закупуване на
алтернативни отоплителни тела, а
също така и невъзможност при
някои от тях да посрещнат
разходите за електричество.

На територията на Община
Свищов се намират 7 защитени
местности, 10 защитени зони и
1 природен парк с богато
биоразнообразие, което оказва
благотворно влияние за
опазването на околната среда,
като подобрява и жизнената
среда на населението

Специален режим, който ограничава
дейностите в тези защитени територии.
Не могат да се извършват стопански
дейности. В тези защитени
пространства (местности, територии,
зони и паркове) се забраняват
дейности, които могат да нарушат
тяхното естествено състояние или да
намалят естетическата им стойност.

Развитие на еко и природен туризъм.
Реализиране на проекти за съхранение на
биоразнообразието и опазване на
околната среда

Нарушаване на екосистемите в
защитените територии и
намаляване на биоразнообразието.
Планирането и реализирането на
инвестиционни проекти в близост
до тези територии следва бъде
съобразено със специалните
режими и статут на тези
територии за да се реализират в
действителност идеите и целите,
заложени в конкретния проект.

Почвите на територията са в
добро екологично състояние.По
р.Дунав в землищата на
Свищов и Вардим са изградени
отводнителни съоръжения.
Изградени са 17 км. диги по р.

Отглеждат се монокултури (житни),
което изтощава почвите. Земеделието е
основният източник на замърсяването
им с нитрати. Почвата е податлива на
ерозия по речните склонове и дерета.

В община Свищов се прилага Програма
за опазване, устойчиво използване и
възстановяване на почвите, съобразена с
нормативните изисквания и нуждите на
територията.

Недостатъчен капацитет и
квалификация за управление на
програмата за опазване на
почвите
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Дунав с цел предпазване от
наводнения

Екоравновесието на
територията е сравнително
добре поддържано

Съществуват 26 бр. свлачища, от които
20 са в гр. Свищов. Липсват
функционални и действащи
напоителни системи.

Почистване на дерета, преминаващи през
населени места от територията на
община Свищов, управление на
геоморфоложките процеси и
финансиране на антисвлачищни
мероприятия.

Участъкът между Свищов и Вардим се
нуждае от укрепване на бреговата
ивица.

Реализиране на проект за укрепване на
бреговата ивица

Сезонно нашествие на насекомивредители и проблем с популацията на
бездомните кучета в общинския център
Свищов

Дезинсекция на хабитатите на насекомивредители в агломерационния ареал на
Община Свищов и община Ценово;
Дейности по ограничаване на
популацията на бездомните кучета

Местно управление
Община Свищов има добра
структура на управление с
достатъчен административен
капацитет и технически ресурс
за обезпечаване на своите
дейности. Община Свищов
много добре си сътрудничи с
местни и държавни органи на
управление на ниво област,
СЦР и национално ниво.
Общинската администрация
има богат опит за управление
на проекти, финансирани по
различни донорски програми.

Бързо променящите се нормативни
разпоредби и условията на
финансиращите програми, изискват
непрекъснато обучение на персонала и
актуализиране на работните процеси.
Недостатъчна дигитализация на
административните услуги за
населението. Необходимост от
разширяване на трансграничното и
международно сътрудничество.

Нереализирането на проектите ще
доведе до разрушаване на
почвата, активиране на свлачища,
като се създава предпоставка за
заблатяване и заливане на
жилищни имоти

Застрашаване здравето на хората
в резултат на неизпълнение на
проектите, свързани с
ограничаване насекомитевредители и популацията на
кучетата.

Местно управление

Обучение на персонала и внедряване на
програма /софтуер за човешки ресурси.
Дейности по дигитализиране, свързани с
управление на администрацията.
Създаване на ефективни партньорства за
трансфер на добри практики в областта
на местното самоуправление и
насърчаване развитието на регионите в
т.ч. и трансграничните.

Затруднен и ограничен достъп на
гражданите до предлаганите
електронни административни
услуги.
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Добре развит граждански
сектор и сравнително добро
сътрудничество между
местната администрация,
бизнеса и гражданите

Необходимост от повече включване на
бизнеса и гражданите в управлението
на общината.

Недостатъчно ефективно и формално
сътрудничество между
заинтересованите страни (Общината,
бизнеса и гражданите).

Дейности по разработване и прилагане на
Има вероятност взетите решения
мерки за повишаване на
да се подкрепят от много малък
информираността за общинската
брой хора.
политика и услуги
Ниска подкрепа за политиките на
Общината. Слаба инициатива,
Разработване и прилагане на механизми
ниска степен на сътрудничество и
за участие на гражданите и бизнеса в
отказ от поемане на отговорност
процеса по вземане на решения
от страна на бизнеса и гражданите
при вземането на решения и
тяхното прилагане.

Фигура 24
Както се вижда от графичното изобразяване на резултатите от
квантифицирания SWOT стойностите на факторите на анализа
позиционират фигура, наподобяваща неправилен ромб. По-голямата площ
получена от съотношенията между категориите изводи е заключена между
осите на силните и слабите страни и възможностите, т.е. разпределя се
почти равномерно в първи и четвърти квадрант.
Прави впечатление, че стойността на силните страни е почти изравнена с
тази на слабите страни. Това означава, че човешкият фактор има
решаващо значение, за да бъдат използвани силните страни максимално
ефективно и ефикасно, както и да се намали влиянието на слабите страни.
От друга страна е налице значително предимство на възможностите пред
заплахите. Това дава основания за оптимизъм и допуска по-смело
ангажиране с по-мащабни проекти.
Вземайки предвид горепосоченото, ПИРО Свищов следва да бъде
ориентиран преимуществено към силните страни, максимално да се
използват възможностите, като същевременно се отчитат потенциалните
заплахи и се внимава да не се превърнат в реални проблеми.
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13. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от проведения
хоризонтален социално-икономически анализ на районите на национално ниво,
изготвен от „Национален център за териториално развитие“ ЕАД
Териториалният обхват на хоризонталния социално-икономически анализ на
районите на национални ниво обхваща цялата страна и всички административнотериториални и статистически единици. Извършено е сравнение в развитието на
общините, областите, районите и страната, както и сравнение спрямо аналогични райони
в ЕС. От населените места са анализирани само онези, които имат специфични
характеристики и функции и играят важна роля в провеждането на политиката за
регионално и пространствено развитие, за икономическото, социалното и
териториалното сближаване.
Тематичният обхват на социално-икономическия анализ покрива основни
направления: икономическо развитие (МСП, чуждестранни преки инвестиции, НИРД);
туризъм (туристически ресурси и инфраструктура, специализация); социално развитие
(демография, образование, здравеопазване, социални услуги, заетост и безработица),
пазар на труда; култура и културно наследство; транспортна и инженерно-техническа
инфраструктура (енергийни системи и мрежи, ВиК, газоснабдяване, телекомуникации,
управление на отпадъците); жилищен сектор; регионално и градско развитие
(териториален модел, оси и центрове на развитие, агломерационни ареали); околна
среда; управление и административен капацитет; ефективност на проектите и усвоените
фондове по оперативните програми, съфинансирани от Европейските фондове и от
други финансови инструменти.
Обобщените изводи от проведеното изследване в национален план очертават
основните насоки за развитие след 2020 г. във всички тематични направления, свързани
с онези сектори, които имат най-ясно изразени въздействия върху националното
пространство и чрез интегрирането на политиките и инвестиционните приоритети ще
спомогнат за постигането на устойчив и приобщаващ растеж.
В доклад 3 към хоризонталния социално-икономически анализ на районите на
национално ниво са очертани основните силни-слаби страни и възможности – заплахи, с
които следва да бъдат съобразени проектите, които ще бъдат планирани за реализиране
през следващия период 2021-2027 год. Взаимовръзката между анализа на национално
ниво и анализа, изготвен само за територията на община Свищов е разгледана в посока
общите изведени възможности за развитие и в двата документа. В тази връзка, в
таблицата представена по-долу са очертани онези възможности, изведени от Доклади4 1,
2 и 3 на хоризонталния икономически анализ, които са отчетени и в извършения анализ
на територията на община Свищов. Освен това в таблицата са посочени дейностите,
планирани в ПИРО на Свищов за периода 2021-2027 г., които ще доведат до
използването и оползотворяването на откритите възможности за развитие на
територията на общината (подробно описани в обосновките по мерките в част V), което
от своя страна ще даде своя принос и до реализирането им в национален план.
4

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/2816
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Таблица 90: Взаимовръзка между възможностите за развитие описани в Хоризонталния социално-икономически на районите на национално
ниво и планираните интервенции, изведени от анализа на Община Свищов
Тематични
направления

Възможности за развитие,
очертани от Хоризонтален
социално-икономически анализ
(Доклад 3)
Реализиране на програми и
проекти за създаване на условия за
задържане на населението в
малките градски и селски общини
и допълнителни мобилни услуги

Въвеждане на адекватни мерки за
повишаване на раждаемостта
Демография

Планирани интервенции в ПИРО Свищов, изведени на база социално-икономически
анализ на територията на Община Свищов
Една от основните стратегически цели в ПИРО на Свищов е „Създаване на поблагоприятни условия за развитие на човешкия потенциал“, което включва инвестиции
в културната инфраструктура, образованието и спорта, социалните и здравни услуги,
личностно развитие и устойчива заетост. Заедно с това по Стратегическа цел 3 са
планирани проекти за подобряване на средата за живот и свързаността на населените
места.
Възстановяване дейността на родилното отделение в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“,
гр.Свищов. Осигуряване на спокойна и сигурна среда за живот чрез дейности за
облагородяване на жизнената среда, подобряване на качеството и достъпа до
образователни и здравни услуги, както и стимули за развитие на икономическите
дейности на територията.

Създаване на предпоставки за
успешна реализация на младите
хора – силна икономика с
продуктивна работна сила, т.е.
дългосрочна финансова сигурност
за създаване на поколение

Инвестиции в индустриална инфраструктура и високотехнологично производство с повисока добавена стойност; Създаване на по-добри условия за бизнеса и привличане на
чужди инвеститори; Дейности за насърчаване и подпомагане предприемаческата
активност с приоритет към младите. Създаване на центрове за личностно развитие и
високи технологии.

Интегриране на икономически
стимули с допълнителни мерки в
сферата на образованието,
жилищния сектор и
здравеопазването, адресирани към
младото поколение и ограничаване
на емиграцията

Мерки за по-високо качество на образованието, повишаване на професионалната
компетентност и преквалификацията. Логистична подкрепа и помощ при участия в
програми като Еразъм + и др. Организиране на дуална форма на обучение.
Целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на младежи, вкл. чрез трудово
консултиране, кариерно ориентиране, стажове, обучение на работното място и др.
Дейности за облагородяване на жизнената среда и подобряване на образователната и
здравната инфраструктура.
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Интегрирано развитие на
градовете и агломерационните им
ареали

Урбанистично
развитие

Подобряване на връзките между
градовете и селските райони за
поддържане на жизнеността и на
градовете и на селата чрез обмен
на услуги
Ограничаване на екстензивното
развитие на градовете върху
земеделски земи и по-ефективно
използване на усвоени
урбанизирани пространства в
регулационни граници
Създаване на условия за кариерно
развитие и привличане на млади
хора от други страни

Пазар на труда

Създаване на условия, знания и
умения за трудова мобилност
Развитие на дуалното обучение и
създаване на кадри с адекватни
знания за регионалните пазари на
труда

Основната част от планираните дейности ще бъдат реализирани, с цел облагородяване
на градската среда в общинския център, което включва не само инфраструктурни
дейности, но и модернизация на услугите в различни сфери на социалноикономическия живот, които са в интегрално взаимодействие по между си.
Планирани са: ремонтни дейности на общинската пътна мрежа, разширяване и
разнообразяване на образователните, социалните, културните и здравни услуги от
общинския център към селата от общината.
В Общия устройствен план и ПИРО не се планира разширяване на урбанизираните
пространства за сметка на околните земеделски площи. Интервенциите в ПИРО
предвиждат социално-икономическо развитие на съществуващите към момента
урбанизирани зони в ОУП.
Насърчаването на предприемачеството към високи технологии и възможности за висше
образование чрез инвестиции в „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ и
образователна инфраструктура на СА „Д. А. Ценов“ може да привлече вниманието на
младите хора от български диаспори в Молдова и Украйна.
В ПИРО е предвидено създаване на мобилни екипи и обучения на социални и здравни
работници за предоставяне на съответните услуги. Освен това по приоритет 3
„Насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност“
ще се създадат нови стартиращи предприятия, високо технологични бизнеси, кариерно
консултиране и професионално ориентиране на млади хора, което е предпоставка за
трудова мобилност към Свищов.
Целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на младежи, вкл. чрез трудово
консултиране, кариерно ориентиране, стажове, обучение на работното място
(организиране на дуална форма на обучение) и др.
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Привличане на млади учители в
системата на образованието

Добрата и ползотворна среда и материалните условия на образователния процес са една
от важните предпоставки за привличането на млади специалисти в сферата на
образованието. За това ще допринесе планираното подобряване на материалната база
чрез ремонт, реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност на
образователната инфраструктура в общината.

Въвеждане на ИКТ в
образователния процес и
разширяване обхвата на
продължаващото образование

Създаване на условия за повече иновации и дигитализация в образованието и учебния
процес чрез въвеждане на ИКТ технологии, като например създаване на STEM среда.

Образование

Реформиране на съществуващите и разкриване на нови и по-качествени социални
услуги чрез използване на средствата от ПРЧР, ПРР и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България
Социални
услуги
Стимулиране на мрежата от
Интегриране на инфраструктурните проекти за социални услуги с „меки мерки“ за
доброволчески организации, вкл. и обучения и супервизия на персонала, насърчаване на доброволчеството, стажуване и
такива за социална подкрепа
други. Реализиране на проекти в сътрудничество с образователните структури.
Прилагане на цялостен
концептуален модел за всички
Подготовка, изпълнение, популяризиране и разширяване на спортния календар за
елементи на спорта: за всички,
всички жители и гости на територията. Развитие на спортна култура сред населението.
спорт за високи постижения и
спорт в свободното време
Споделено използване на
Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения и зали в гр. Свищов, като напр.
изградени спортни обекти и
Спорт и
основен ремонт на стадион „Академик“ и др., изграждане на градски (минерален)
съоръжения от спортисти и
спортна
басейн, изграждане на спортна инфраструктура в селата (където е необходимо).
широка публика
инфраструктура
Разгръщане на ПЧП и интегриране
на представители на
образованието,
Развитие на спортна култура у населението чрез организиране на масови мероприятия,
здравеопазването, НПО, спортните инициативи и обучения, чрез съвместни дейности на спортните федерации и клубове и
федерации и клубове и
общинските администрации и представители на образованието и здравеопазването.
общинските
администрации в постигане на
Осигуряване на повече социални
услуги с европейско финансиране
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целите в областта на физическата
активност и спорта
Домакинство на спортни
състезания от висок ранг –
световни и европейски
първенства.
Социализация на културните
обекти
Култура и
културно
наследство

Развитие на публично-частни
партньорства
Използване на ИКТ в културните
събития и привличане на млади
творци.

Икономика

Насоченост към
високотехнологични производства
в първичния и вторичен сектори
на икономиката

Град Свищов е домакин на международния турнир по футбол за юноши ”Юлиян
Манзаров”, който придоби голяма популярност и се утвърди в националния и
международния футболен календар
Дейности по съхраняване, социализация, маркетинг и популяризиране на културноисторическото наследство; Дейности по консервация, реставрация и социализация на
историческите обекти; Дейности по ремонт, реконструкция, мерки за енергийна
ефективност на сградите на културните институции; Изграждане на нови съоръжения и
обособяване на места за културни събития.
Създаване на ПЧП във връзка с разширяване, подготовка, изпълнение и
популяризиране на различни събития от културния календар в т.ч. и трансгранично
сътрудничество - съвместни проекти в областта на културата с гр. Зимнич (Румъния).
Насърчаване към активно участие в културния календар на местни и международни
състави, групи, културни дейци и др.
Дейности за дигитализация и популяризиране на културно наследство; Създаване на
обща концепция за популяризиране и дигитално експониране, маркетинг и реклама на
културното наследство; Създаване на интернет портал, участия в специализирани
туристически борси и изложения.
Насърчаване на предприемачеството и създаване на условия за развитие и инвестиции
във високотехнологични производства и услуги. Изграждане на „Дунавски
индустриален технологичен парк Свищов“, планиран за СЦР; Изграждане на
инфраструктура, подпомагаща бизнеса; Подкрепа за развитие на предприемаческата
екосистема, вкл. привличане на чуждестранни инвестиции.

Максимално използване на
структурните фондове за иновации
Дейности в подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия
и подпомагане на малките и
средни предприятия
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Туризъм

Обвързване на бизнес-наука и
образование в модерни центрове
за стимулиране на стартиращи
компании за иновации, експортно
ориентирани и с висока добавена
стойност на продукцията.
Преход към кръгова икономика,
намаляване на ресурсната и
енергийна зависимост и
намаляване и оползотворяване на
отпадъците.
Обвързаност с влиятелни
международни туристически
организации, по-добро
позициониране и осигуряване на
подкрепа за туристическия бранш
Благоприятна и относително
стабилна икономическа среда,
повишаваща се
платежоспособност, свободно
време и култура на пътуване
Застаряване на населението –
нарастващо търсене на продукта
„здравен туризъм”

Доизграждане и модернизиране на
Транспортна
инфраструктурата по
инфраструктура направленията на
TEN-T мрежата

Създаване на център за природни науки и синя икономика, с цел промяна на
предприемаческите нагласи за нов бизнес модел, базиран на нови технологии,
вдъхновени от природата, екологосъобразни за устойчиво развитие; Дейности за
повишаване на предприемаческата активност сред младите хора.
Дейности по насърчаване на мерките за енергийна ефективност в предприятията;
Подкрепа на предприятията за преход към кръгова икономика; Дейности за
подобряване управлението на отпадъците в предприятията; Създаване на браншови
платформи (например по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за
обмяна на добри практики.
По-добро и ефективно сътрудничество с местни и международни туроператори и
агенти за развитие на туризма по р.Дунав. Подготовка на стратегия за развитие на
туризма в община Свищов.
Инвестиции в по-висока категория места за настаняване за големи групи и
платежоспособни туристи; Развитие на културен туризъм чрез подобряване на връзката
между културата и туризма.
Инвестиции за изграждане на центрове за рехабилитация и балнеология, плувни
басейни и СПА комплекси в гр. Свищов, чрез оползотворяване на 2 бр. минерални
извори, намиращи се в общинския център. Възможности за здравен туризъм.
Модернизация и разширяване на пристанище Свищов и фериботната връзка като
елемент на TEN-T мрежа, планирано за СЦР. Ремонт и рехабилитация на пътната
инфраструктура от II и III клас от АПИ. Изграждане на пътна връзка между Свищов и
Русе по поречието на р.Дунав, планирано за СЦР. Развитие на трансграничното
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Развиване и поддържане на
съществуващата инфраструктура в
национален план (пътна,
железопътна, летища,
пристанища)
Провеждане на целенасочена
държавна политика за увеличаване
на битовата газификация;
Децентрализирано производство
на енергия от ВИ, особено
биомаса
Енергийна
Повишаване на ЕЕ, особено в
инфраструктура
сградния сектор

Телекомуникации

Въвеждане на модерни
технологични решения в
строителния сектор, с цел нулево
потребление на енергия в сградния
фонд.
Обезпечаване на ШЛД и в
селските райони, отговарящ на
изискванията на новите
комплексни електронни услуги
Разпространение на съдържание,
съобразено с интересите на
населението в селските райони и
услуги, насърчаващи ползването
на интернет.

сътрудничество със страните по поречието на р. Дунав и Черно море. На ниво СЦР се
планира изграждане на втори Дунав - мост

Изграждане на газоснабдителна мрежа и газификация на гр. Свищов (планирано на
ниво държава и СЦР).
Изграждане и внедряване на слънчеви системи и ВЕИ за публични, производствени и
частни нужди.
Планирани дейности за прилагане на мерки за енергийна ефективност на публични (в
т.ч. и културни институции, здравна и образователна инфраструктура) и частни сгради
(много- и еднофамилни жилища) на територията на общината
В планираните дейности за енергийна ефективност и внедряване на ВЕИ ще се
използват модерни иновативни технологии.
Националните телекомуникационни компании работят активно за въвеждане на новите
технологии в телекомуникациите като напр. 5G на територията на община Свищов за
осигуряване на комплексни електронни услуги.
С реализиране на проект „Дигитализация на административните услуги на Община
Свищов“ жителите на територията ще имат достъп до основната част от необходимите
им административни услуги без да излизат от своя дом, използвайки единствено
интернет достъп.
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ВиК

Изграждане на нови, подмяна
и/или реконструкция и
модернизация на мрежите и
съоръженията на
водоснабдителната система;
Доизграждане и/или
реконструкция и модернизация на
канализационните системи и
ПСОВ;
Развитие на системата за разделно
събиране на отпадъците;

Отпадъци

Околна среда

Инвестиции в пречиствателна станция за питейни води на гр. Свищов; Реконструкция и
подмяна на остаряла водопроводна мрежа; Инвестиции в рехабилитация и ремонт на
водопроводни мрежи по плана на „ВиК - Йовковци“ в сътрудничество с Общината.
Реконструкция на съществуващата канализация и доизграждане на нова, покриваща на
100% гр. Свищов. Използване на утайките, отделяни от ПОСВ, утилизирани за: 1)
Наторяване в селското стопанство; 2) Рекултивация на нарушени терени; 3)
Компостиране.
Изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно събиране на
отпадъци; Разяснителни и информационни дейности за повишаване на културата за
разделно събиране на отпадъци и кръговата икономика; Дейности за рециклиране на
отпадъци; Проекти за намаляване на строителните и биоразградимите отпадъци с цел
да не бъдат депонирани.

Масово внедряване на съвременни
решения за оползотворяване на
отпадъците

Дейности за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци; Дейности по
подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъците; Проекти в
сътрудничество със съседни на община Свищов територии.

Въвеждане на общински системи
за компостиране на отпадъци.
Използване на финансовите
инструменти на ЕС, за решаване
на проблемите, свързани с
опазването на околната среда в
страната
Нарастване на националния
финансов ресурс за инвестиции в
околната среда и в изграждането
на инфраструктура за услуги в
сектор “околна среда”

Разширяване и обособяване на площадки за съхранение и третиране на отпадъци, както
и площадки за компостиране на биоотпадъци.
Постигането на Стратегическа цел 2: „Управление на отпадъците и опазване на
околната среда“ ще стане чрез финансовата подкрепа на ПОС и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България, съфинансирани от фондове на
ЕС и Националния бюджет.
Успешното реализиране на стратегическите цели, заложени в ПИРО Свищов ще
допринесе за нарастването на националния финансов ресурс за инвестиции в околната
среда, тъй като почти всяка една интервенция е с интегрирани мерки и дейности,
щадящи околната среда
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По-висока енергийна ефективност
и използване на възобновяеми
енергийни източници
Създаване на нови пазари за
услуги в сектор “околна среда”
Ангажиране на бизнеса в усилията
за опазване на околната среда
Въвеждане на иновативни
технологични решения, поспециално в енергийния сектор

Местно
управление

Мярка в осите за Техническа
помощ към отделните програми за
повишаване капацитета в малките
общини
Повишаване на относителния дял
на съвместни проекти със
значение за няколко общини за
повишаване на капацитета и на
синергичния ефект
Използване на инструментите за
интегрирани териториални
инвестиции, водещи до по-висока
добавена стойност, икономия на
ресурси и синергия.

Инвестициите в мерки за енергийна ефективност както на публични, така и на частни
сгради ще комбинирани с внедряване на ВЕИ.
Дейностите за насърчаването на прехода към кръгова икономика по СЦ 1 и СЦ 2 на
ПИРО ще допринесе до рециклиране и повторна употреба на отпадъци, които да бъдат
върнати и използвани от икономическите агенти на местно, регионално и дори на
национално ниво. В тази връзка се планира създаване на формални и неформални
сдружения и браншови платформи (например по материални потоци: пластмаси,
дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.
Това ще бъде постигнато чрез реализирането на дейностите, планирани по Приоритет
2: „Подкрепа за преход към кръгова икономика“ от ПИРО Свищов
Изграждането на газопровода и газификацията на града е ново за територията, тъй като
ще повиши качеството на живот на населението и конкурентоспособността на местната
икономика, като има и положително въздействие върху околната среда чрез намаляване
на вредните емисии във въздуха.
Обучение на персонала и внедряване на програма /софтуер за човешки ресурси.
Дейности по дигитализиране, свързани с управление на администрацията.
Създаване на ефективни партньорства за трансфер на добри практики в областта на
местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите в т.ч. и
трансграничното сътрудничество.
Подготовката и прилагането на ПИРО е в пълно съответствие и синхрон с НКП и ИТСР
на СЦР, като разширява обхвата и добавя стойност. Проектите на национално ниво и
СЦР по отношение на пътищата, газопровода, АМ „Хемус“, индустриалния парк,
разширяване на пристанището ще дадат възможност за развитие на интегрирани
дейности и интервенции планирани в ПИРО, които да доведат до по-висока добавена
стойност, икономия на ресурси и синергия между отделните социално-икономически
сфери.
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Част II. Цели и приоритети за развитие на община Свищов за периода
2021-2027 г.
Стратегическата рамка на ПИРО Свищов е изведена като логично продължение на
проведените проучвания и анализи на територията, фокус групи и интервюта със
заинтересовани страни, както и генерирани идеи за проекти от страна на местната
общност, в съответствие с Методическите указания за разработване и прилагане на
планове за интегрирано развитие на община за периода 2021 – 2027 г. на МРРБ.
При определянето на визията, стратегическите цели и приоритети за развитието на
община Свищов за периода 2021 – 2027 г. е използван интегриран подход за планиране
на регионалното и пространственото развитие на общината. Този подход осигурява
взаимодействие с факторите, условията и потенциала за специфичното развитие на
общината, мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт,
екологична инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в Общия
устройствен план за развитие на община Свищов. Освен това прилагането на подхода
отдолу – нагоре и използването на механизми за широко партньорство и координация
между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи
инструменти за финансово подпомагане постига по-значим ефект и ефикасност за
реализация на целите на ПИРО.
ПИРО на община Свищов е разработен и ще се прилага като част от общата система
от стратегически документи, установена със законодателните разпоредби и в рамките на
националната политика за регионално развитие, като интегрира регионалното и
пространственото развитие. В това отношение визията, стратегическите цели и
приоритети са в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 20212027 г. и допринасят в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до
гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Визията, стратегическите цели и приоритетите на ПИРО са съобразени с
Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 – 2025 и
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район за
периода 2021 – 2027 г., като допълва и допринася за тяхното успешно реализиране.
ПИРО Свищов 2021-2027 год., включва общо 5 стратегически цели, разпределени в
12 приоритета за реализирането, на които са планирани конкретни мерки.
Стратегическа
цел 1:
Приоритет 1:
Мярка 1.1
Мярка 1.2
Приоритет 2:

Икономически растеж и индустриална инфраструктура
Развитие на „Дунавски индустриален технологичен парк
Свищов“
Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса
Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, вкл.
привличане на чуждестранни инвестиции
Подкрепа за преход към кръгова икономика
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Мярка 2.1
Мярка 2.2
Приоритет 3:
Мярка 3.1

Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в предприятията
Насърчаване на прехода към кръгова икономика
Насърчаване към устойчива заетост и повишаване на
предприемаческата активност
Подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи
предприятия
„Зелен коридор“ за млади хора

Мярка 3.2
Стратегическа
Управление на отпадъците и опазване на околната среда
цел 2:
Приоритет 4: По-висока ефективност при управление на отпадъците
Мярка 4.1
Сметосъбиране и оптимизиране обработката на отпадъци
Подобряване базата от знания и повишаване осведомеността за
Мярка 4.2
отпадъците
Приоритет 5: Опазване на водите, рискове и изменения на климата
Мярка 5.1
Подобряване качеството на питейните води
Мярка 5.2
Рискове, бедствия, пожари и катастрофи
Мярка 5.3
Екоравновесие на жизнената среда
Стратегическа
цел 3:
Приоритет 6:
Мярка 6.1.
Мярка 6.2

Подобряване на средата за живот в населените места

Облагородяване и свързаност на населените места
Енергийна ефективност на публични сгради
Енергийна ефективност на жилищни сгради
Облагородяване на градската среда и развитие на градската
Мярка 6.3
мобилност
Мярка 6.4
Облагородяване на населените места
Мярка 6.5
Подобряване на междуселищната пътна инфраструктура
Приоритет 7: Модернизиране на публични услуги за населението
Мярка 7.1
Публични услуги
Мярка 7.2
Развитие на общински електронни услуги за населението и бизнеса
Мярка 7.3
Поддържане на зелени площи, улична мрежа и градски пространства
Стратегическа Създаване на по-благоприятни условия за развитие на
цел 4:
човешкия потенциал
Приоритет 8: Развитие на образованието и спорта
Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
Мярка 8.1
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и
иновации
Мярка 8.2
Мярка 8.3
Мярка 8.4
Мярка 8.5

Личностно развитие и заетост
По-добри условия за спорт в града
Спортна инфраструктура в селата
Популяризиране на спорта и развитие на спортна култура
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Приоритет 9:

Повишаване качеството на здравните и социалните услуги
Модернизация на материалната база за предоставяне на здравни
Мярка 9.1
услуги и въвеждане на нови и иновативни технологии за лечение на
населението
Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради за
Мярка 9.2
предоставяне на социални услуги
Мярка 9.3
Нови и по-качествени социални услуги
Опазване и популяризиране на културното наследство и
Приоритет 10:
развитие на културния туризъм
Мярка10.1
Съхраняване и социализация на културно-историческото наследство
Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради,
Мярка 10.2
вкл.енергийна ефективност
Мярка 10.3
Развитие на туризма
Мярка 10.4
Религиозни храмове
Стратегическа
Добро местно управление
цел 5:
Повишаване капацитета на управление на общинска
администрация
Мярка 11.1
Управление на човешките ресурси
Мярка 11.2
Дигитално управление
Мярка 11.3
Сътрудничество
Повишаване участието на гражданите и бизнеса в местното
Приоритет 12:
управление
Мярка 12.1
Информираност и механизми за участие в управлението
Приоритет 11:

Стратегическата рамка на ПИРО Свищов за периода 2021 – 2027 г. със съответната
йерехничност е разгледана на фиг. 25, представена по-долу.
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Фиг. 25: Стратегическата рамка на ПИРО Свищов
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Част ІІІ. Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и
осигуряване на информация и публичност
Комуникационен план за подготовка на ПИРО
При разработването на ПИРО се приложи принципа за партньорство и
сътрудничество, при който се идентифицираха заинтересовани страни и участници в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво
развитие. В таза връзка се осигури прозрачност и информация относно очакваните
резултати и ползите за местната общност като цяло, както и се мотивира обществеността
за активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО. Така голяма част от
заинтересованите страни бяха включени в разработване и приемане на ПИРО.
Подготовката на ПИРО следва предварително изготвен комуникационен план, чиято
основна цел беше да се предвидят и приложат всички възможни мерки за поддържане на
интереса и мотивацията за участие на местните общности в определянето и реализацията
на целите и приоритетите на документа. ПИРО се обсъжда и съгласува със
заинтересованите органи и организации, с икономическите и социалните партньори,
както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към
развитието на общината. В рамките на този процес беше важно предоставяната
информация да достигне до максимален брой представители на заинтересованите страни
и да се осигури тяхното участие в обсъжданията и вземането на решенията. Така в
голяма степен се гарантира и участието на съответните организации, представляващи
гражданското общество.
Комуникационният план за подготовка на ПИРО се фокусира върху
идентифицирането и включването на заинтересованите страни и гражданското общество
чрез подходящи форми, включително кампания за идентифициране на проектни идеи,
които да бъдат включени в програмата за реализация на плана. Идентифицирането на
нуждите, потенциала за развитие и възможните решения да стане чрез подхода „отдолунагоре“. По такъв начин определянето на целите, приоритетите и мерките на ПИРО
стана с активното участие на гражданското общество. Гражданите имаха възможност да
идeнтифициpaт пpoблeмитe в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa
peaлнaтa пpoмянa нa ситуацията.
Целеви групи и заинтересовани страни
Целевите групи, към които комуникационният план за подготовка на ПИРО беше
насочен, са два типа - вътрешна и външни целеви групи. Организационната концепция
на работните групи е, че в тях са представени максималният брой засегнати страни, а за
останалите се осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за
излагане на становища на всички етапи от разработването и реализацията на ПИРО.
Подходът в комуникацията, по отношение на използваните канали и посланията е
специфичен за всяка една от тях и беше съобразен с тяхното ниво на информираност.
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Вътрешната целева група се формира със заповед № 1155 – РД – 01 – 03 от
03.08.2020 г на кмета на община Свищов и съвпада с групата, която съгласно
методическите указания отговаря за подготовката и одобряването на ПИРО. Работната
група определя етапите, практическите действия и приема програма - график за
изработването на ПИРО. Групата е в състав от 31 човека с експертиза и
представителност на широк спектър от социално-икономическите дейности на
територията.
Външните целеви групи бяха определени по сфери на дейност, както следва:
 Селско, горско и рибно стопанство, преработка и земеделски и горски продукти;
 Производители и преработватели;
 Търговия и услуги;
 Социални дейности и здравеопазване;
 Култура и образование;
 Инфраструктура и комуникации;
 Eкология и опазване на околната среда;
 Младежта и спорта;
 Туризъм;
 Местна, регионална власт и местни медии;
 Партньори от съседни общини, разработващи ПИРО.
В периода август – декември 2020 г. се проведоха 12 работни срещи/фокус групи
на външните целеви групи, в които участваха общо 148 представители на
заинтересованите страни за подготовката на ПИРО, както следва:
Фиг. 26
Представители на заинтересованите страни
по сектори
Администрация
3%

20%

35%

1%

НПО
Бизнес

8%

Образование
25%

8%

Култура
Социални дейности
Граждани

Освен това в процеса на подготовка на ПИРО се организираха и проведоха 2
работни срещи с представители на съседната на Свищов община Полски Тръмбеш. На
тези срещи бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и реализирането на
съвместни проекти в областта на отпадъците, здравеопазването, образованието,
културата и туризма (виж Приложение 4).
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Цялата информация, относно процеса на разработване на ПИРО, времевия график,
проведените събития, информационни материали и документи е публична и е
публикувана на интернет страницата на община Свищов: http://piro.svishtov.bg/
Комуникационни дейности, инструменти и канали
Изборът на подходящите комуникационни дейности, инструменти и канали се
предопредели от спецификата на целевите групи, техните очаквания и нагласи.
Използваха се тези дейности, инструменти и канали, които дават най-голяма
гаранция посланието да стигне до желаната аудитория.
Сравнението на социологическите данни сочи, че намирането на информация чрез
печатни материали, разпространявани официално и чрез кореспонденция със служители
от централната администрация е намаляло няколко пъти. В същото време намирането на
информация чрез електронни и печатни медии остава почти непроменено. Получаването
на информация чрез интернет и семинарно обучение се е увеличило и е станало
доминиращо. Достъпът до интернет е както ценен източник, тъй като се използва
интензивно, така и проблем, тъй като за много организации той не е сред основните им
източници на информация. Освен това именно достъпът до интернет се оказва
разграничителен фактор между организациите по отношение на много аспекти на
капацитета. По принцип информацията се получава от източници и чрез използването на
канали, които са различни по своята същност: НПО са ориентирани към интернет и
семинарите, докато бизнеса предпочита телевизията и пресата.
Освен това се оказва, че има значителна разлика в осведомеността и мотивираността
за използване на източниците на информация, в зависимост от заинтересованите страни
и къде те функционират – в общинския център или в селата.
Въпреки, че комуникационните технологии очевидно са важни, личният контакт
остава ключов особено за хора, които нямат уменията или средствата за достъп и
ползване на тази информация. Това е от особена важност в случаите на малцинствата,
хората с увреждания, жителите на селата, възрастните хора, хората с най-ниски доходи и
другите уязвими групи.
За постигането на целите на комуникационния план за подготовка на ПИРО и за
удовлетворяване на потребностите на целевите групи и заинтересованите страни се
приложи балансирана комбинация от средства, посочени в таблица към плана за
комуникации.
Каналите на информация изискват пълноценното използване на възможностите,
които предоставя регионалната медийна среда в съчетание с нарастващите възможности,
гарантирани от съвременното технологично развитие. В тази връзка имаше активна
координация, включване и привличане за изпълнение на комуникационния план на
ПИРО Свищов на следните институции и организации:
 Медиен център – Община Свищов;
 Информационен сайт „Площад Алеко“;
 Вестник „Борба“;
 Вестник „Янтра днес“;
 Информационен сайт „Дунавска зора“
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 Кореспондентската мрежа в областта на основните национални медии – БНР,
БНТ, БТА, БТВ, НоваТВ;
При организиране на събитията бяха поканени и други представители на местни и
национални медии за участие или присъствие в работните/фокус групи. В резултат на
това се появиха 25 публикации за процеса на подготовка на ПИРО (виж Приложение 5).
Форми на комуникация
В процеса на подготовка на ПИРО се използваха директни и индиректни форми на
комуникация:
Директните форми включват:
 Публични дискусии и обсъждания;
 Партньорски срещи с експерти, разработващи ПИРО в съседни общини;
 Работни дискусии/Фокус групи (12 бр./148 участници);
 Включени изследователски интервюта с местни формални и неформални
лидери на обществено мнение по метода на action research (12 бр.);
 Пресконференции;
 Разпространяване на информационни съобщения за предстоящи срещи и
обсъждания на ПИРО.
Индиректните форми включват:
 Локални медийни публикации под формата на информационни комюникета,
анализи и интервюта;
 Анкетно проучване, обхващащо 115 души от споменатите по-горе ключови
целеви групи;
 Поддръжка и регулярно обновяване с информация на интернет страницата на
ПИРО;
 Иницииране и разпространяване на дискусии, свързани с актуална информация
в местните и национални медии.
Резюмета на проведените фокус групи и обсъждания са публично оповестени и
достъпни на сайта на община Свищов - Община Свищов - Проект Пиро (svishtov.bg).
Проучване на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни,
имащи отношение към развитието на община Свищов (Приложение 4) показва приноса
на всеки един от участниците за разработката на ПИРО.
В процеса на подготовка на Плана за интегрирано развитие на община Свищов за
периода 2021 – 2027 г. се събра и обработи различен по своя характер информация за
територията на общината, която:
 Първо, отрази обективната реалност, под формата на статистическа
информация за икономическото, демографското, социалното и културното
развитие на общината, предоставената от местни и национални източници (НСИ,
АЗ, Община Свищов и др.);
 Второ, представя субективните мнения на хората от общността, които са
акумулирани чрез: анкетно проучване (115 бр.), набрана информация от
проведените работни срещи/фокус групи с представители на заинтересованите
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страни (12 бр.) и интервюта с лидери на местните социални и икономически
групи (12 бр.).
 Трето, дава представа за инвестиционните намерения на заинтересованите
страни на територията, установени чрез попълване на проектни фишове –
предложени идеи за проекти (205 предложени проекта от 106
представители на заинтересованите страни).
Комуникационна стратегия за реализиране на ПИРО
Успешната реализация на ПИРО Свищов изисква Комуникационна стратегия (КС),
която да съдържа дългосрочен и устойчив набор от комуникационни цели и дейности,
насоки за комуникация с различните целеви групи във връзка с неговото изпълнение за
периода 2021 – 2027 г.
Стратегическото управление на комуникациите за целия 7-годишен период е важно от
гледна точка на системното планиране и реализирането на поток от полезна информация за
осъществяването на ПИРО (2021-2027). Този процес условно се разделя на три етапа –
краткосрочен, средносрочен и дългосрочен. В хода на тяхното изпълнение се следи за
прилагането на интегративен подход в комуникационния процес, който се основава върху
идеята за осигуряване на най-подходящите канали за комуникация с предварително
определени целеви групи с цел обществена подкрепа за изпълнението на мерките, целите и
приоритетите на ПИРО (2021-2027).
Комуникационната стратегия по отношение на ПИРО Свищов (2021-2027) е с
предварително дефинирани цели, но в същото време трябва да се обогатява и
актуализира, съобразно бързопроменящия се технологичен комуникационен ред и
ефектът, който този ред налага върху обществения, политическия и институционалния
живот – както в община Свищов, така и на национално ниво. Именно затова, за да се
осигури актуалността и ефективността на комуникационните дейности са предвидени
мерки за ежегодна актуализация на стратегията.
Цели на Комуникационната стратегия (КС)
Основна цел
Основната цел на КС е да подпомогне изграждането и поддържането на
положителен публичен образ на община Свищов и осигуряване на подкрепа за дейността
на общинската администрация от различните заинтересовани страни по време на
реализацията на всички проекти, мерки и приоритети, заложени в ПИРО. Това ще стане
с повишаването на прозрачността в управлението на местната власт и чрез
разширяването на „ветрилото“ от информационни дейности и стъпки, които да
гарантират привличане на интереса на по-голям брой потребители към тях. Накратко
това може да се опише като подобряване на взаимодействието и ефикасността в работата
между служителите в отделните дирекции и отдели на общината, осигуряването на подобро взаимодействие и обратна връзка при отношенията между общината с гражданите,
бизнеса, НПО и други заинтересовани страни.
Специфични цели
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Специфичните цели на КС при реализацията на ПИРО Свищов (20121-2027) са:
 Осигуряване на надеждна и лесно проверима информация за мерките и
инициативите на ПИРО на достъпен език за всички заинтересовани страни;
 Целенасочено стимулиране на активния диалог и дори търсене на съпричастност
от всички заинтересовани страни на територията и търсене на обратна връзка за
техните реакции, нагласи, недоволства и/или предложения.
 Информиране и образоване на всички заинтересовани страни за важните
стратегически цели и теми, по които работи местната администрация при
осъществяване на секторните политики на община Свищов. Това може да се
постигне чрез дългосрочна и ефективна комуникация по всички теми, отнасящи
се до ПИРО.
Изпълнението на специфичните цели зависи от изграждането на добри партньорски
отношения с различни заинтересовани страни, лидери на мнение и ключови групи,
свързани с функционирането и развитието на община Свищов.
Целеви групи
Дефинирането на целеви групи и очертаването на техните потребности дава насоки
за посланията и подходите, чрез които да се осъществи най-ефективна комуникация,
така че важните за община Свищов теми не само да достигнат, но и да ангажират
заинтересованите страни.
Външни целеви групи
 Представители на медиите – тази група е съществена поради факта, че по
самата си природа се занимава с разпространението и тълкуването на
информация. Всъщност медиите са каналите за информация, по които се развива
КС и стига до целевите групи. В този смисъл медиите не са само потребители на
информация, както всички останали групи, а и генератори – създават и
трансформират важна за местното развитие информация, която стига до
публиката. Медиите са толкова важни за реализирането на КС на ПИРО, че
общината формулира специфична медийна политика, основана върху регулярни
събития, формати на общуване и интензивност;
 Жители на община Свищов – те са основните бенефициенти и потребители на
услугите и политиките на общината, макар че тази целева група е понякога е
твърде пасивна. Въпреки това пряко или косвено обаче, за местните жители са
важни всички дейности, които общината реализира в сферата на
градоустройството, инфраструктурата, сигурността, чистотата и опазването на
околната среда, здравеопазването, транспорта, образованието, формирането на
местните данъци и такси, административното обслужване;
 Представители на бизнеса – към тази група принадлежат представители на
местния бизнес, инвеститори, предприемачи от страната и чужбина, които са
заявили интерес към територията. За тях общуването и доброто сътрудничество с
общината е важно, тъй като това влияе върху инвестиционните процеси и тяхната
дейност;
 Представители на граждански организации – при поддържането на
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комуникация с тях е важен специфичният подход към всяка отделна НПО, в
зависимост от сферата на ангажираност. Обикновено подобни НПО
представляват интереси на засегнати групи, които търсят форми за пряко
общуване и партньорство, а медиите рядко обръщат внимание на подобни теми.
Затова и създаването на комуникационен канал с гражданския сектор е важно;
 Представители на политически, обществени и делови общности – тук
принадлежат хората, които провеждат или участват активно във формирането на
обществения живот на територията на общината и които не са свързани
задължително с местната власт на административно ниво. Културни и спортни
активисти или ръководители на клубове, представители на професионални съюзи
и гилдии, представители на местните политически сили, както и местни
структури на национални институции;
ПИРО Свищов (2021-2027) съдържа комплекс от политики, които ако бъдат
успешно приложени и реализирани Свищов ще се превърне в привлекателно място за
живот и бизнес. Ето защо е важно да се изгражда и поддържа позитивен имидж на
общината на регионално, национално и международно ниво. В тази връзка е необходима
ефективна комуникация с целеви групи извън територията на община Свищов.
 Широка национална общественост – в тази група влизат жители на други
населени места, за които Свищов е потенциална дестинация за работа, туризъм,
посещение на културни и спортни прояви;
 Международна публика – като член на международни организации и участник в
международни проекти, община Свищов създава партньорски отношения с
чуждестранни институции, „побратимени“ градове, гости и участници в различни
прояви и инициативи, реализирани на територията на Свищов, туристи или
представители на бизнеса.
Напредъкът на ПИРО и добрите административни практики на общината е
необходимо да станат достояние на представители на държавната администрация,
водещи бизнес организации и лидери на мнение, както и на институциите, от които
пряко зависи финансирането и прилагането на местните политики.
Вътрешни целеви групи
Реализацията на ефективна комуникация с външните целеви групи е в пряка
зависимост от добрата вътрешна комуникация и организация на оперативните звена в
рамките на администрацията. Затова именно вътрешните целеви групи на КС се
определят като потребители на общата информация, генерирана от общината.
Служителите на общинската администрация и ръководителите и служителите на
общински фирми често са в контакт с външните целеви групи. Това е част от работните
им задължения. Тази комуникация е важна, защото независимо от наличието на обща
комуникационна политика на общината, именно тези представители на администрацията
формират голяма част от представите за качеството на работа в администрацията. Тези
представи могат да бъдат както позитивни, така и негативни и да предизвикват
натрупвания в различни обществени слоеве, което да сложи отпечатък върху цялостната
представа за общината.
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Именно затова колкото по-добре служителите са запознати със сърцевината и целите
на местните проекти и политики, с целите и работата на администрацията, толкова поадекватно те ще могат да ги промотират, защитават или обсъждат в т.ч. и в своето
неформално обкръжение. Затова и КС трябва да препоръчва провеждането на регулярни
обучения по комуникация веднъж или два пъти годишно, да държи служителите на
администрацията информирани по текущи и стратегически теми и да привлича успешно
тази целева група в ефективна комуникационна политика.
 Заместник-кметове, директори на дирекции на общински административни
звена – това са фигурите в рамките на администрацията, за които въвеждането на
вътрешни правила за комуникация е много важно, тъй като са ангажирани с
професионално мотивиране на служителите и се предполага, че
са
заинтересовани да ги следват успешно и ефективно. Подходът към тази целева
група трябва да е свързан с насърчаването на комуникацията на хоризонтално
ниво в рамките на администрацията;
 Директори на общинските предприятия – това са хората, които влизат в найинтензивно сътрудничество с външните целеви групи и затова тяхната
комуникационна подготовка е важна. Изпълнението на задачи по ремонт или
поддръжка на определена инфраструктура например често провокира
недоволства у гражданите заради дискомфорта, който създават, макар и
временно. Точно тази целева група е призвана да „отработва“ напреженията и да
обясни необходимостта от извършване на определени дейности, а не да ги описва
като самоволно решение на общината;
 Кметове на кметства и кметски наместници – това са хората, които са „на
терен“ и в ежедневен контакт с жителите на общината, особено в нейната
периферия. Тяхната роля нараства, тъй като информацията за действията на
администрацията достига най-лесно до населението през кметовете и кметските
наместници.
Анализ на комуникационната ситуация
Тази част съдържа обобщение на състоянието на комуникацията между
заинтересованите страни при формиране на местната политика в община Свищов, както
и на възможностите и ограниченията, пред които тя е изправена. Този анализ е
необходим, за да са ясни параметрите, в които КС може да се развива, за да се
разпределят ефективно ресурсите и посланията й. Анализът е основан върху малко
известния модел на SOAR analysis, съдържащ Силни страни (Strenghts),
Възможности (Opportunities), Стремежи (Aspirations) и Резултати (Results).
Комуникационната стратегия обикновено е ориентирана към бъдещето, за да отговори
на потенциала за развитие на територията. В тази връзка причините за избора на SOAR
пред SWОТ анализа са:
 Този модел елиминира слабостите и заплахите на традиционния аналитичен
подход, използван от SWOT анализа и се фокусира върху положителните
елементи, от които проектът (в случая ПИРО 2021-2027) може трайно да се
повлияе;
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 Моделът към комуникация чрез SOAR анализ се фокусира върху възможностите,
докато SWOT анализа е силно зависим от вероятните негативни развития.
 SOAR анализът изисква нива на отчетност чрез проверка на показателите във
всеки един етап от реализацията на комуникационната стратегия , за да може
резултатите да бъдат идентифицирани и следени постоянно във всеки етап от
реализация на ПИРО Свищов 2021-2027.
 SOAR анализът е по-лесен за интегриране в цялата организация и за реализация
на подхода „отдолу-нагоре“, докато при SWOT анализа подходът е обратен, тъй
като се счита, че е инструмент за управление „отгоре-надолу“.
Сред силните страни на местната комуникационна политика се открояват:
 Налични и широко прилагани практики за насърчаване на диалог с целевите
групи, включващи обществени обсъждания, анкети и срещи с представители на
администрацията;
 Наличие на мотивирани и активни служители в местната администрация за
провеждането на прозрачна политика и управление на общината;
 Приета Стратегия за отговорно и прозрачно управление за периода 2020-2023 г.
(https://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1567830560.pdf) ;
 Технически работеща комуникационна система във всичките й основни
параметри;
 Нормативна база, създаваща възможности за активно участие на гражданите във
формирането на политики, присъствие на срещи на ОбС и др.;
 Прозрачен комуникационен стил по отношение на външните публики – регулярно
изпращане на прессъобщения за събития и решения, актуализиране на уебсайта,
възможности за присъствие на гражданите на срещи и обсъждания и др.;
 Висока разпознаваемост и популярност на фигурата на общинския кмет;
 Добра работа с местните медии – в общината и на регионално ниво;
 Относително висок интерес на националните медии към Свищов – основно заради
активната позиция на общинския кмет;
 Активни групи в социалните мрежи, разпространяващи информация по местна
тематика;
 Наличие на много разнообразна културна програма и дейности, свързани с
положителни поводи за комуникация;
Възможностите за развитие, върху които би трябвало да стъпи бъдещата
комуникационна политика на ПИРО включват:
 Дефиниране на ясни теми за комуникация с всички ангажирани в нея страни;
 Подобряване на вътрешната комуникация с цел постигане на по-ефективна
външна такава;
 Приемане на алгоритъм/механизъм за размяна на идеи и конкретни предложения,
отнасящи се до движението на информация по хоризонтала;
 Запознаване на всички служители на администрацията с приоритетните теми и
послания и ангажирането им в тяхното популяризиране;
 Запознаване на ключови лидери на мнение извън администрацията с важните за
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ПИРО теми;
Преработване уебсайта на общината и разширяването на двете чуждоезикови
версии: важно е да се разработи и румънска версия на сайта, с оглед на
нарастващите контакти по ТГС;
По-широко използване на информационни табели, брошури, медии и други
канали за популяризиране на дейностите на общината;
Превантивна комуникационна дейност по наболели теми и изготвяне на план за
кризисна комуникация;
По-широко използване на различните социални мрежи и предаване на живо
прояви, организирани от общината;
Годишна актуализация на комуникационната стратегия;

В списъка от Стремежите на комуникационната стратегия трябва да се включат:
 Допълнително активиране на общинската администрация и на общинския кмет в
социалните мрежи при дебатиране на местни проблеми;
 Създаване на единен набор от стратегически комуникационни приоритети,
диктувани от съдържанието на ПИРО Свищов 2021-2027, пряко произтичащи от
съществуващата Стратегия за отговорно и прозрачно управление;
 Създаване на план за кризисна комуникация с гражданите и общностите, в случай
на съществени инциденти или големи трансформации, включващ активиране на
социалните мрежи и мобилните телефонни мрежи;
 Създаване на постоянно действащ механизъм/алгоритъм за размяна на идеи и
конкретни предложения между гражданите и общината – хоризонтална
дискусионна платформа за предложения и идеи, която да се реализира във
формата на разгърнато електронно управление;
 Гарантиране на приемственост при предаване на задълженията и на наличната
информация, в случаите в които даден служител напуска работа, за да се
поддържа прякото влияние върху комуникацията на общината с външни и
вътрешни групи;
 Подкрепа за развитието на влиятелни местни медии, които да изпълняват
присъщата си функция на основен комуникационен канал;
 Отделяне на достатъчно финансови и човешки ресурси, които да обслужват
информационните и комуникационните дейности;
 Поддържане на перманентното усещане от страна на ръководителите на
общинските предприятия и на кметовете на кметства, че са видими и важни
фигури в комуникацията на местната политика и инициативи;
Резултатите при реализацията на местната комуникационна политика по
отношение на ПИРО Свищов 2021-2027 могат да се индикират чрез:
 Регистриране на растящ дял на населението, което ползва интернет за
комуникация на местната политика, чрез участието в дигитални дискусии, дебати
и мини-референдуми;
 Минимизиране на възможността да се бойкотират мерките и политиките по
ПИРО от страна на влиятелни местни групи, които отричат стратегическите
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приоритети на Плана;
Растящ финансов ресурс на годишна база за провеждане на комуникационна
политика;
Регистриране на нарастващо желание и компетентност у служителите от
администрацията да участват лично в комуникацията на общинските политики;
Поддържане на траен интерес от страна на гражданите от други заинтересовани
групи за провеждане на диалог;
Елиминиране на възможни свръхочаквания в отделни целеви групи;
Поддържане на високо ниво на съпричастност и разбиране от страна на
служителите по отношение на комуникационните процеси в/на общината и
формирането на имиджа й пред обществеността;
Информацията за дейностите на общината винаги да достига едновременно
всички заинтересовани страни;

Приоритетни теми и акценти на КС
Основните послания в КС трябва да са свързани със стратегическите цели и
приоритети на ПИРО (2021-2027). Те трябва да присъстват в основните форми на
комуникация, т.е. всяка дейност на местната администрация да бъде поставена в рамката
на определените приоритети.
План за прилагане на КС
Планът за изпълнение на КС дефинира начина на провеждане на дейностите,
свързани с комуникациите на община Свищов. Целите на Стратегията могат да се
постигнат, като се приложат няколко основни подхода, съобразени със спецификата на
съответните целеви групи и характерни на посланията, насочени към тях.
Планът за прилагане включва:
 Формиране на екип за изпълнение на комуникационната стратегия в рамките на
общинската администрация;
 Стартиране на дейностите по дефиниране на окончателните параметри на КС и
разписване на годишен календар на основните дейности, които да са включени в
плана за осъществяване на настоящата стратегия;
 Разработване на модел за регулярна оценка на ефекта от прилагането на КС –
напр. веднъж на 3 месеца;
 Осъществяването на целите на комуникационната стратегия чрез определяне и
изграждане на основни елементи на същинската кампания - избор на конкретни
събития, които да се използват за постигане на целите, изработване на
специфични информационни и рекламни материали, съобразени с целевите
аудитории и избраните комуникационни канали;
 Разработване на система за мониторинг и анализ на изпълнението на дейностите
и мерките, заложени в КС.
 Разработване на алгоритъм/механизъм на вътрешна комуникация и размяна на
идеи, предложения и информация между служителите в общината;
 Реализиране на информационни дейности, свързани с установяване на постоянен
поток от информация, разработена на достъпен език и в съответствие с
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потребностите на различните целеви групи и публики;
 Организиране на културни събития и прояви, спортни състезания, концерти и др.,
които дават възможност за позитивна комуникация на публиките с общината;
 Провеждане на неформални срещи и сплотяване на екипа, както и обучения за
повишаване на комуникационната култура;
Форми на комуникация при изпълнение на Плана за действие
 Информационни кампании за запознаване на целевите групи с общинските
политики, законовите изисквания, възможностите, условията, процедурите и др.,
свързани с участието на аудиториите в процесите на местното управление и
взимане на решения;
 Директна комуникация за стимулиране на дискусиите и участието на възможно
най-голям брой хора и структури на гражданското общество в изграждането на
позиция по въпроси от местно значение;
 Медийна комуникация чрез изготвяне и изпращане на прес-съобщения и снимков
материал, организиране на пресконференции, брифинги и неформални работни
срещи, разпространяване на информация в отдалечените райони с ниско ниво на
медийно потребление;
 Разширена комуникация с НП, която почива върху идеята, че комуникационната
стратегия подкрепя инициативата на гражданското общество, насочени към
групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез медиите;
 Интернет с цел съдържателна актуализация уебсайта на общината, активизиране
на дейности в социалните мрежи;
 Печатни информационни материали, които да обслужват публиките на
комуникационните събития и да се разпространяват под формата на печатни и
електронни информационни и рекламни материали за дейността на община
Свищов.
Актуализация на КС
Процесът на актуализация се налага заради високата интензивност на
комуникационните дейности, както и общите информационни и обществени процеси,
развитието на технологиите. Именно затова макар посланията на настоящата КС да не се
променят, е необходимо, за да се прилага тя ефективно, всяка година да се прави
преоценка на нивото на реализация и изпълнение на комуникационните дейности,
отражението върху целевите публики и коригиране на комуникационния подход към
всяка една от тях. Разбира се, годишният план за действие трябва да е съобразен с
конкретни ключови проекти, теми и дейности от целите на общината за дадената година.
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Част ІV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за
удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на
потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с
други общини - приоритетни зони за въздействие
Устройството на селищната мрежа на община Свищов е моноцетрично. Това
означава, че в общинския център са съсредоточени основните административни,
производствени, транспортни, образователни, здравни, социални и културни дейности. В
селата преобладаващи са селскостопанските и свързаните с тях дейности. Общият
устройствен план на община Свищов предлага обособяване на вторични, обслужващи
центрове като Козловец и Овча Могила, където се предоставят образователни, социални
и здравни услуги за жителите на съседните на тях села. Ето защо стратегическите цели,
приоритети и мерки, заложени в ПИРО са така подбрани, че от една страна да покрият
цялата територия на община Свищов и от друга, голяма част от тях са фокусирани в
гр.Свищов и зоните за градско развитие, съгласно ОУП. Това е така, тъй като към
31.12.2019 г. в град Свищов живеят над 70% от населението на общината.
Общият устройствен план разделя територията на общината, в съответствие с
основното им предназначение, на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии и
извънурбанизирани територии (земеделски територии, горски територии, защитени
територии, нарушени територии за възстановяване, територии, заети от води и водни
обекти и територии на транспорта).
Урбанизираните територии обхващат съществуващите селищни територии на гр.
Свищов и останалите 15 села в общината, както и предвижданията за създаване на
селищни образувания (курорт, ваканционно селище, вилна зона) извънурбанизираните
територии.
Извънурбанизираните територии обхващат всички земеделски, горски, нарушени и
защитени територии, пътища, водни течения, междуселищни проводи на техническата
инфраструктура, специални терени и терени с друго предназначение.
Представените по-долу зони за прилагане на интегриран подход са тези, които в
най-голяма степен ще повлияят върху развитието на цялата община. Това са зоните, в
които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана. Тези зони са по-скоро градски и други, върху които
може да бъде поддържана и развита техническа инфраструктура с общи (идентични)
характеристики и проблеми на териториите с потенциали за социално-икономически
растеж.
Икономически зони за въздействие
От анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите се вижда, че
основният икономически потенциал за създаване на по-висока добавена стойност е
съсредоточен в гр.Свищов. В селата има добре развито селско стопанство, което е
насочено предимно към производство на зърнени култури. Това от една страна дава
възможност за развитие на животновъдството и първичната преработка на земеделски
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продукти, но от друга може да се каже, че има ограничен потенциал и е необходима
диверсификация на земеделските дейности.
Икономическият растеж ще бъде постигнат чрез инвестиции в повисокотехнологични производства, които да отварят нови перспективи и възможности за
бизнес с по-висока добавена стойност. Това ще стане с изграждането и развитието на
индустриална инфраструктура, привличане на инвеститори, насърчаване прехода към
кръгова икономика и подпомагане на предприемачеството в урбанизирани зони в и
около гр.Свищов, където в непосредствена близост са гарата, пристанището и основните
пътни трасета, които свързват града с вътрешността на страната. Част от тези зони са
разположени по главните входящо-изходящи артерии на общинския център, в които
съгласно ОУП на Свищов може да се извършва производствена, складова, търговска и
друга стопанска дейност.
Чисто производствена зона (Пч)
Планът определя устройствена зона с производствено предназначение от
разновидност „Чисто производствена зона“ - Пч в землището на гр. Свищов. Такива
зони са определени и за територии с производствено и/или складово предназначение,
части от бившите стопански дворове в границите на селата. Те могат да бъдат
застроявани само с производствени, складови и обслужващи сгради и съоръжения като:
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди
на работещите, административни сгради и научноекспериментални бази към
предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охрана. За гр.Свищов това са
зоните, в които са разположени предприятия като „Свилоза“ АД, „Сортови семена –
Инвест“ АД и др. До градските терени достига инфраструктура на автомобилния и ж.п.
транспорта, както и друга техническа инфраструктура, в т.ч. за газоснабдяване.
Предимно производствена зона (Пп)
Това са устройствени зони с производствено предназначение от разновидност
„Предимно производствена“ - Пп в землищата на почти всички населени места (вкл.
гр.Свищов), включвайки терените на бившите стопански дворове и други терени,
използвани за производство, първична преработка на земеделска продукция и дейности
със сходни функции, производствено-складови дейности и допълващите ги
административни, търговски, обслужващи и траспортно-комуникационни сгради и
съоръжения.
Двете зони попадат в обхвата на Приоритет 2: Подкрепа за преход към кръгова
икономика от Стратегическа цел 1: Икономически растеж и индустриална
инфраструктура на ПИРО Свищов 2021 – 2027 г.
Основната цел е насърчаване към енергийна и ресурсна ефективност на
предприятията в структуроопределящи за община Свищов икономически дейности като:
преработвателната промишленост, селско стопанство и преработка на земеделски
продукти. Това ще стане чрез предоставяне на информация, консултации и техническа
помощ за подготовка и управление на проекти, обмен на идеи, технически решения, за
рециклиране, сепариране, компостиране и повторна употреба на отпадъците от
дейностите на местните предприятия.
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Основанията и причините за преход към кръгова икономика са по-подробно
изложени в част I и синтезирани в част V. Програма за реализация на ПИРО и описание
на интегрирания подход за развитие.
Смесена многофункционална зона - ч (Смф)
В тази зона са включени територии предимно около входно-изходните транспортни
комуникации на град Свищов и южно от с.Овча могила с многофункционално предназначение - обществено обслужване, търговия, безвредни производства, логистични
дейности, жилища за временно обитаване, спорт и атракции и други допълващи
функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния. В много
случаи са предложени дублиращи локализации, което увеличава свободата на избор на
инвеститорите, без отклонение от устройствените принципи.
В тази зона са предвидени инвестиции в индустриална инфраструктура и изграждане
на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ (в района на бившето военно
поделение). Индустриалният парк е посочен като приоритет за постигане на
икономически подем и трансформация на регионалната икономика на СЦР, допринасящ
за изпълнение на СЦ 1.1 „Провеждане на ефективна политика за привличане на
инвестиции и насърчаване на предприемачеството в Интегрираната териториална
стратегия за развитие на Северен централен район за периода 2021 – 2027 г.
Карта 7

Развитието на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ е Приоритет 1
от Стратегическа цел 1: „Икономически растеж и индустриална инфраструктура“ на
ПИРО Свищов 2021 – 2027 г. Технологичният индустриален парк ще създаде подходяща
среда за разработване на продукти с по-висока добавена стойност от страна на
предприятия в областта на мехатрониката и чистите технологии, интелигентната
специализация, като едновременно с това осигури възможност за привличане на StartUp
компании и/или за разширение на предприятията в сектори с висока добавена стойност.
Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в техническа и жизнеспособна
производствена инфраструктура в парка и извън него. Ще се подкрепи
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предприемаческата екосистема, ще се привлекат чужди и местни инвеститори, като
едновременно с това се създадат партньорства с цел подготовка и изпълнение на общи
междусекторни инициативи.
„Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД е създаден с подкрепата
на държавната „Национална компания индустриални зони“. Дружеството е собственост
на Община Свищов и отговорността за неговото развитие е на местната администрация.
Ето защо изграждането и развитието на индустриалния технологичен парк е приоритет
№1 за икономически растеж на община Свищов, в който ще бъдат вложени 34 млн.лева с
финансовата подкрепа на Приоритет 2 от Програмата за развитие на регионите,
Конкурентоспособност и иновации в предприятията и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България за периода 2021 – 2027 г.
Терени за техническа инфраструктура, съгласно ОУП на Свищов
Това са терени, върху които е изградена важна транспортна и техническа
инфраструктура, която оказва влияние върху икономическото развитие на територията,
като: пристанище Свищов, ЖП гарата, републиканските и общинските пътища и др.
За разлика от „Дунавски индустриален технологичен парк - Свищов“ ЕАД
пристанището в Свищов е държавна собственост, предоставено на концесия и
отговорността за неговата модернизация е на държавата и концесионера.
Модернизацията на пристанище Свищов, като елемент на разширената TEN-T
мрежа, включително пристанищната и довеждащата инфраструктура ще се реализира в
подкрепа на Приоритет 1: Икономически подем и трансформация на регионалната
икономика и Приоритет 3: Устойчиво териториално развитие и свързаност от
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен район за
периода 2021 – 2027 г. Успешната реализация на проекта ще допринесе за разширяване
на търговския обмен на стоки и ресурси, необходими за развитието на регионалната и
местна икономика, както и повишаване на пътникопотока с цел туризъм.
В изпълнение на специфична цел 3.1 „Развитие на транспортната и цифрова
инфраструктура“ в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен
централен район за периода 2021 – 2027 г. се планира:
 Рехабилитация на второкласен път ІІ-52 (Русе–Бяла)–Мечка–Свищов–Бяла вода–
Никопол обслужва крайдунавските общини и свързва Северен централен регион
със Северозападния регион;
 Рехабилитация на второкласен път ІІ-54 (Бяла–Полски Тръмбеш) Гара Бяла–
Ценово–Пиперково– Караманово–Вардим–(Нов град–Свищов) е връзка между
областите Русе и В. Търново;
 Изграждане на Дунавски панорамен път между Русе и Свищов и на Дунавска
велоалея – част от Трансевропейската велоалея по дължината на р. Дунав.
Инвестиционната привлекателност на населените места както за стопански, така и за
нестопански дейности е във функция с транспортната достъпност и обслужване. В този
смисъл е необходимо доразвитие на общинската пътна мрежа, чрез рехабилитация и
подобряване характеристиките на пътищата и създаване на допълнителни връзки. Това
ще стане по Мярка 6.5 „Подобряване на междуселищната пътна инфраструктура“ на
Приоритет 6: „Облагородяване и свързаност на населените места“ от ПИРО Свищов
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2021 – 2027 г. Ще се реализират 2 проекта за рехабилитация на общинска пътна мрежа
на обща стойност 11 млн.лева, които ще кандидатстват за финансиране по Приоритет 2
от Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., дофинансирани от общинския
бюджет и подкрепени от АПИ.
Планираните в ПИРО инвестиции за рехабилитация на общинските пътища
допълват и подпомагат проектите за модернизация на пристанището, републиканските
пътища и изграждането на Дунавски панорамен път, които минават през територията на
община Свищов, както и изграждането на Дунав мост 3.
Градски зони за въздействие
Жилищни устройствени зони
Жилищната територия на град Свищов обхваща съществуващите квартали с
урегулирани поземлени имоти, предназначени предимно за жилищно застрояване, както
и неусвоени територии в регулация. Предвид спецификата на градоустройствената
структура в отделните териториални единици, преобладаващият заварен характер на
застрояването и тенденциите в инвестиционния процес, формирани през последните две
десетилетия, определят четири разновидности на жилищни устройствени зони в
границите на града:
 Жилищни устройствени зони за застрояване със средна височина (Жс);
 Жилищни устройствени зони с комплексно застрояване (Жк);
 Жилищни устройствени зони за застрояване с малка височина (Жм);
 Жилищни устройствени зони за застрояване с малка височина - разновидност
(Жм1);
Проучването на територията установи, че жилищните сгради в община Свищов са в
добро общо състояние. Една част от многофамилните (блокове и кооперации) в
гр.Свищов и еднофамилните (къщи) жилищни сгради са стари, зле поддържани и
енергоемки. Това влошава битовите условия в тях и значително повишава разходите за
поддръжка, ремонт и енергия. Ето защо в ПИРО се планират дейности за ремонт,
реконструкция и енергийна ефективност на жилищни сгради в устройствените зони
посочени по-горе.
В жилищни устройствени зони Жс и Жк, съгласно ОУП на Свищов ще се реализират
39 проекта за обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради на стойност 49 млн.лева. Това включва и внедряване на
ВЕИ. Тези проекти са с висока степен на готовност и ще кандидатстват за финансиране
по Националната програма за енергийна ефективност и при необходимост по
Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.
В жилищни устройствени зони за застрояване с малка височина (Жм) – до 10 м. се
планират проекти за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради (къщи) на
стойност над 2 млн.лева. Това вкл. предпроектни проучвания (вкл.енергиен одит),
проектиране, извършване на СМР и внедряване на ВЕИ - 4 квт.инсталирана мощност на
къща. Тези проекти са с ниска степен на готовност и ще кандидатстват за финансиране
от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.
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Зоните от разновидност Жм обхващат освен регулацията на гр.Свищов, и всички
населени места от територията на общината (съгласно ОУП). Това означава, че част от
проектите за енергийна ефективност на къщи ще се реализират в селата, което
разширява териториалния обхват на мярка 6.2 „Енергийна ефективност на жилищни
сгради“ на Приоритет 6: „Облагородяване и свързаност на населените места“ от ПИРО
Свищов.
Карта 8
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Карта 9

Карта 10

В жилищните зони на град Свищов част от уличната мрежа и междублоковите
пространства не са в добро състояние и се нуждаят от ремонт и реконструкция. В някои
квартали зелените площи са занемарени, има нужда от повече паркоместа и улично
осветление, места за отдих, велоалеи и др.
В изпълнение на Стратегическа цел 3 „Подобряване на средата за живот в
населените места“ по мярка 6.3 „Облагородяване на градската среда и развитие на
градската мобилност“ на Приоритет 6 „Облагородяване и свързаност на населените
303

места“ от ПИРО Свищов ще се реализира проект „Благоустрояване на градската жизнена
среда в квартали на гр.Свищов“. В обсега на проекта попадат жилищни зони от
разновидност Жк и Жс: междублокови пространства, реконструкция на улична мрежа,
осигуряване на места за паркиране, подмяна на алейните и пешеходни настилки,
обособяване на кътове за отдих – пейки, кошчета, беседки, и др., изграждане на детски и
фитнес площадки на открито, реконструкция и създаване на зелени площи, ремонт на
отводнителна система в зоните за отдих и др. За реализация на проекта са необходими 5
млн.лева, които ще се осигурят по Приоритет 2 от Програмата за развитие на регионите
2021 – 2027 г., Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
и общинския бюджет.
Облагородяването на градската среда ще обхване жилищни зони от разновидност
Жм и Жм1. По проект „Регенериране на обществените пространства“ се предвиждат
дейности,, насочени към междублоковите пространства и къщите, а именно: паркинги,
зелени площи, пространства за отдих, изграждане на детски площадки, внедряване на
решения за интелигентен град и развитие на градската мобилност (WIFI мрежи,
информационни павилиони, видеонаблюдение и др.). Този проект ще бъде плод на
трансгранично сътрудничество между общините Свищов и Зимнич (Румъния). Общата
стойност на проекта е 2,5 млн.лева, които ще бъдат осигурени по Програма за
трансгранично сътрудничество Румъния – България за периода 2021 – 2027 г.
Освен това в зоните от разновидност Жм се предвиждат инвестиции в културна
инфраструктура по мярка 10.2 „Инфраструктура и оборудване на културни организации
и сгради, вкл.енергийна ефективност“ на Приоритет 10: „Опазване и популяризиране на
културното наследство и развитие на културния туризъм“ на стойност 4,6 млн.лева в
реконструкция, енергийна ефективност и оборудване на сградите на читалища в някои
от селата на община Свищов. Това ще стане с финансовата подкрепа на Програмата за
развитие на регионите, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република
България и Общински бюджет.
Жилищни устройствени зони за застрояване с малка височина от разновидност –
Жм1 обхваща група квартали в историческата градска част. Тези зони са определени с
оглед съхраняване характера на обемно - пространствената структура, представляващи
среда на обектите на архитектурното наследство - културни ценности със статут по
Закона за културното наследство и на специфичния градски пейзаж като цяло. В тази
зона ще се реализират проекти за социализация и дигитализация на културно наследство
по мярка 10.3 „Развитие на туризма“ на Приоритет 10: „Опазване и популяризиране на
културното наследство и развитие на културния туризъм“ от ПИРО Свищов
(Приложение 1).
Жилищните устройствени зони в обсега на ПИРО са предимно градски, но обхващат
и селата (Жм). Тези зони имат общи (идентични) характеристики и проблеми, които
изискват прилагането на комплекс от планираните по-горе интегрирани мерки,
включващи: реконструкция и енергийна ефективност на жилищните сгради в
комбинация с облагородяване на междублоковите пространства, общите части и
жизнената среда, както реконструкция и енергийна ефективност на публични сгради
(читалища и др.) Тяхното успешно реализиране ще подобри условията и повиши
качеството на живот в община Свищов.
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Развитие и устройство на смесени централни територии и територии за
обществено обслужване
Смесена централна зона (Ц)
Смесената централна зона (Ц) обхваща територии предимно в централната градска
част на гр.Свищов с многофункционално ползване – за обитаване, обществени и други
допълващи дейности. На тази територия могат да се изграждат и устройват:
 административни и делови сгради;
 сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други
обществени дейности;
 търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
 жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
 хотели и заведения за хранене и развлечения;
 сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
 бензиностанции, газостанции, надземни и подземни гаражи и паркинги за леки
автомобили;
 сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
 открити представителни площадни пространства, пешеходни зони, паркове и
градини.
Сградите с нежилищно предназначение (с административни, образователни,
културни, делови и други обществени функции) в града са в добро състояние. Една част
от административните сгради в центъра на града, по подобие на жилищните са доста
амортизирани и енергоемки, като сградите на: ТД на НАП и отдел „Общински приходи“,
на пожарната служба и полицията. Това значително повишава рисковете при тяхното
използване, както и разходите за поддръжка, ремонт и енергия. В тази връзка по Мярка
6.1. „Енергийна ефективност на публични сгради“ на Приоритет 6: „Облагородяване и
свързаност на населените места“ от ПИРО Свищов 2021 – 2027 г. се планират проекти и
дейности за ремонт, реконструкция и енергийна ефективност на трите публични сгради
на стойност 4 млн.лева, за които ще се кандидатства по Приоритет 2 от Програмата за
развитие на регионите 2021 – 2027 г. и Национален план за възстановяване и
устойчивост на Република България, съфинансирани от общинския бюджет.
В смесената централна зона ще бъдат осъществени проекти за оформяне на
хармоничен архитектурно-градоустройствен облик на най-представителните части на
града, като:
 „Модернизация на уличното осветление“ на стойност 3 млн.лева, които ще
бъдат осигурени по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния –
България 2021 – 2027 г.;
 „Администрация в публичен домейн“ по Мярка 7.3 „Поддържане на зелени
площи, улична мрежа и градски пространства“ на стойност 2,5 млн.лева по
Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2021 – 2027 г.
В централната градска част се намират учебните сгради на СА „Д.А.Ценов“, които
се нуждаят от ремонт и енергийна ефективност. По мярка 8.1 „Енергийна ефективност и
модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда
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за учене и иновации“ на Приоритет 8: „Развитие на образованието и спорта“ от ПИРО
Свищов 2021 – 2027 г. се планират проекти и дейности за полагане на хидроизолация и
топлоизолация на част от сградния фонд и учебните корпуси на Академията. Тези
дейности са на стойност 3 млн.лева и ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на
Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г. и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България, съфинансирани от общинския
бюджет.
Едновременно с това три средни училища в центъра на гр.Свищов се нуждаят от
модернизация на образователната инфраструктура (СУ „Димитър Благоев“, СУ „Цветан
Радославов“ и СУ „Никола Катранов“). Целта е ремонт и реконструкция на учебни
сгради (вкл.създаване на STEM среда), външните пространства и прилежащи площи, в
т.ч. и спортни съоръжения към училищата. Проектът е на стойност 3 млн.лева и ще бъде
финансиран от Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027 г.
Много от сградите с културно предназначение са разположени в центъра на града.
Повечето от тях се нуждаят от ремонти и поддръжка. По-голяма част от културните
събития са съсредоточени в централната градска част и поради тази причина има нужда
от обособяване на открита широка сцена пред библиотеката на ПБНЧ в централната
градска градина. Освен това има нужда от нова концертна зала, ремонт и енергийна
ефективност на сградите на художествената галерия и градската библиотека. Тези
дейности и проекти са планирани по мярка 10.2 „Инфраструктура и оборудване на
културни организации и сгради, вкл.енергийна ефективност“ на Приоритет 10:
„Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния
туризъм“ от ПИРО Свищов 2021 – 2027 г. Те ще бъдат осъществени с финансовата
подкрепа на Програмата за развитие на регионите, 2021 – 2027 г., ТГС Румъния –
България и Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България,
съфинансирани от общинския бюджет.
Смесената централна зона е представителна за община Свищов и като такава трябва
да бъде добре устроена и поддържана. В зоната се намира административната сграда на
общината, както и СА „Д.А.Ценов“, която е символ на града и основен притегателен
център за млади хора, които искат да се образоват. Тази зона е „пълна“ с култура и
история, в нея се провеждат множество събития, които привличат гостите на града. В
центъра се намират защитени местности като „Калето“, културни паметници и сгради за
обществено обслужване. Всички те функционират самостоятелно, но и в интегрирана
свързаност по между им и с останалите градски зони. В тази част на града се
предоставят услуги, които се допълват, подкрепят и взаимно си влияят. Ето защо
развитието на централната градска зона на Свищов трябва да става в съответствие и в
хармония с останалите градски територии.
Зони за обществено обслужване
Терените за обществено обслужване обхващат публични сгради на институции,
предимно в гр.Свищов, както и нови такива, които функционират ежедневно и
периодично (търговски, делови, информационни и др.). Самостоятелни терени за
обществено обслужване от публичния сектор са тези, в които попадат училища, детски
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градини, здравни и социални заведения, религиозни и културни обекти. Един от тези
обекти, които са важни за развитието на града и хората е МБАЛ „Д-р Димитър
Павлович“.
Проучването на територията показва, че сградата на болницата в гр.Свищов е в лошо
общо състояние и има нужда от ремонт и реконструкция. Много от нейния потенциал не
е използван. Няма родилно отделение и собствена ДКЦ, а съществуващият
рехабилитационен център не функционира. Населението има ограничен достъп до
здравни услуги. Предлага се традиционна медицина, която не отговаря на съвременните
тенденции и методи на лечение. Тези проблеми бяха още по-ясно очертани в условията
на пандемията от COVID-19. Оказа се, че има крещяща нужда от висококвалифициран
медицински персонал, ново оборудване, мобилни екипи и обучение на парамедици.
По мярка 9.1 „Модернизация на материалната база за предоставяне на здравни
услуги и въвеждане на нови и иновативни технологии за лечение на населението“ на
Приоритет 9: „Повишаване качеството на здравните и социалните услуги“ от ПИРО
Свищов са планирани проекти и дейности за реконструкция, ремонт, мерки за енергийна
ефективност на болницата, закупуване на модерно медицинско оборудване и
обзавеждане, възстановяване на родилното отделение и балнеолечебен и
рехабилитационен център към болницата.
Карта 11

Освен това се планира повече дигитализация на здравните услуги, внедряване на
телемедицина, иновативни методи и технологии за болнично и извънболнично лечение.
В изпълнение на Стратегическа цел 4: „Създаване на по-благоприятни условия за
развитие на човешкия потенциал“ ще се осъществи ремонт и оборудване на здравните
служби в селата, където да бъдат организирани кабинети, което ще позволи използване
от мобилна лаборатория и здравна консултация с различни специалисти. В тази връзка
ще се обучат парамедици и ще се направи кампания за повишаване здравната култура на
гражданите.
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Предвиденото за здравеопазване финансиране е на стойност 22 млн.лева, което ще
бъде търсено от Програма за развитие на регионите, Национален план за възстановяване
и устойчивост на Република България, ТГС Румъния – България и общинския бюджет.
В зона за обществено обслужване попада и Учебен корпус „Алеко Константинов“,
където се предоставят социални услуги, насочени към уязвими групи и хора в
неравностойно положение.
От анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за територията
на община Свищов се вижда, че сградата на УК „Алеко Константинов“, дома за стари
хора „Мария Луиза“ в гр. Свищов, ЦНСТПЛД в с. Овча могила са в лошо състояние направени са само частични ремонти на някои вътрешни помещения. Сградата на
бившия Социален учебно-професионален център „Св. Климент Охридски“ в с. Овча
могила към момента не се използва и се руши. Съществува риск от влошаване на
условията в сградите, което може да доведе до понижаване на качеството на социалните
услуги. Освен това се оказва, че има необходимост от предоставяне на нови социални
услуги, които може да не достигнат до някои от уязвимите групи, поради липса на
квалифициран персонал. В тази връзка по Мярка 9.2 на Приоритет 9: „Повишаване
качеството на здравните и социалните услуги“ от ПИРО Свищов предвижда няколко
проекта за енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради за
предоставяне на социални услуги.
Карта 12

ПИРО предвижда подкрепа за нови и по-качествени социални услуги, което ще бъде
осъществено по мярка 9.3 на Приоритет 9: „Повишаване качеството на здравните и
социалните услуги“. Това са инициативи и проекти за реформиране на социалните
услуги в дом за стари хора, който се намира в „рекреационна зона – ваканционно
селище“ по ОУП на гр. Свищов, както и дейности за подобряване на качеството в
съществуващите два ЦНСТПЛД и разкриване на нови социални услуги, съгласно
националната програма на Агенцията за социално подпомагане.
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Карта 13

За подобряване на социалната инфраструктура, разширяване на обхвата и
повишаване на качеството на социалните услуги са необходими близо 11 млн.лева,
които ще бъдат осигурени от Програмата за развитие на регионите, Националния план за
възстановяване и устойчивост на Република България, Програмата за развитие на
човешките ресурси, Държавен и Общински бюджет.
В зоните за обществено обслужване попадат и всички централни територии на
селата в община Свищов. По-голямата част от тях се нуждаят от изпълнение на
благоустройствени работи за обновяване на публичните пространства – обществени
сгради, улици, площади, автобусни спирки и др. Това ще стане по мярка 6.4
„Облагородяване на населените места“ на Приоритет 6: “Облагородяване и свързаност
на населените места“ от ПИРО Свищов. Предвиждат се проекти и дейности за
подобряване на уличната мрежа, модернизация и енергийна ефективност на уличното
осветление. За тази цел са планирани 13 млн. лева от Програмата за развитие на
регионите, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България и
Общински бюджет.
Територии за отпадъци
На тези територии функционират и могат да бъдат изградени нови площадки за
временно съхранение и третиране на битови и строителни отпадъци. На територията на
община Свищов има 4 площадки за отпадъци както следва:
 Комбинирана площадка за временно съхранение на строителни отпадъци и
земни маси – м.Манастирски трап, гр.Свищов;
 Комбинирана площадка за компостиране на биоотпадъци - м.Манастирски трап,
гр.Свищов;
 Площадка за компостиране на биоотпадъци в с. Овча могила;
 Площадка за компостиране на биоотпадъци в гр.Свищов (западна индустриална
зона);
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От проучването по-горе става ясно, че сметосъбирането на битови отпадъци
обхваща всички населени места и цялото население на община Свищов. През
последните години обаче нарастват таксите за депониране и строителните отпадъци,
което създава проблем с тяхното оползотворяване. Това налага разширяване на
съществуващите площадки за третиране на отпадъци и инвестиции в сепариране,
рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
По мярка 4.1 „Сметосъбиране и оптимизиране обработката на отпадъци“ на
Приоритет 4: „По-висока ефективност при управление на отпадъците“ от ПИРО Свищов.
ще се разширят и оборудват площадки за временно съхранение и третиране на
строителни отпадъци, от които една комбинирана в местност „Манастирски трап“,
гр.Свищов. Заедно с това ще се обособят и оборудват площадки за компостиране на
биоотпадъци, 2 от които в източната и западната част на Свищов и една в Овча могила.
Планира се изграждане, разширяване и/или надграждане на системата за разделно
събиране на отпадъци. Това включва дейности по сметосъбиране за труднодостъпните и
малките улици в Свищов и населените места от общината. Инвестицията е на стойност 6
млн.лева от Програмата за околна среда, Национален план за възстановяване и
устойчивост на Република България и общинския бюджет.
Успешната реализация на мярка 4.1 „Сметосъбиране и оптимизиране обработката на
отпадъци“ ще допринесе за опазване на околната среда чрез оползотворяване на
отпадъците и повторната им употреба в местната икономика. В тази връзка ще се
инвестират допълнителни 3,9 млн.лева в съвместен проект с община Полски Тръмбеш за
изграждане на смесена площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци.
По-висока ефективност при управление на отпадъците (Приоритет 4) ще се постигне
с прилагането на мярка 4.2 „Подобряване базата от знания и повишаване осведомеността
за отпадъците“. Това включва дейности за подобряване на базата от знания относно
кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали. Така
управлението на отпадъците е в интегрирана свързаност с икономическия растеж. Не
случайно териториите за отпадъци са в обхвата на производствените и индустриалните
зони, съгласно ОУП на Свищов.
Горски територии
Един от най-важните проекти в ПИРО е този за изграждане на пречиствателна
станция за питейни води. Проектите във ВиК сектора са изцяло отговорност на „ВиК Йовковци“, съгласно новата национална политика в сектора.
Обществената чувствителност, важността на проекта и спешната необходимост от
деманганизиране и сигурност във водоснабдяването на населението с чиста питейна вода
дава основание на Община Свищов да приоритизира дейностите за водоснабдяване. В
тази връзка по мярка 5.1 „Подобряване качеството на питейните води“ на Приоритет 5:
„Опазване на водите, рискове и изменения на климата“ от ПИРО Свищов са предвидени
10 млн.лева за изграждане на пречиствателна станция за питейни води. Това ще стане в
сътрудничество с ВиК дружеството и финансовата подкрепа на Програмата за околна
среда.
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Изграждането на пречиствателна станция за питейни води е изключително важно за
опазването на околната среда, здравето на хората, интегрираното развитие на социалноикономическите дейности на територията на Свищов, които от своя страна ще подобрят
средата и повишат качеството на живот.
Пречиствателната станция за питейни води ще бъде изградена в „горска територия“,
съгласно ОУП на Свищов. За тази цел е отредена територия, която се намира в
землището на с. Вардим в непосредствена близост до р.Дунав. Тази територия попада в
охранителни зони на водоизточници за питейно водоснабдяване, посочена по-долу,.
Карта 14

Територии за спорт и атракции
На територията на устройствените зони за спорт и атракции (Спа) са разположени
съществуващите спортни обекти и съоръжения. На тези територии могат да се
обособяват различни видове обекти за спорт, като: открити спортни площадки; покрити
спортни съоръжения; бази за водни спортове; картинг-писти; както и площадки или
съоръжения за атракции и други специфични развлекателни дейности, атракционни
паркове, панаири и др.
Традиционно силни спортове за Свищов са футбол, лека атлетика, борба, тенис на
маса. По-големите от тях се използват за професионален и масов спорт с градско и
общинско значение, като:
 Спортен комплекс „Свищов“ – състои се от многофункционална зала, спортна
площадка , малко игрище за футбол и бacкeтбoл c 2 peдa тpибyни. Изградени
са и двe игpищa зa тeниc нa мaca нa oткpитo, кoмбиниpaнo игpищe зa вoлeйбoл
и бaдмингтoн c тpибyни от 96 мecтa, плoщaдкa зa фитнec нa oткpитo за деца;
 Спортен комплекс при СА „Д.А.Ценов“ - най-големият и най-модерен обект за
спорт на открито и закрито на територията на общината. В комплекса могат да
се провеждат състезания по тенис, фитнес, аеробика, футбол, лека атлетика,
волейбол, баскетбол;
 Стадион „Академик“ – строен е за около 30 000 души, в момента реалният
капацитет от седящи места е 12 500. Използва се за тренировки и състезания от
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три спортни клуба: общински футболен клуб „Академик“, футболен клуб
„Елит“ и спортен клуб по лека атлетика „Нове“
 Спopтнa плoщaдкa „Вeлeшaнa” - фyтбoлнo игpищe с мecтa зa cядaнe и
тpибyни, мyлтифyнкциoнaлнo игpищe зa бacкeтбoл и вoлeйбoл и плoщaдкa зa
фитнec нa oткpитo;
 В пapкoвoтo пpocтpaнcтвo мeждy cтaдиoн “Акaдeмик” и Стyдeнтcки гpaд
(зоната на общежитията) e нaпpaвeнo вeлocипeднo eкcтpeмнo тpace c paзлични
типoвe paмпи зa cкoкoвe cвoбoдeн cтил. В нoвoизгpaдeнoтo пapкoвo
пpocтpaнcтвo имa плoщaдки зa фитнec нa oткpитo, мacи зa тeниc.
В тази зона влизат и територии за спорт и атракции в землищата на Алеково,
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Деляновци, Драгомирово, Козловец,
Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово и Царевец, които представляват най-вече
футболни игрища и комбинирани спортни площадки на открито.
Проучването установи, че състоянието на съществуващите спортни зали и
съоръжения не е много добро. Има нужда от ремонт, реконструкция, енергийна
ефективност и оборудване на сградите и откритите спортни съоръжения. В селата
спортните площадки са предимно част от училищата и са в лошо състояние, игрищата са
зле поддържани и занемарени. В периферните квартали на града е установен недостиг на
спортни съоръжения, а там където ги има те са в лошо техническо състояние. В същото
време намалената физическа активност и ниската спортна култура на младите ще доведе
до влошаване на тяхното здраве и качеството на живот. В тази връзка по мярка 8.3 „Подобри условия за спорт в града“ на Приоритет 8: „Развитие на образованието и спорта“
от ПИРО Свищов ще се извърши основен ремонт на стадион „Академик“ на стойност
близо 3 млн.лева, за което ще се търси финансова подкрепа на Програмата за развитие
на регионите, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
и Общинския бюджет.
Карта 15

По мярка 8.1 „Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“ на Приоритет
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8 от ПИРО ще се извърши ремонт и реконструкция на спортни съоръжения и зали,
плувен басейн и хотелска част с конгресен и учебен център на спортен комплекс –
Корпус „ЮГ“ към СА „Д.А.Ценов“. Този комплекс е със статут на образователна
инфраструктура и в себе си интегрира образователни и спортни дейности. За успешната
реализация на планираните дейности са необходими 8 млн.лева и финансова помощ от
Програмата за развитие на регионите, Национален план за възстановяване и устойчивост
на Република България и Общинския бюджет.
Карта 16

По мярка 8.4 „Спортна инфраструктура в селата“ от същия Приоритет 8 се
предвижда ремонт на съществуваща и изграждане на нова спортна инфраструктура в
селата (където е необходимо). Едновременно с това по мярка 8.5 са предвидени дейности
за популяризиране на спорта и развитие на спортна култура. Инвестициите са на
стойност 2,1 млн.лева, които ще бъдат осигурено от националните програми и фондове
на ЕС.
Развитието на тези зони ще добави стойност към туризма, опазване на здравето и
личностното развитие на младите хора, популяризирайки територията и създавайки „поблагоприятни условия за развитие на човешкия потенциал“.
Защитени територии
На територията на Община Свищов се намират 7 защитени местности, 10 защитени
зони и 1 природен парк с богато биоразнообразие, което оказва благотворно влияние за
опазването на околната среда, като подобрява и жизнената среда на населението. Тези
територии са под специален режим, който ограничава стопанските дейности и се
забраняват дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да
намалят естетическата им стойност (местности, територии, зони и паркове). Затова те са
подходящи за развитие на еко туризъм.
В рамките на защитените територии попадат и обекти на културно-историческото
наследство от местно и национално значение. Община Свищов има богато културно313

историческо наследство - исторически обекти, паметници, развити традиции и обичаи,
празници, фестивали и събори. Един от тях е парк „Калето“, който е разположен на найвисоката точка на град Свищов и е най-големият градски парк. Местността около
крепостта „Калето“ е превърната в парк, като са изградени алеи, голяма детска
площадка, „алея на здравето“ и др.паркови елементи, които наред с невероятните гледки
към река Дунав го правят изключително привлекателно място за отдих. За съжаление
паркът не се поддържа и с времето все повече запустява.
Карта 17

В непосредствена близост до „Калето“ в централната градска част се намира
Ректората на СА „Д.А.Ценов“ и градинката до Градския часовник, които също са зона с
културно значение. Важно е да се отбележи, че в рамките на града няма зелени площи,
обявени за културни ценности и паметници на градинско-парковото изкуство.
Другата по-голяма зелена зона в Свищов е разположена в югоизточната част на
града, където се намира големият градски стадион „Академик“ и Корпус „Юг“.
В защитена територия се намират и Археологически резерват „Римски военен и
ранно византийски град „НОВЕ“ и историческа местност „Паметниците“, които са
културни и исторически ценности с национално значение. Тези два обекта са
разположени от двете страни на пътя Свищов – Русе.
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Карта 18

Карта 19

През последните година в град „НОВЕ“ са реализирани проекти, редица културни
събития и възстановки, които в голямата си част са финансирани от фондове на ЕС. В
резултат на това археологическия резерват ежегодно привлича гости и туристи на града.
Въпреки това обаче, обектът не е достатъчно проучен и популяризиран, за да привлече
повече внимание и чуждестранни туристи.
За разлика от „НОВЕ“ през последните години в местност „Паметниците“ няма
реализирани проекти и дейности, които да популяризират мястото и разкрият неговият
потенциал. Цялата местност е обявена за историческа ценност от национално значение.
Основната причина на тази територия да не могат да се извършват дейности, свързани с
реставрация и социализация е това, че местност „Паметниците“ попада в горски фонд.
Това налага промяна на статута на земята и изработката на ПУП с цел облагородяване на
местността и реализирането на бъдещи проекти, съгласно Закона за културата.

315

Проучването установи, че Свищов има много добър потенциал за развитие на
културно-исторически туризъм, за което е необходимо подсилване на връзката между
културата и туризма. В съвременния свят опазването на историческото наследство и
развиването на културата минава през туризма. Природните забележителности,
облагородената инфраструктура и атракциите трябва да бъдат така представени, че да
повишават качеството на преживяването и добавят стойност към туристическия продукт.
Крепостта „Калето“, „НОВЕ“ и местността „Паметниците“ могат да бъдат изведени
като флагман на туристическия продукт на Свищов. За тази цел по мярка Мярка 10.1
„Съхраняване, социализация на културно-историческото наследство“ на Приоритет 10:
„Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния
туризъм“ от ПИРО Свищов са предвидени проекти и дейности за:
 Социализация и реставрация на обект „Историческо място в долината на р.
Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени
първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“;
 Проект „Възстановяване на воденица при р. Текир дере, имот №65766.508.21 по
КК и КР на град Свищов, местност Паметниците, община Свищов, област
Велико Търново”;
 Проект „Средновековна крепост на хълм „Калето“
 Проект „Нове - социализация и експониране“ - ІI етап;
 Обособяване на нова изложбена зала в музей „Преминаване на руските войски
1877 г.“ в местността „Паметниците“ край Свищов.
За успешната реализация на описаните по-горе проекти са необходими малко над 16
млн.лева, които ще бъдат осигурени с финансовата подкрепа на Министерство на
културата, Програмата за развитие на регионите, ТГС Румъния - България и Общинския
бюджет.
Развитието на културния туризъм изисква не само инвестиции в реставрация и
социализация на паметниците на културата, а и инвестиции в инфраструктура,
облагородяване на населените места и дигитални технологии, които фокусират
вниманието в историята и културата на община Свищов като туристическа дестинация.
Това обхваща много повече зони и територии, в които се осъществяват и развиват
обекти и дейности, свързани с опазване на културното наследство. Развитието на
културния туризъм интегрира в себе си икономически, образователни и културни
дейности, които се реализират на територията на почти всички градски зони. Така
инвестициите в „защитените територии“ ще допринесат за развитието на социалноикономическите дейности на цялата територия на община Свищов.

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания
подход за развитие
При извеждането на приоритетите и мерките на ПИРО изцяло е следван интегриран
подход „отдолу – нагоре“, в рамките на който се извърши социално-икономическо
проучване и анализ на територията в синхрон с едновременно протичане на процеси на
информиране и консултиране, провеждане на работни срещи, фокус групи и обществени
обсъждания. Така от една страна проучването установи и анализира обективни данни и
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фактори по отношение на социално-икономическия потенциал за развитие на
територията, а от друга всички предвидени срещи, обсъждания и предложени проекти
дадоха представа за потребностите, намеренията и нагласите на местните жители
(Приложение 4). Този синхрон осигури баланс между желаното и възможното,
субективното и обективното. Благодарение на това са зачетени всички заинтересовани
страни, съобразявайки се с условията и ограниченията на Методическите указания за
разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие (ПИРО) на община за
периода 2021 – 2027 г. на МРРБ. По този начин се идентифицира най-подходящата
комбинация от ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които да бъдат
използвани целенасочено за осъществяване на конкретна цел или приоритет.
В рамките на ПИРО Свищов са изведени 12 приоритета и 35 мерки за постигането
на 5 стратегически цели.
Стратегическа цел 1: Икономически растеж и индустриална инфраструктура
Приоритет, мерки, зони
Приоритет 1: Развитие на
„Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“
Мярка 1.1. Изграждане на
инфраструктура, подпомагаща
бизнеса
Мярка 1.2 Подкрепа за
развитие на предприемаческата
екосистема, вкл. привличане на
чуждестранни инвестиции
Основна зона по ОУП:
Смесена многофункционална
зона -ч (Смф) – гр.Свищов

Обосновка (резюме)
 Икономическото развитие на община Свищов изглежда нито
добро, нито лошо. Това е субективното виждане на над 80% от
анкетираните представители на заинтересованите страни
(Приложение 4 към ПИРО), което в голяма степен се подкрепя от
икономическия анализ;
 В основата на икономическото развитие на община Свищов са:
Селско, горско и рибно стопанство - сектор А; Преработващата
промишленост – сектор С; Търговия; Ремонт на автомобили и
мотоциклети - сектор G;
 В сектор A, C и G функционират 57 % от всички предприятия,
работят 56 % от всички наети лица на трудово и служебно
правоотношение, генерират над 86% от нетните приходи от
продажби и формират почти 89% от инвестициите в местната
икономика за 2018 г.;
 На територията на община Свищов работят 3 големи и 23 средни
предприятия. Проучването установи, че тези предприятия оказват
значително влияние върху пазара на труда, заетостта и доходите.
 Местната икономика е в режим на „изоставане“, спрямо тази в
област Велико Търново и СЦР.
 Преките чуждестранни инвестиции за периода 2013 – 2018 г.
плавно, но сигурно намаляват и буквално се сриват през 2018 г.;
 Налице е необходимост от привличане на местни и чуждестранни
инвеститори, които да диверсифицират дейностите, повишат
производителността и добавената стойност. Това ще стане с
развитие на „Дунавски индустриален технологичен парк
Свищов“, което ще бъде предпоставка за: създаване на подходяща
среда за разработване на продукти с висока добавена стойност от
страна на предприятията в областите на интелигентна
специализация; осигуряване на възможност за привличане на
StartUp компании и/или за разширение на предприятията в
сектори с висока добавена стойност;
 Подкрепата ще бъде насочена към инвестиции в техническа и
жизнеспособна производствена инфраструктура в парка и извън
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него;
 Едновременно с това ще се подкрепи предприемаческата
екосистема, привлекат чужди и местни инвеститори.
 Налице е потребност от мерки в подкрепа на износа, вкл.
предоставяне на подходяща и актуална информация за външни
пазари, подкрепа за участие в международни търговски събития,
създаване на специализирани уеб портали и насърчаване на
електронната търговия сред по-малките предприятия (вкл. мерки
за повишаване качеството и сигурността на услугите за
електронна търговия);
 Предвиждат се дейности за формиране на партньорства с местни
и чужди компании, наемане на подизпълнители и чужди експерти,
участие в международни мрежи и много други, с цел подготовка и
изпълнение на общи междусекторни инициативи;
 Едни от основните приоритети на Интегрираната териториална
стратегия за развитие на Северен централен район са: изграждане
на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД,
изграждане и модернизация на пристанище Свищов като елемент
на разширената TEN-T мрежа, включително пристанищната и
довеждащата инфраструктура и Дунав мост 3.
Приоритет 2: Подкрепа за
преход към кръгова
икономика
Мярка 2.1 Насърчаване на
мерките за енергийна
ефективност в предприятията
Мярка 2.2 Насърчаване на
прехода към кръгова
икономика
Основна зона по ОУП:
Чисто производствена зона
(Пч)
Предимно производствена
зона (Пп)
Община Свищов

 Според наскоро приетия Зелен пакт (2019 г.) постигането на
неутралност по отношение на климата и на кръгова икономика
изисква пълна мобилизация на промишлеността, вкл. МСП;
 Преходът към кръгова икономика е възможност за въвеждане на
устойчиви и създаващи работни места дейности в МСП, които са
в полза на обществото и околната среда.;
 Налице е потребност от информация, допълнителна подкрепа и
насоки за модернизация по отношение на управлението на
отпадъците в предприятията;
 Много малка част от предприемачите са информирани за
възможностите и имат готовност за развиване на кръгови бизнес
модели. Кръговото (вторично) използване на материали в
България е било 4,3% през 2016 г., което е значително по-ниско от
средното за ЕС-28 - 11,7% (Евростат);
 Налице е потребност от повишаване на информираността на
предприемачите за възможностите и ползите от развиване на
кръгови бизнес модели и подкрепа за стартиране на производство
на зелени продукти и услуги;
 Инвестиционните нужди в областта на енергетиката и климата
остават значителни – България е все още най-енергоемката
икономика в ЕС, а неефективното използване на енергията
затруднява конкурентоспособността на българските МСП;
 България остава икономиката с най-големи емисии на парникови
газове в ЕС. (Анализ на състоянието на МСП, извършен за целите
на НСМСП 2021-2027 г.);
 Налице е съществена потребност от продължаване на подкрепата
на МСП, с цел постигане на по-добра енергийна и ресурсна
ефективност;
 Идентифицирани са потребности и необходимост от инвестиции в
иновации в областта на чистите технологии и кръговата
икономика, приспособяване на промишлените бази, кръговост и
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Приоритет 3: Насърчаване
към устойчива заетост и
повишаване на
предприемаческата
активност
Мярка 3.1 Подкрепа за
създаване на нови и развитие
на стартиращи предприятия
Мярка 3.2 „Зелен коридор“ за
млади хора
Основна зона по ОУП:
Община Свищов

устойчивост при набавянето, използването и третирането на
суровини, подкрепа за създаване на партньорства между
предприятия за постигане на промишлена симбиоза, както и
създаване на браншови платформи за обмяна на добри практики
(Анализ на състоянието на МСП, извършен за целите на НСМСП
2021-2027 г.);
Ето защо се предвиждат дейности за предоставяне на
информация, консултации и техническа помощ за изпълнение на
мерки за енергийна ефективност в предприятията на територията
на община Свищов за структороопределящи икономически
дейности като: производство, селско стопанство и преработка на
земеделски продукти. По такъв начин ще се стимулират
предприятията да използват енергия и ресурси, произведени от
възобновяеми източници за собствено потребление;
Предвижда се предоставяне на специализирана консултантска и
техническа помощ за подготовка и управление на проекти на
предприятията за преход към кръгова икономика;
Тази дейност е в интегрирана свързаност със Стратегическа цел 2
от ПИРО, като в нейния обхват ще се случват обмен на идеи,
технически решения, консултантска помощ в рециклиране,
сепариране, компостиране и повторна употреба на отпадъците от
дейностите на местните предприятия;
Предвижда се създаване на браншови платформи (например по
материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на
добри практики.

 Коефициентът на заетост на населението на възраст 15 – 64 г. за
община Свищов е постоянен (33%);
 Икономиката на територията е тясно профилирана и
възможностите за работа са ограничени - 2/3 (70%) от наетите
лица са заети в четири сектора на местната икономика: селско,
горско и рибно стопанство (15%), преработваща промишленост
(25-27%), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (14%) и
образование (14%);
 Това се потвърждава от изследването на нагласите и мненията на
местните жители (Приложение 4 към ПИРО), които в голямата си
част (общо 46,90% от анкетираните) определят „Възможностите
за намиране на работа на територията на общината“, като лоши и
много лоши, а 38,93% от тях смятат че възможността за намиране
на работа не е нито добра, нито лоша. Тази оценка в комбинация с
негативното мнение относно икономическото развитие на
територията, която е определена като лоша или много лоша от
общо 41,07% от респондентите е сериозна предпоставка за
бъдеща трудова миграция (Приложение 4 към ПИРО);
 Броят на наетите за община Свищов намалява (-7%), а в същото
време средната годишна заплата се увеличава (27%). Въпреки
това обаче трудоспособното население в община Свищов
намалява 2 пъти по-бързо, спрямо това в област Велико Търново и
малко над 3 пъти по-бързо, в сравнение с трудоспособните за
страната. Причините за това са повишената миграция към поголемите градове и чужбина, структурата на местната икономика,
пазарната конюнктура, управлението на предприятията,
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качеството на живот, държавната и местната политика;
 Намаляването на трудоспособното население (-15%) на община
Свищов се дължи предимно на намаляването на населението на
възраст 15-64 г. (-15%), като най-изразено това е сред младите
жени на възраст 20-30 г.;
 Сравнително ниските заплати в преработващата промишленост,
търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети може да
доведе до ускоряване на икономическата миграция на
трудоспособно население в търсене на по-висок доход;
 Налице е необходимост от специално внимание към младите хора
на възраст 20 - 30 г., което да им дава възможност да се чувстват
значими, подкрепени и реализирани личности („Зелен коридор“ за
млади хора);
 Това може да стане чрез насърчаване на предприемачеството сред
младото население с приоритет високи и средно технологични
дейности с по-висока добавена стойност;
 Има нужда от целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на
младежи, вкл. чрез трудово консултиране, кариерно ориентиране,
стажове, обучение на работното място и др. Целта е да се създадат
перспективи за професионално и кариерно развитие на млади
хора с приоритет на възраст до 30 год.
 Едновременно с това има необходимост от консултиране и
обучения за стартиращи предприятия с цел разрастване на
производството, асортимента, маркетинга, реализацията на
международните пазари (новостартиращ бизнес в приоритетни
сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и т.н.);
Стратегическа цел 2: Управление на отпадъците и опазване на околната среда
Приоритет, мерки, зони

Обосновка (резюме)

Приоритет 4: По-висока
ефективност при управление
на отпадъците

 Създаден и функциониращ „Център за управление на отпадъци“
ЕООД в гр.Свищов.
 Сметосъбирането на битови отпадъци обхваща всички населени
места и цялото население на община Свищов;
 Основни задължения на общините, произтичащи от Закона за
управление на отпадъците са постигането на повторна употреба,
рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от
строителството и от разрушаване на сгради, включително при
насипни дейности чрез заместване на други материали с
отпадъци;
 Същевременно е необходимо и да бъдат въведени икономически
инструменти, чието приложение да доведе до обезвреждане на
отпадъци на общинско или регионално депо за неопасни
отпадъци или на депо за строителни отпадъци, като се заплащат
отчисления за всеки тон депониран отпадък;
 Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани
отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им.
При изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на
битовите отпадъци отчисленията се намаляват с 50%, когато се
изпълнят изискванията за рециклиране на битовите отпадъци от
хартия, метал, пластмаса и стъкло, и с 50% – когато се изпълнят
изискванията за намаляване на количествата депонирани
биоразградими отпадъци;

Мярка 4.1 Сметосъбиране и
оптимизиране обработката на
отпадъци
Мярка 4.2 Подобряване базата
от знания и повишаване
осведомеността за отпадъците
Основни зони по ОУП:
Територии за отпадъци
Община Свищов
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 Понастоящем Община Свищов има регионално решение за
изпълнение на количествените цели във връзка с битовите
отпадъци – да третира и обезврежда генерираните от нея
отпадъци в регионалното съоръжение в с.Санадиново, община
Никопол. Това решение обаче не е икономически и екологично
оправдано, тъй като е свързано с транспортирането на земни маси
и инертни отпадъци на 45 км, за третирането и/или
обезвреждането им;
 Постъпилият смесен битов отпадък от община Свищов на
площадката в с.Санадиново, община Никопол нараства с 31%. С
32% нараства и отпадъка за компостиране, който представлява
биоразградима фракция след сепарация, а с близо 50% нараства
отпадъка за обезвреждане - неоползотворима фракция след
сепарация за депониране;
 По-ефективно и целесъобразно е използването на локални
площадки, които да служат като депо за земни маси и площадка
за временно съхранение на строителни отпадъци. Едни такива
съоръжения биха осигурили устойчиво решение за управление на
строителните отпадъци, генерирани в общината, като по-този
начин бива преодоляна една от основните слаби страни,
представени в Общинската програма за управление на
отпадъците на Община Свищов за периода 2014-2020 г.
 Основната цел е намаляване на потоците биоразградими и
строителни отпадъци за депониране;
 За нуждите на Центъра е необходимо разширяване и оборудване
с машини и съоръжения на площадките за временно съхранение и
третиране на строителни отпадъци и за компостиране на
биоотпадъци;
 За да може ЦУО да извършва планираните дейности по
събирането и оползотворяването на отпадъците следва да се
закупят достатъчно контейнери и камиони за извозване на
строителни и биоотпадъци за гр. Свищов;
 Налице е необходимост от изграждане на площадка за
съхранение и третиране на отпадъци на територията на община
Полски Тръмбеш, в съответствие с Национален план за
управление на отпадъци 2021-2028 г., която ще обслужва и
община Свищов. Проектът предвижда и дейности по подготовка
за повторна употреба и рециклиране;
 Инвестициите в дейности за сепариране, рециклиране и
обработка на отпадъци, както и повторна употреба и рециклиране
са възможност и ресурс за развитие на кръгова икономика на
територията на община Свищов, която ще бъде подкрепена по
Приоритет 2;
 Налице е необходимост от подобряване на базата от знания
относно кръговата икономика, мониторинга на отпадъците и
потоците от материали. Информирането и консултирането на
обществеността и бизнеса по въпросите за управлението на
отпадъците са необходимост и от полза за постигане на целите,
свързани с намаляване на количеството генерирани отпадъци и
тяхното оползотворяване.
Приоритет 5: Опазване на

 Налице е проблем с наличието на нитрати и манган във водата. В
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водите, рискове и изменения
на климата
Мярка 5.1 Подобряване
качеството на питейните води
Мярка 5.2 Рискове, бедствия,
пожари и катастрофи
Мярка 5.3 Екоравновесие на
жизнената среда



Основни зони по ОУП:
Горски територии
с.Морава, с.Царевец, с.Овча
Могила, община Свищов

Участъка от км.539 до км.540
на р.Дунав и участъка на
с.Вардим





общинския център Свищов и селата Царевец и Вардим е
установено, че водата не покрива стандартите за качество, поради
завишеното количество на манган. Във връзка с решаването на
този сериозен проблем е наложително изграждане на
пречиствателна станция за питейни води. Едновременно с това за
подобряване на качеството на водата и намаляването на загубите
е важно да бъдат завършени проектите за реконструкция на
водопроводите в селата: Овча Могила, Морава, Драгомирово,
Хаджидимитрово и Козловец.
Създаден и оборудван кризисен център за борба с пожари,
бедствия и катастрофи в с. Овча Могила. Центърът е създаден по
съвместен проект с община Зимнич (Румъния) по ТГС РумънияБългария 2014-2020 г. По проекта е разработен съвместен план за
действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска и
кампании за повишаване на осведомеността на населението в
трансграничната зона относно опасности и рискове. Планът
изисква да се създаде доброволческа група към кризисния център
за борба с пожарите, бедствията и катастрофите.
Малките рекички и деретата, които преминават през територията
на общината са естествени отводнителни системи, които
отвеждат водите в по-големите реки и р. Дунав. За да изпълняват
тази своя функция те редовно трябва да бъдат почиствани от
земните наслоявания, наноси и растителност в т.ч. и от битови
отпадъци, които често попадат във водата и коритата им.
Затлачването на деретата и настъпването на високи води по време
на дъждовните периоди предизвиква разливи и наводнения,
разрушаване на почвата, активиране на свлачища, като и се
създава предпоставка за заблатяване и заливане на жилищни
имоти, като създава опасност и за мостовите съоръжения,
преминаващи над тях. Пример за такива дерета и малки рекички,
на които не са извършвани пречиствателни дейности преминават
през селата Овча Могила, Царевец и Морава.
Съществуват изградени диги в проблемните участъци в
землищата на гр. Свищов и с. Вардим, но през дъждовните сезони
когато водите на р. Дунав са високи, излизането на водата от
коритото на реката е често явление в участъка между с. Вардим и
лодкостоянката в гр. Свищов, както и в участъка от 539 км. до
540 км. на р. Дунав. Това е сериозен проблем, тъй като се руши
почвата, активират се свлачища, както и се създава предпоставка
за заблатяване и заливане на жилищни имоти. За решаването на
този проблем следва да бъдат взети сериозни мерки за укрепване
на бреговата ивица в тези участъци и да се постигне максимална
защита в укрепените части от високите води на р. Дунав.
Извън основните ангажименти на Общината, произтичащи от ЗЗБ
на територията на община Свищов възникват и локални проблеми
по отношение на екоравновесието и жизнената среда. Те се
характеризират със сезонно нашествие на насекоми-вредители и
проблем с популацията на бездомните кучета в общинския
център Свищов. Това налага общи усилия по извършване на
дейности за ларвицидна и имагицидна дезинсекция на хабитатите
на насекоми-вредители в агломерационния ареал на Свищов Ценово.
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 За осигуряване на контрол върху популацията на бездомните
кучета в гр. Свищов, общинската администрация е разработила и
прилага Общинска програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета, посредством мониторинг, закупуване
на оборудване и др., като от съществено значение е да бъдат
проведени и обучения на населението във връзка с отглеждането
на домашните им любимци и недопускане малките кучета да
бъдат изхвърляни безстопанствено на улицата.
Стратегическа цел 3: Подобряване на средата за живот в населените места
Приоритет, мерки, зони
Приоритет 6:
Облагородяване и свързаност
на населените места
Мярка 6.1 Енергийна
ефективност на публични
сгради
Мярка 6.2 Енергийна
ефективност на жилищни
сгради
Мярка 6.3 Облагородяване на
градската среда и развитие на
градската мобилност
Мярка 6.4 Облагородяване на
населените места
Мярка 6.5 Подобряване на
междуселищната пътна
инфраструктура
Основни зони по ОУП:
Смесена централна зона на
град Свищов (Ц)
Жилищни зони с
преобладаващо комплексно
застрояване (Жк) и средноетажно застрояване (Жс)
Жилищна зона с
преобладаващо малко етажно
застрояване (Жм) и
разновидност (Жм1)
Терени за техническа
инфраструктура
Селата от община Свищов
Община Свищов

Обосновка (резюме)
 Публичните сгради, предоставящи административни услуги са в
добро общо състояние. Една част от тях обаче са стари,
амортизирани
и
енергоемки.
Най-много
от
ремонт,
реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност се
нуждаят сградите на: ТД на НАП и отдел „Общински приходи",
пожарната служба и полицията в гр. Свищов, сградите на
кметствата в селата на територията на общината. В случай че това
не се направи, състоянието на тези сгради ще се влоши и
разходите за енергия ще се увеличават.
 Общото състояние на жилищните сгради (еднофамилни и
многофамилни) на територията е сравнително добро. През
изминалия период са реализирани множество проекти за
саниране на многофамилните жилищни блокове в гр. Свищов.
Въпреки това една голяма част от жилищните блокове са стари,
зле поддържани, енергоемки, имат нужда от ремонт и енергийна
ефективност. Това може да се каже и за много от еднофамилните
жилищни сгради. Към момента има още 39 сдружения с готови
документи входирани в Бьлгарска Банка за Развитие за саниране
на многофамилни жилищни сгради.
 В община Свищов основните замърсители на въздуха са ФПЧ10 и
сероводорода, като един от важните източници е именно
битовото отопление (твърдо гориво).
 Във връзка с мерките за опазване чистотата на въздуха освен
проекта за газификация на гр. Свищов се планират и мерки за
саниране на жилищни сгради.
 Градската среда в Свищов като цяло е в добро състояние. Част от
уличната мрежа и междублоковите пространства обаче не са в
добро състояние и се нуждаят от ремонт и реконструкция: в
някои квартали зелените площи са занемарени, има нужда от
повече паркоместа и улично осветление, местата за отдих и
велоалеите са малко, а съществуващите на много места са в лошо
състояние. Установена е необходимост от ремонт и
реконструкция на част от уличната мрежа, вкл. и модернизация
на
осветлението,
облагородяване
на
междублоковите
пространства, зелените площи и паркове, увеличаване броя на
местата за паркиране, подмяна на алейните и пешеходни
настилки. Развитието на транспортно-комуникационната система
включва и изграждане на мрежа от пешеходни и велосипедни
алеи, както в парковете в града (Градския парк площад „Алеко“,
парк „Свобода“, парк „Радост“), така и осъществяващи връзки с
извънселищни места за отдих, спорт и атракции и туристически
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Приоритет 7: Модернизиране
на публични услуги за
населението
Мярка 7.1 Публични услуги
Мярка 7.2 Развитие на
общински електронни услуги
за населението и бизнеса
Мярка 7.3 Поддържане на
зелени площи, улична мрежа и
градски пространства

обекти, в т. ч. обекти на природното и на културното наследство
(парк „Паметниците“, парк „Калето“ и Слънчевия часовник),
подобряване на градската мобилност чрез изграждане на
функционална мрежа от велоалеи, видео наблюдение на трафика
и др.;
Налице е необходимост от План за устойчива градска мобилност;
Реализацията на Приоритет 6 ще допринесе за свързаност и
връзки между градските и селските райони и развитието на
функционални зони, като същевременно ще има принос за
изпълнение на националните цели за декарбонизация и енергийна
ефективност, както и за развитието на сектор туризъм.
Добро териториално устройство на селата. В някои от тях са
реализирани подобрения на обществената среда, което повишава
качеството на живот.
Най-големият проблем в селата е състоянието на улиците и
уличното осветление. В някои от тях зелените и общите
пространства са занемарени или липсват.
Има необходимост от модернизация на уличното осветление и
подобряване на уличната инфраструктура в селата на община
Свищов.
Очакването е с обновяването на уличното осветление в общината
да се постигне: подобряване на неговото качество и
привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;
намаляване на годишните разходи за електрическа енергия;
намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни
емисии въглероден диоксид (СО2), намаляване на пътнотранспортните произшествия; гарантиране на възможности за побезопасно движение пеш и с велосипеди. Предвидените мерки по
енергийна ефективност на уличното осветление ще подпомогнат
опазването на околната среда и ще повишат сигурността на
населението в община Свищов.
Пътната свързаност между отделните населени места на
територията на община Свищов е добра, но има нужда от
поддръжка и ремонт.
От анализа на състоянието на общинската пътна мрежа (пътища
IV клас) е видно че само 12,32 % от общинската пътна мрежа е в
отлично и добро състояние, почти половината - 47,48 % е в
задоволително, приблизително толкова - 40,20 % е в
незадоволително и лошо състояние. Не е малък и процентът на
пътищата без трайна настилка (10,32%).

 Публичните услуги са сравнително добре организирани и
обхващат почти всички нужди на населението.
 Фермерския пазар „Велешана“ обаче е в недобро състояние.
Развитието на пазара минава през: обновяване на закритите и
открити пазарни съоръжения и площи. За нуждите на общинско
предприятие „Пазари – Свищов“ е необходимо закупуване на
оборудване за контрол и транспортни средства.
 Гробищните паркове в гр. Свищов се нуждаят от ремонт и
поддръжка, като за целта е важно да се закупят и земекопна
техника и автомобил тип /катафалка/, отговарящ на изискванията
на РЗИ. Планира се и да бъде изработен ПУП на гробните места,
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Основни зони по ОУП:
Гробищни паркове
Смесена централна зона (Ц) –
гр.Свищов
община Свищов

както и да бъде изградена урнова стена. Общинското
предприятие „Обреди – Свищов“ се нуждае и от закупуване на
софтуер за регистър на гробните места и свързаната с тях
информация с цел модернизация на гробищните услуги.
 Административните услуги от страна на Общинската
администрация са добре организирани, но все още към момента
степента на дигитализация и предоставяне на електронни
обществени услуги за населението и бизнеса е ниска.
 С цел да бъде намалена бюрокрацията и улеснен достъпа до
услугите на местната администрация е планиран съвместен
проект на общините Свищов и Зимнич (Румъния) за изграждане и
внедряване на електронни административни услуги.
 Поддържането на вече изградената инфраструктура по мярка 6.3
ще става посредством проект „Администрация в публичен
домейн“, който вкл. оптимизиране на разходите на
администрацията чрез придобиване на специфични машини и
оборудване за поддържане на зелени площи, улична мрежа и
градски пространства – машини за почистване, дезинфекция,
дезинсекция и контрол на гризачи, оборудване за
снегопочистване и др. Осъществяването на подобен проект ще
допринесе за подобряване на екоравновесието и осигуряване на
здравословна жизнена среда.

Стратегическа цел 4: Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал
Приоритет, мерки, зони

Обосновка (резюме)


Приоритет 8: Развитие на
образованието и спорта
Мярка 8.1 Енергийна
ефективност и модернизиране
на образователните институции
за по-привлекателна и
качествена среда за учене и
иновации
Мярка 8.2 Личностно развитие
и заетост







Мярка 8.3 По-добри условия за
спорт в града
Мярка 8.4 Спортна
инфраструктура в селата

Мярка 8.5 Популяризиране на
спорта и развитие на спортна
култура


Добре изградена система на образование, отговаряща на нуждите
на населението. На територията функционират: 7 детски градини,
5 основни и 3 средни училища, 2 професионални гимназии и 1
висше учебно заведение
През последните години Община Свищов инвестира в
общинската образователна инфраструктура, както се стреми да
подпомогне образователния процес в рамките на законовите си
правомощия. Извършени са ремонти и модернизиране на редица
образователни сгради.
Голяма част от образователната инфраструктура е остаряла,
амортизирана и енергоемка. В образователния процес са
застъпени по-малко иновативни и интерактивни практики.
Част от сградния фонд на СА „Д.А.Ценов“ се нуждае от мерки за
енергийна ефективност. Това се отнася и за корпус „Юг“, при
който след извършване на обновителните и възстановителните
дейности може да се превърне в регионален център за обучение,
спорт и възстановяване. Тези дейности могат да бъдат
реализирани чрез съвместни проекти между община Свищов и
Стопанска академия.
СУ „Николай Катранов“, СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Цветан
Радославов“ в гр.Свищов се нуждаят модернизация и основен
вътрешен ремонт, както в сградите, така и на външните
пространства и прилежащите площи.
Проведените срещи и работни групи с различни специалисти в
областта на образованието показаха необходимост от:
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Основни зони по ОУП:
Зона за спорт и атракции (Са)
Смесена централна градска
зона (Ц)
Община Свищов













Приоритет 9: Повишаване
качеството на здравните и
социалните услуги
Мярка 9.1 Модернизация на



Изработване на формат за регулярно сътрудничество между
Стопанската
академия,
училищата
и
Общинска
администрация,
 Прилагане на мерки и реализиране на проекти за осигуряване
на обучение и заетост за млади хора и безработни лица;
 Възможност за сътрудничество с местния бизнес за
осигуряване трудова заетост на студентите, докато те се
обучават в Академията;
 Създаване на общински център за личностно развитие на
образователните кадри;
 Създаване на нови центрове, предлагащи иновативни
обучения, както и такива за създаване на предприемачески
нагласи за нов бизнес модел, базиран на иновативните
технологии, щадящи и възстановяващи околната среда;
 Модернизиране на образователните институции за попривлекателна и качествена среда за учене и иновации на
територията на Община Свищов.
На територията на общината съществува сравнително добра
спортна база и съоръжения за спорт. Добре развита клубна
дейност с различни спортни дейности и разнообразен спортен
календар.
Някои от съществуващите спортни съоръжения не са в добро
състояние. Има необходимост от ремонт и реконструкция на
спортните съоръжения и зали в гр. Свищов, като напр. основен
ремонт на стадион „Академик“. В периферните квартали на гр.
Свищов е установен недостиг на спортни съоръжения, а там
където ги има, те са в лошо техническо състояние.
На територията на гр. Свищов е разкрит извор с минерална вода и
Общината има права за стопанисването му, което дава
възможност за изграждането на плувен комплекс и градски
/минерален/ басейн.
В селата спортните площадки са предимно част от училищата и
са в лошо състояние. В голяма част от селата: Алеково,
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Деляновци,
Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш,
Хаджидимитрово и Царевец е установена необходимост от
изграждане на многофункционални спортни игрища с цел
популяризиране на спорта и развитие на спортна култура.
Развитието на масовия спорт и увличането на повече участници е
част от интеграцията на секторните политики и тяхната взаимна
зависимост. В тази връзка е установена необходимост от
популяризиране и разширяване на спортния календар,
повишаване и развитие на спортната култура у населението чрез
организиране на масови мероприятия, инициативи и обучения.
Условията за спорт са от съществено значение за физическата
активност и доброто здраве на жителите.
Община Свищов разполага с добре изградена здравна система. На
територията
работят
2
болници
(многопрофилна
и
специализирана), 7 заведения за извънболнична помощ, 3
медицински центъра и 4 медико-диагностични и медикотехнически лаборатории, както и 26 дентални кабинета (от които
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материалната база за
предоставяне на здравни
услуги и въвеждане на нови и
иновативни технологии за
лечение на населението
Мярка 9.2 Енергийна
ефективност, реконструкция и
оборудване на сгради за
предоставяне на социални
услуги
Мярка 9.3 Нови и покачествени социални услуги
Основни зони по ОУП:
Зона за обществено
обслужване
Зона за обществено
озеленяване извън регулация
(Оз2)
Рекреационна зона
Община Свищов

4 са в селата).
Състоянието на сградата, в която функционира МБАЛ „Д-р
Димитър Павлович“ е лошо и има нужда от енергийна
ефективност. Освен това няма родилно отделение и собствен
ДКЦ в болницата, но има неизползвани възможности на
съществуващия рехабилитационен център в болницата, който
обаче към момента е занемарен и в лошо състояние. В тази връзка
се предвижда ремонт, реконструкция, мерки по енергийна
ефективност, оборудване и обзавеждане на центъра.
 Здравните услуги не са достатъчно мобилни, което аграничава
достъпа до тях извън територията на общинския център. Така
мислят 26,5% от участвалите в анкетното проучване. В тази
връзка е необходимо да се обезпечи спешната помощ с повече
оборудвани линейки.
 В областта на здравеопазването на територията има недостиг на
специалисти, за което се предвиждат обучения на парамедици и
организиране на мобилни екипи.
 Неизползван сграден фонд в селата от общината, който обхваща
бившите здравни служби. Необходими са ремонт и оборудване на
здравните служби в селата, където да бъдат организирани
кабинети, което ще позволи използване от мобилна лаборатория
и здравна консултация с различни специалисти .
 В областта на здравеопазването в Свищов се наблюдава ниска
степен на въведените иновативни технологии и методи за
болнично и извънболнично лечение на населението в т. ч.
дигитализация, телемедицина и др..
 За решаване на посочените проблеми са планирани различни
проекти в т.ч. и в сътрудничество с община Полски Тръмбеш,
който включва закупуване на софтуер и обучения за
телемедицина, дигитализация, иновативни методи и технологии
за болнично и извънболнично лечение, като напр.: обучение на
парамедици, софтуер за мониторинг на лекарства и др.
 С цел да се осигури подходяща и рентабилна здравна
инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на
населението в град Свищов е планирано продължение на
реализиран етап 1 от съвместен проект на община Свищов и
община Зимнич (Румъния).
 Установено е, че голяма част от населението на територията има
ниска здравна култура. В тази връзка е необходимо провеждане
на здравни кампании сред населението, в. т.ч. в училища и детски
градини и уязвими групи с цел повишаване на здравната култура.
 На територията на Община Свищов е изградена социална
инфраструктура, която дава възможност за предоставяне на
разнообразни социални услуги, насочени към широк обхват от
уязвими групи.
 Основната част от планираните проекти в Стратегията за
развитие на социалните дейности 2016-2020 г. са реализирани,
което дава възможност на представители от различни уязвими
групи, живеещи в града и селата да получат достъп до
необходимата им подкрепа.
 Сградите на УК „Алеко Константинов“, Дом за стари хора
„Мария Луиза“ гр. Свищов и ЦНСТПЛД в с. Овча Могила са в
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Приоритет 10: Опазване и
популяризиране на
културното наследство и
развитие на културния
туризъм
Мярка 10.1 Съхраняване,
социализация на културноисторическото наследство
Мярка 10.2 Инфраструктура и
оборудване на културни
организации и сгради, вкл.
енергийна ефективност
Мярка 10.3 Развитие на
туризма
Мярка 10.4 Религиозни
храмове
Основни зони по ОУП:
Зона за обществено
озеленяване извън регулация
(Оз2)
Защитена територия
Смесена централна градска
зона (Ц)
Жилищна зона с
преобладаващо средно-

лошо състояние (направени са само частични ремонти на някои
вътрешни помещения). Сградата на бившия Социален учебнопрофесионален център „Св. Климент Охридски“ в с. Овча Могила
към момента не се използва и се руши. Ремонт, реконструкция,
мерки за енергийна ефективност и оборудване на сгради за
предоставяне на социални услуги.
Установена е недостатъчна мобилност на социалния патронаж
към ДСП, което изисква закупуване на автомобили и
организиране на групи за предоставяне на социални услуги.
Има необходимост от предоставяне на нови социални услуги,
което ще доведе до подобряване на качеството и ще обхване нови
уязвими групи от територията.
Налице е необходимост от повишаване на квалификацията на
служителите в сферата на социалните услуги. Решението на тези
проблеми може да стане чрез обучения и супервизия на
персонала, насърчаване на доброволчеството, стажуване и други.
В тази връзка е необходимо сътрудничество между социалните и
образователните структури и Общината.

 Община Свищов разполага с богато културно-историческо
наследство, включващо исторически обекти, паметници,
религиозни храмове и добре съхранени местни традиции и
обичаи. Във всяко едно населено място се развива читалищната
дейност. Културният календар: празници, фестивали и събори е
богат и разнообразен.
 Това богатство трябва да бъде широко популяризирано. За целта
от съществено значение е дигитализацията на културноисторическото наследство, като напр. дигитализация на музейния
и библиотечен фонд и др.
 Голяма част от паметниците и сградите на културните
институции в т.ч. и на някои религиозни храмове са в лошо
състояние, като част от историческите обекти не са достатъчно
проучени.
 Необходима е консервация, реставрация и социализация на
историческите обекти, както и ремонти, реконструкция, мерки за
енергийна ефективност на сградите на културните институции.
 Богатото културно-историческо наследство на територията е
сериозна предпоставка за развитие на туризъм с културен
характер. В тази връзка е необходимо за една част от културните
събития, като фестивали, конкурси, концерти и др. да бъдат
създадени условия за увеличаване на достъпа до тях от голям
брой посетители. За целта е важно да се обособи открита широка
сцена, изграждане на модерна и многофункционална
репетиционна зала, както и на градска концертна зала, с каквито
Свищов не разполага към момента.
 В центъра на туристическия продукт ще бъде културата и
историята, традициите и обичаите, а не толкова природните
забележителности и феномени, за което е необходимо подсилване
на връзката между културата и туризма. В съвременния свят
опазването на историческото наследство и развиването на
културата минава през туризма. Природните забележителности,
облагородената инфраструктура и атракциите трябва да бъдат
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етажно застрояване (Жс)
Жилищна зона с
преобладаващо малко етажно
застрояване (Жм)
Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно
застрояване - разновидност
(Жм1)
Рекреационна зона,
Исторически места, обекти и
други обекти на КИН
Община Свищов

така представени, че да повишават качеството на преживяването
и добавят стойност към туристическия продукт. Именно в тази
посока е важно да културния календар да бъде разширен, като е
нужно насърчаване към активно участие в културния календар на
местни и международни състави, групи, културни дейци и др.
 Налице е необходимост от подготовка на стратегия за развитие на
туризма с акцент върху културно-историческото наследство,
която да обхване и организира всички природни и културни
ресурси, които да бъдат представени като общ туристически
продукт.
 От реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на
читалищните сгради, оборудване и обзавеждане, вертикална
планировка, както и осигуряване на достъп за хора с увреждания
към момента сериозна нужда имат читалищата в селата:
Козловец, Българско Сливово, Морава и Овча Могила.
Обновяването и модернизирането на сградния и материален
фонд, както и натрупването на опит в реализирането на проекти
по различни донорски програми ще даде възможност читалищата
да излязат от традиционната си роля и да се превърнат в
иновативни и модерни центрове за социално и културно
развитие.

Стратегическа цел 5: Добро местно управление
Приоритет, мерки

Обосновка (резюме)

Приоритет 11: Повишаване
на капацитета на управление
на общинска администрация

 Община Свищов има добра структура на управление с достатъчен
административен капацитет и технически ресурс за обезпечаване
на своите дейности. За периода 2015-2020 г. общият брой на
служителите, работещи в Община Свищов, не търпи особена
промяна, като след 2016 год. се запазва в рамките на 133-135 души.
Динамиката на ръководните длъжности не се променя. Това
показва една добре установена, работеща структура, която е
изградила работна среда, позволяваща безпроблемното управление
на Община Свищов. Администрацията е натрупала богат опит за
управление на проекти, финансирани по различни донорски
програми.
 Община Свищов много добре си сътрудничи с местни и държавни
органи на управление на ниво област, СЦР и национално ниво.
 Бързо променящите се нормативни разпоредби и условията на
финансиращите програми, изискват непрекъснато обучение на
персонала и актуализиране на работните процеси. Необходимо е
обучение на персонала и внедряване на програма /софтуер за
човешки ресурси, както и дейности по дигитализиране, свързани с
управление на администрацията.
 Съвременното икономическо развитие и предоставянето на
публични услуги изискват все по-голяма бързина, точност и
интегрираност на информацията и ресурсите за управление.
Пандемията от COVID-19 ускори процеса на дигитализацията,
което налага бърза и адекватна реакция на всички стопански и
нестопански организации. Процесът на дигитализация се оказа
необратим. Ето защо са планирани дейности за дигитализация на
административните услуги за населението. Това ще допринесе за

Мярка 11.1 Управление на
човешките ресурси
Мярка 11.2 Дигитално
управление
Мярка 11.3 Сътрудничество
Основни зони по ОУП:
гр.Свищов
Община Свищов
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повишаване на публичността и доверието на гражданите в
местното управление.
 За по-добро местно управление е нужно създаване на ефективни
партньорства за трансфер на добри практики в областта на
местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите в
т.ч. и трансграничните. Необходимост от разширяване на
трансграничното и международно сътрудничество.
Приоритет 12: Повишаване
участието на гражданите и
бизнеса в местното
управление
Мярка 12.1 Информираност и
механизми за участие в
управлението
Основни зони по ОУП:
гр.Свищов
Община Свищов

 Добре развит граждански сектор и сравнително добро
сътрудничество между местната администрация, бизнеса и
гражданите
 Недостатъчна информираност на бизнеса и гражданите за
дейностите и услугите, които Общината предоставя.
 Недостатъчно ефективно и формално сътрудничество между
заинтересованите страни (Общината, бизнеса и гражданите).
Необходимост от повече включване на бизнеса и гражданите в
управлението на общината.
 Дейности по разработване и прилагане на мерки за повишаване на
информираността за общинската политика и услуги
 Разработване и прилагане на механизми за участие на гражданите и
бизнеса в процеса по вземане на решения.
 Дейности, в съответствие със Стратегията за ефективно и
прозрачно управление на община Свищов 2020 – 2023 г.

Данните в таблицата по-долу много добре илюстрират интегрирания подход за
подготовка и реализация на ПИРО Свищов.
Планираните мерки и дейности обхващат и засягат цялата територия на общината,
но голяма част от тях са фокусирани в зоните за градско развитие на гр.Свищов. Така
например в Смесената централна зона на град Свищов (Ц) и подзона „ч (Смф)“ са
съсредоточени дейности за развитие на индустрията, „Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“, реконструкция и енергийна ефективност на публични
сгради, образователна и културна инфраструктура, облагородяване на градската среда,
съхраняване, социализация на културно-историческото наследство, публични, дигитални
и нови социални услуги, личностно развитие и заетост. Тези дейности са в интегрирано
взаимодействие и допринасят за това Свищов да стане „привлекателно място,
съчетаващо културно и природно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен
начин на живот“. В подкрепа на тази визия са дейностите за енергийна ефективност на
многофамилните и еднофамилните жилищни сгради, облагородяване на градската среда
в Жилищни зони с преобладаващо комплексно застрояване (Жк) и средно-етажно
застрояване (Жс), както и в Жилищна зона с преобладаващо малко етажно застрояване
(Жм) и разновидност (Жм1).
№ Зона по ОУП

1

Смесена
многофункционална
зона -ч (Смф)

Мерки и дейности
Развитие на „Дунавски индустриален технологичен парк
Свищов“
Изграждане на инфраструктура, подпомагаща бизнеса
Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, вкл.
привличане на чуждестранни инвестиции
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2

Чисто производствена
зона (Пч), Предимно
производствена зона
(Пп)

Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в
предприятията
Насърчаване на прехода към кръгова икономика
Насърчаване на прехода към кръгова икономика
Подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи
предприятия
"Зелен коридор" за млади хора
Сметосъбиране и оптимизиране обработката на отпадъци
Подобряване базата от знания и повишаване осведомеността за
отпадъците
Рискове, бедствия, пожари и катастрофи
Екоравновесие на жизнената среда
Публични услуги
Развитие на общински електронни услуги за населението и
бизнеса

3

община Свищов

Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и
иновации
Личностно развитие и заетост
Популяризиране на спорта и развитие на спортна култура
Модернизация на материалната база за предоставяне на здравни
услуги и въвеждане на нови и иновативни технологии за лечение
на населението
Нови и по-качествени социални услуги
Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради,
вкл.енергийна ефективност
Развитие на туризма – дигитализация на културно-историческо
наследство

4
5

6

Дигитално управление
Сътрудничество
Информираност и механизми за участие в управлението
Територии за отпадъци Сметосъбиране и оптимизиране обработката на отпадъци
Горска територия Подобряване качеството на питейните води
землище на село
Изграждане на пречиствателна станция за питейни води
Вардим

Смесена централна
зона на град Свищов
(Ц)

Енергийна ефективност на публични сгради
Облагородяване на градската среда и развитие на градската
мобилност
Публични услуги
Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и
иновации
Личностно развитие и заетост
По-добри условия за спорт в града
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Съхраняване, социализация на културно-историческото
наследство
Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради,
вкл.енергийна ефективност
Развитие на туризма – дигитализация на културно-историческо
наследство
Религиозни храмове

7

8

Жилищни зони с
преобладаващо
комплексно
застрояване (Жк) и
средно-етажно
застрояване (Жс)
Жилищна зона с
преобладаващо малко
етажно застрояване
(Жм) и разновидност
(Жм1)

Терени за техническа
инфраструктура
10 Гробищни паркове
9

11

12

Зона за спорт и
атракции (Са)

Зона за обществено
обслужване

Зона за обществено
13 озеленяване извън
регулация (Оз2)
14 Рекреационна зона
15 Защитена територия

16 гр.Свищов

Енергийна ефективност на жилищни сгради
Облагородяване на градската среда и развитие на градската
мобилност
Съхраняване, социализация на културно-историческото
наследство
Енергийна ефективност на жилищни сгради
Облагородяване на градската среда и развитие на градската
мобилност
Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради,
вкл.енергийна ефективност
Развитие на туризма – дигитализация на културно-историческо
наследство
Подобряване на междуселищната пътна инфраструктура
Публични услуги
Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и
иновации
По-добри условия за спорт в града
Спортна инфраструктура в селата
Модернизация на материалната база за предоставяне на здравни
услуги и въвеждане на нови и иновативни технологии за лечение
на населението
Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради
за предоставяне на социални услуги
Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради
за предоставяне на социални услуги
Съхраняване, социализация на културно-историческото
наследство
Нови и по-качествени социални услуги
Религиозни храмове
Съхраняване, социализация на културно-историческото
наследство
Облагородяване на градската среда и развитие на градската
мобилност
Поддържане на зелени площи, улична мрежа и градски
пространства
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Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради,
вкл.енергийна ефективност

17

селата на община
Свищов

Управление на човешките ресурси
Енергийна ефективност на публични сгради
Подобряване качеството на питейните води
Облагородяване на населените места
Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради
за предоставяне на социални услуги
Нови и по-качествени социални услуги

Териториалният обхват и интегрирането на икономически дейности в ПИРО наймного се вижда от позиция 3 по-горе, където са посочени мерките и дейностите, които
ще бъдат приложени върху цялата територия на община Свищов. Това са мерки, които
обхващат почти всички аспекти на социално-икономическото развитие като:
икономиката, предприемачеството, младите хора, ИКТ технологиите, енергийната
ефективност, инфраструктурата, околната среда, облагородяване на населените места и
градската среда, мобилността, съхраняване на културното наследство, здравето и
личностното развитие.
Приоритетите и мерките за постигане на стратегическите цели са ориентирани към
сфери и зони на въздействие, така че да се постигне най-добрия резултат, а именно
„Община Свищов - привлекателно място, съчетаващо културно и природно
богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот“.
При планирането на мерките и дейностите се взе предвид проектната готовност и
необходимостта от повече време и финансови средства за подготовка на някои от
проектните предложения, което зависи от:
 Техническата готовност на проекта, която се изразява в това дали кандидатът
е направил нужните предпроектни проучвания, изследвания и подготовка на
техническа документация. Степента на техническата готовност зависи още от
това, дали проектът е съгласуван през съответните държавни и общински
институции, когато става въпрос за извършване на строително-монтажни
работи, съгласно ЗУТ. Освен това е необходимо да се направят нужните
проучвания за потенциални доставчици, изпълнители и техните ценови оферти.
Това е пряко свързано с първоначалното бюджетиране на необходимите
средства. Практиката показва, че подготовката на инвестиционен проект отнема
от 6 до 12 месеца, в зависимост от сложността и съпътстващата го бюрокрация;
 Административната готовност зависи в голяма степен от избора на експерти,
фирми и организации, които да формират екип. В проект, по който се предвижда
строително-монтажни работи участват: консултант, проектант, надзор върху
проектната документация, строител, строителен надзор и доставчик. Това
означава, че кандидатът трябва да е провел срещи с потенциални партньори, да е
добил представа в максимална степен за проектните дейности, необходимите
срокове за изпълнение и финансовите средства;
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 Осигуреното финансиране за реализиране на проекта, зависи от степента на
покритие на планирания бюджет със собствените средства, с които кандидатът
разполага и с възможността да набави привлечен капитал (кредит);
За целите на проучването и подготовката на ПИРО са определени четири степени на
проектна готовност, подробно описани в Приложение 4, както следва:
 нулева проектна готовност - това са проекти на идейно ниво, за които не се
знае със сигурност, дали има причини и предпоставки за тяхната подготовка и
изпълнение. Те обаче не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като всеки успешно
изпълнен проект започва с добра идея. При избора на идея за такъв проект е
добре с по-голяма точност да се уточни проблема, който той решава, очаквания
резултат и ползите от него, потенциала на изпълняващата го организацията и
какви дейности ще се предприемат за неговото осъществяване във времето.
 ниска проектна готовност - това са проекти, които отразяват проблемите и
желанията на заинтересованите страни, има основателни причини и
предпоставки за тяхната подготовка. Много често за тези проекти са направени
някакви предварителни разчети, но почти винаги няма изготвена проекто-сметна
документация (технически чертежи, количествени сметки, оферти и др.);
 средна проектна готовност - средната проектна готовност означава, че за
проекта има изготвена проекто-сметна документация, от където е видна
стойността на инвестицията и времето, за което може да бъде реализирана;
 висока проектна готовност - за проекта има изготвена проекто-сметна
документация, от където е видна стойността на инвестицията и времето, за което
може да бъде реализирана. При проект с висока готовност е направено
проучване, събрани са оферти от изпълнители и доставчици, както и в някои
случаи е разработен бизнес план/финансов анализ.
Проектната готовност е важна при изготвяне на ПИРО, тъй като реализацията на
проектите трябва да стане във времето до 2027 г. В тази връзка проектите, които са с
висока и средна готовност ще бъдат реализирани в първите години, а тези с ниска и
нулева в следващите години на програмния период.
Подробният списък от мерки, дейности и тяхната проектна готовност са включени в
Приложения №1 - Програма за реализация на ПИРО на община Свищов и №1А Индикативен списък на важни за общината проекти, включени в ПИРО на община
Свищов за периода 2021-2027 г.

Част VІ. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за
адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от
бедствия
В съвременния свят изменението на климата се определя като: „промяна в климата,
дължаща се пряко или косвено на човешката дейност, която променя състава на
глобалната атмосфера и която е в допълнение към естествената променливост на
климата, наблюдавана в сравними периоди от времe.“
Голяма част от изследванията, посветени на климатичните промени, отчитат
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постепенно покачване на средногодишните температури на Земята, което се дължи на
т.нар. „парников“ ефект. Причините за него са комплексни, като отделените в
атмосферата парникови газове (ПГ) са най-съществената част от тях. Количествата на
тези парникови газове в голяма степен се определят именно от човешката дейност.
Изследванията показват, че в България секторите, които имат най-голям принос за
общите емисии на ПГ са: „Енергетика” и „Транспорт”, следвани от други два сектора, а
именно „Бит и услуги” и „Отпадъци”.
Най-голям дял в общите емисии на парникови газове в страната има сектор
„Енергетика“, което определя и неговата първостепенна важност за изпълнение на
националните цели за намаляването им. Производството на електрическа и топлинна
енергия от въглища допринася за над 90% от емитираните парникови газове в сектора,
където е съсредоточен и основният потенциал за намаление на емисии.
Сектор „Бит и услуги“ се характеризира с тенденция на нарастване на емисиите на
парникови газове, което е обусловено от повишаване стандарта на живот и респективно
– увеличено енергийно потребление на домакинствата. Мерките в този сектор са
насочени към повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ.
Особено значим сектор с изключително голям потенциал за намаление на емисии е
сектор „Отпадъци“. Секторът се явява един от главните източници на парникови газове
в три основни направления – емисии от депониране на отпадъци, третиране на
отпадъчни води и изгаряне на отпадъци. Мерките са съсредоточени основно в
подсектора „Депониране на отпадъци“, който е с най-голям дял в нивата на емисии.
Важността от предприемане на мерки в сектор „Транспорт“ се обуславя от факта,
че той е един от най-големите емитери на ПГ, бележещ постоянен растеж. Найзначителни емитери на парникови газове са личните автомобили, следвани от
тежкотоварните. В тази връзка основните мерки в сектора са насочени към оптимален
баланс в използването потенциала на различните видове транспорт и са обособени в
четири приоритетни оси: намаляване на емисиите от транспорта; намаляване на
потреблението на горива; диверсификация на превозите; информиране и обучение на
потребителите.
През последните години стандарта на живот се повишава, което обаче има и своите
негативни последствия. Натрупването на материални богатства у населението води след
себе си до повишаване на енергийната консумация, както и нарастване на автомобилния
парк и неговото използване. Принос за повишаване на ПГ имат и количествата отделени
отпадъци, както от бита, така и от различните икономически дейности.
Мащабите на някои природни бедствия, като свлачищата, наводненията, пожарите
и др. в голяма степен се обуславят от антропогенното въздействие върху околната среда
(начина по който се обработва почвата, създаването и поддържането на язовирите,
както и поддръжката и корекциите на речните корита, изсичането на горите и др.)
Предвид голямото влияние на човешката дейност върху околната среда в ЕС, както
и в световен мащаб се налага развитието на човешката цивилизация да бъде
преосмислено и реорганизирано по начин, по който „задоволяването на нуждите на
настоящето, да не застрашава възможностите на бъдещите поколения да
задоволяват своите нужди” и природната среда да запази своята жизненост. Именно в
тази връзка в съвременния свят устойчивото развитие се разглежда в три взаимосвързани
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направления: социално, икономическо и екологично. Тази концепция е залегнала като
хоризонтална политика в ЕС и е водещият принцип при взимането на решения на
всички нива – европейско, национално, регионално и местно.
Неразделна и много важна част от темата на устойчивото развитие е
проблематиката, свързана с изменението на климата. В тази посока Европейският съюз
утвърждава Европейски зелен пакт, който представлява нова стратегия за растеж.
Пакетът включва редица стратегии в различни области като промишленост,
биоразнообразие и други. Основната цел е превръщането на ЕС в справедливо и
благоденстващо общество с модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна
икономика, при която икономическият растеж не зависи от използването на ресурси и
отделените нетни емисии на ПГ до 2050 г. бъдат сведени до нула. Зеленият пакт е
неразделна част от стратегията на Европа за изпълнение на програмата ѝ до 2030 г. в
отговор на дефинираните от ООН цели за устойчиво развитие.
България е ангажирана по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата
(РКООНИК, 1999 г.), Протокола от Киото (2002 г.), новото рамково международно
споразумение (2012 г.), както и по Парижкото споразумение (2015 г.). За да бъдат
спазени поетите ангажименти са определени хоризонтални мерки, които водят до
намаляване емисиите на парникови газове, като:
 Повишаване на енергийната ефективност;
 Повишаване на дела от енергията от възобновяеми източници;
 Улавяне и оползотворяване на метан;
 Залесяване, повторно залесяване и промени в земеползването;
 Насърчаване преминаването към видове транспорт с ниски емисии;
 Насърчаване използването на обществен транспорт;
 Развитие на научноизследователска дейност с оглед развитието на ефективна
„зелена”икономика;
 Повишаване на административния капацитет за изпълнение на екологична
политика;
 Повишаване на осведомеността на гражданите по въпросите за изменението
на климата.
На национално ниво зададената рамка от действия за адаптиране към изменението
на климата (АИК) и приоритетни направления до 2030 г., както за цялата икономика,
така и на секторно ниво, е определена в Национална стратегия за адаптация към
изменението на климата и План за действие (НСАИКПД) с хоризонт 2030 година,
приета от Министерски съвет през 2019 г. Включените в нея сектори са: „Селско
стопанство“, „Биологично разнообразие и екосистеми“, „Енергетика“, „Гори“,
„Човешко здраве“, „Транспорт“, „Туризъм“, „Градска среда“ и „Води“. Управлението на
риска от бедствия се разглежда като междусекторна тема. Представената рамка поставя
изисквания за целенасочено и последователно планиране и реализиране на мерки,
свързани с изменението на климата. Общите хоризонтални мерки са два основни вида:

 Мерки за ограничаване изменението на климата (предприемането на
превантивни мерки, свързани с ограничаване на вредното въздействие на
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човешката дейност, допринасящо за парниковия ефект). Тези мерки са свързани
с анализ и оценка на антропогенните фактори, които довеждат до увеличение
на вредните емисии на парникови газове, като бъдат определени и
необходимите превантивни действия, които да неутрализират източниците.

 Мерки за адаптация към изменението на климата (предприемането на
мерки, свързани с предвиждането и определянето на негативните социални и
икономически последици, свързани с измененията на климата; преодоляване на
възникналите щети; идентифициране на възможностите, появили се следствие
климатичните изменения). Те са насочени към вече възникналите изменения на
климата. Мерките за адаптация включват и точно предвиждане на
предстоящите негативни явления и процеси, застрашаващи производството и
потреблението на обществата. Необходимо е да се заложат мерки, които не
само реагират спрямо настоящата ситуация, но и предхождат появата на
бъдещи щети. Мерките за адаптация разглеждат климатичните изменения и
като възможност.
По дефиниция адаптацията не е само „предвиждане на неблагоприятните последици
от изменението на климата и предприемане на подходящи действия за предотвратяване
или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят“, но и „възползване от
възможностите, които могат да възникнат“.
Основните стратегически цели на НСАИКПД, са:
 Интегриране на адаптацията към изменението на климата във всички
сектори: укрепване на правната рамка и политиките;
 Изграждане на институционален капацитет: чрез изграждане на експертни
познания, база от знания, мониторинг и отчитане;
 Повишаване на осведомеността: подобряване на образованието, приемане и
участие на обществото в действията за адаптация;
 Изграждане на устойчивост: чрез укрепване на инфраструктурата, защита на
природния капитал, водоснабдителната и енергийната инфраструктура, опазване
на екосистемните услуги и т.н
Мерки за климата в ПИРО Свищов
В ПИРО на Свищов опазването на околната среда и адаптацията към последиците от
изменението на климата, както и прилагането на мерки за смекчаването на негативното
антропогенно въздействие върху климата са заложени в няколко направления, които
допринасят за постигането на стратегическите цели заложени в НСАИКПД
(Приложение 1 и Приложение 1А към ПИРО Свищов).
Стратегическа цел 1: Икономически растеж и индустриална инфраструктура
Приоритет 2: „Подкрепа за преход към кръгова икономика“
Анализът на състоянието на МСП, извършен за целите на НСМСП 2021-2027 г.
показва, че България остава икономиката с най-големи емисии на парникови газове в
ЕС, което в голяма степен се дължи именно на високото потребление на енергия и
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неефективното използване на ресурсите и суровините. В същото време освен
негативното влияние върху околната среда, високата енергоемкост на производствените
дейности и неефективната организация на използваните суровини и материали са една
от основните причини за ниската конкурентоспособност на българските МСП.
Очевидно е, че проблемът с енергийната и ресурсна ефективност на българските МСП
има негативно влияние както в икономически, така и в екологичен аспект. Налице е
съществена потребност от продължаване на подкрепата на МСП с цел постигане на подобра енергийна и ресурсна ефективност. За да се отговори на тази потребност в ПИРО
на Свищов е заложена мярка 2.1 „Насърчаване на мерките за енергийна
ефективност в предприятията“ при изпълнението, на която са предвидени дейности
за предоставяне на информация, консултации и техническа помощ за изпълнение на
мерки за енергийна ефективност в предприятията в структуроопределящите за
територията икономически дейности: производство, селско стопанство и преработка на
земеделски продукти. За реализирането на мярката е предвидено използване на
финансови средства от общинския бюджет в размер на 20 000 лева. В процеса на
предоставената подкрепа местните предприемачи ще повишат и информираността си не
само относно заплахите, които води след себе си изменението на климата (особено
осезаемо именно в селското стопанство установено от НСА и НПА към изменението на
климата), но също така и относно възможностите, които се предоставят като напр.:
подобрени възможности за използване на ВЕИ на база слънчевата енергия и др. По този
начин от една страна тези икономически субекти ще подобрят позициите си на пазара,
повишавайки конкурентоспособността си. В същото време от друга страна мерките ще
доведат до подобряване състоянието на елементите на околната среда: въздух, вода и
почви чрез намаляването на използваните енергия и ресурси, което от своя страна ще
доведе до ограничаване на вредното въздействие на човешката дейност, допринасящо за
парниковия ефект.
Преходът към кръгова икономика е в отговор именно на целите и задачите,
поставени от приетия през 2019г. Европейски зелен пакт, който поставя необходимост
от постигането на неутралност по отношение на климата на икономическите дейности.
Това изисква пълна мобилизация на промишлеността, вкл. МСП, като преминаването
към кръгова икономика ще даде възможност за постигане на ресурсно ефективна и
конкурентоспособна икономика, при която икономическият растеж не зависи от
използването на ресурси.
Това ще бъде постигнато чрез повишаване на знанията на предприемачите за
възможностите и ползите от развиване на кръгови бизнес модели и подкрепа за
стартиране на производство на зелени продукти и услуги.
По данни на Евростат кръговото използване на материалите за ЕС – 28 възлиза на
11.7%, докато в България за 2016год. то е едва 4.3%. Това показва сериозна зависимост
на икономическите дейности в страната от суровини и ресурси, което в основната си
част се дължи на ниската информираност на предприемачите за иновациите в областта
на чистите технологии и кръговата икономика, кръговостта и устойчивостта при
набавянето, използването и третирането на суровините. От тази гледна точка не е чудно,
че при голяма част от тях е налице ниска готовност за приспособяването на
промишлените им бази с цел преход към кръгови производствени дейности. Освен това
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все още при средностатистическия предприемач съществува нагласата, че въвеждането
на иновативни производствени, щадящи природата методи е скъпоструващо действие,
което не е икономически изгодно за тях. Голяма част от тях не могат да си дадат ясна
сметка, че в дългосрочен план въвеждането на нови методи и практики, които им дават
възможност повторно да използват отделяните отпадъчни продукти, от една страна ще
намали разходите им за по-скъпите нови материали и суровини. От друга страна
икономическия растеж на предприятието им придобива независимост от използването
на ресурси от външни източници. В същото време правилното третиране на отпадъците
дава възможности и за допълнителни приходи чрез продажбата им. С цел да се променят
тези нагласи, както и да се повиши информираността на местните предприемачи относно
съвременните световни тенденции в областта на чистите технологии и възможностите за
кръговост на използваните суровини и материали, и отпадъчни продукти в
стратегическата рамка на ПИРО Свищов е заложена мярка 2.2 „Насърчаване на
прехода към кръгова икономика“. За изпълнението на мярката се предвижда
предоставяне на специализирана консултантска и техническа помощ за подготовка и
управление на проекти на предприятията за преход към кръгова икономика.
Практиката показва, че сътрудничеството при местните предприемачи е процес,
който е сериозно затруднен или въобще не се случва. Това в голяма степен определя и
ниската степен на информираност при тях относно новите ползотворни практики и
производствени методи, които биха могли да въведат в предприятията си. В тази връзка
са идентифицирани потребности и необходимост от подкрепа за създаване на
партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза, както и
създаване на браншови платформи за обмяна на добри практики. За да бъде преодолян
този проблем по мярка 2.2 се предвижда създаване на браншови платформи (например
по материални потоци: пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики.
Дейността цели подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите чрез
обмен на отпадъчни суровини и материали.
По мярка 2.2 се предвиждат и дейности за подобряване управлението на отпадъците
в предприятията. Тази дейност е в интегрирана свързаност с Приоритет 4 от ПИРО, като
в нейния обхват ще се случват обмен на идеи, технически решения, консултантска
помощ в рециклиране, сепариране, компостиране и повторна употреба на отпадъците от
дейностите на местните предприятия.
За изпълнението на мярката се предвижда разработването на различни проекти и
реализирането им чрез кандидатстване за финансова подкрепа по Програма „Околна
среда“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Стратегически
план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България, както и със собствено участие на
Общината.
Стратегическа цел 2 „Управление на отпадъците и опазване на околната среда“
С цел да бъде намалено негативното антропогенно влияние върху околната среда,
както и да бъде осигурена здравословна среда за живот на територията на общината в
ПИРО е заложена Стратегическа цел 2, в обхвата на която са определени два
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приоритета, имащи отношение към опазването на околната среда: Приоритет 4 „Повисока ефективност при управление на отпадъците“ и Приоритет 5 „Опазване на
водите, рискове и изменения на климата“.
Приоритет 4 „По-висока ефективност при управление на отпадъците“
Както бе посочено по-горе сектор „Отпадъци“ има сериозен принос към увеличаване
на вредните емисиите в атмосферата. Отделяните отпадъци и по-конкретно отделяните
битови отпадъци имат пряко отношение към натрупването на парникови газове в
атмосферата. Поради тази причина от изключително голямо значение са методите и
решенията, които се прилагат за управлението на отпадъците отделяни от битовите и
икономическите дейности на жителите на община Свищов. В ПИРО Свищов са
предвидени реализирането, както на инфраструктурни проектни идеи, заложени в мярка
4.1 „Сметосъбиране и оптимизиране обработката на отпадъци“, така и на меки
мерки за повишаване на информираността планирани в мярка 4.2 „Подобряване базата
от знания и повишаване осведомеността за отпадъците“.
От май 2013 г. община Свищов е член на Регионално сдружение за управление на
отпадъците (РУСО) Левски, заедно с общините Никопол, Левски, Белене и Павликени.
Понастоящем всички общини от РУСО Левски са задължени да транспортират битовите
отпадъци по предварително определен график в регионалното съоръжение в
с.Санадиново, община Никопол, като ги третират и обезвреждат. В някои отношения
обаче за Община Свищов транспортирането на земни маси и инертни отпадъци за
третирането и/или обезвреждането им на 45 км. не е икономически и екологично
оправдано. Една от основните слаби страни, посочени в Общинската програма за
управление на отпадъците на община Свищов е неефективното управление на
строителните отпадъци, генерирани от територията. За да бъде преодоляна тази слаба
страна много по-ефективно и целесъобразно е използването на локални площадки, които
да служат като депо за земни маси и площадка за временно съхранение на строителни
отпадъци. В тази връзка в обхвата на мярка 4.1 са планирани дейности за разширяване и
оборудване на 2 площадки за временно съхранение и третиране на строителни отпадъци.
Постъпилият смесен битов отпадък от община Свищов на площадката в с.
Санадиново нараства с 31%. С 32% нараства и отпадъка за компостиране, който
представлява биоразградима фракция след сепарация, а с близо 50% нараства отпадъка
за обезвреждане - неоползотворима фракция след сепарация за депониране. С цел
намаляване на потоците биоразградими отпадъци за депониране в рамките на мярката е
предвидено обособяване и оборудване на 4 площадки за компостиране на биоотпадъци,
2 от които в източната и западната част на Свищов, 1 бр.в Овча могила и 1 бр. в
Алеково.
В комбинация с посочените площадки са предвидени и дейности за избор на
технологични решения и система за разделно събиране и рециклиране на строителни
отпадъци, вкл. в индустриални зони при доказана необходимост, както и проектиране и
изпълнение на системи, съоръжения и инсталации за селективно разрушаване,
подготовка, рециклиране, оползотворяване на строителни отпадъци и за производство на
рециклирани строителни материали, които изискват внедряване на нова техника и
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оборудване. За третирането на битовите отпадъци е планирано въвеждане на инсталации
за предварителна преработка на смесени битови отпадъци или такива, с необходимост от
надграждане с допълнителна секция за стабилизиране на органичната фракция. Важна
част от управлението на отпадъците по начин, който не замърсява околната среда е
именно превенцията, откриването и премахването на нерегламентираните сметища,
която дейност са част от предвидените дейности с цел предотвратяване замърсяването на
почвите, водите и въздуха на територията на общината.
Важна част за правилното и икономически изгодното третиране на отделяните
отпадъци е не само изграждане на култура у населението да изхвърлят разделно
отделяния от тях боклук, но и създаване на добре функционираща системата за разделно
събиране на отпадъци. В труднодостъпните и малките улици в Свищов, както и в
населените места от общината тази система не е на нужното ниво, като на някои места
изобщо липсва. Поради тази причина по мярка 4.1 се предвижда закупуване на
контейнери, камиони, допълнителна техника и оборудване за събиране и
оползотворяване на отпадъците, така че да се избегне смесването на строителните с
битовите отпадъци.
В рамките на мярка 4.1 е предвиден и проект, който ще бъде реализиран в
сътрудничество със съседната община Полски Тръмбеш, включващ дейности за
сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци, както и дейности по подготовка за
повторна употреба и рециклиране. В обхвата на съвместния проект на двете общини
Свищов и Полски Тръмбеш се предвижда изграждане на смесена площадка за временно
съхранение и третиране на отпадъци, закупуване на техника за сепариране, рециклиране
и обработка на отпадъците. Освен това са планирани избор и прилагане на технология за
обработка на отпадъци, с цел тяхното повторно използване в преработващата
промишленост.
Освен инфраструктурните проекти в обхвата на мярка 4.2 от приоритет 4 ще бъдат
реализирани и дейности за подобряване на базата от знания относно кръговата
икономика, мониторинга на отпадъците и потоците от материали. Целта на мярката е
повишаване на осведомеността относно практиките и поведението във връзка с
устойчивото потребление. Тази мярка е в интегрирана свързаност с мярка 2.2
„Насърчаване на прехода към кръгова икономика“. В мярка 4.2 обаче, освен местните
предприемачи ще бъдат обхванати всички жители на територията, като бъдат проведени
разяснителни и информационни дейности. Целта е да бъде повишена културата на
населението, относно разделното събиране на отпадъци, както и начините, по които
отделяните отпадъци влияят негативно в различни направления на околната среда и по
този начин водят и до изменение на климата, което като бумеранг се връща чрез
нарушаване на условията на жизнената среда и намалява качеството на живот.
Информирането и консултирането на обществеността и бизнеса по въпросите за
управлението на отпадъците са необходимост и от полза за постигане на целите,
свързани с намаляване на количеството генерирани отпадъци и тяхното
оползотворяване. Мярка 4.2 се предвижда да бъде изпълнена чрез съвместен проект с
община Полски Тръмбеш.
Мерките по Приоритет 4 предвиждат разработването на различни проекти и тяхното
реализиране чрез кандидатстване за финансова подкрепа по Програма „Околна среда“ и
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Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, както и със
собствено участие на Общината.
Приоритет 5 „Опазване на водите, рискове и изменения на климата“
Извършеният анализ на територията на Община Свищов показва, че основните
проблеми в сферата на водите е остарялата и амортизирана водопреносна и
канализационна мрежа. В следствие на остарялото оборудване на водопреносната мрежа
и сградните отклонения се генерират големи загуби на вода. В селата от територията,
както в повечето малки населени места в страната липсва канализационна мрежа и
отпадните води се заустяват в индивидуални водоплътни изгребни ями. В резултат на
това, на този етап не може да бъде определено, какво е замърсяването на почвите и
водите.
В следствие на извършените законови промени възможностите на Община Свищов
да се справи с представените по-горе проблеми по отношение на водоснабдяването и
канализацията са ограничени и се свеждат до 10%-то участие на Общината в
управлението на „ВиК-Йовковци“.
Освен проблемите с инфраструктурата на ВиК на територията на общината по
отношение на качеството на водата са установени, високи концентрации на манган в
кладенците Раней, наличие на нитрати във водоизточниците на 8 броя села, както и
наличие на утайки и мътилка във водата, в следствие на старите амортизирани тръби. По
отношение на утайките и мътилката във водата Общината ще работи съвместно с ВиК
„Йовковци“ за реализиране на проекти по отношение на реконструкция и подмяна на
остарялата водопроводна мрежа. За основен източник на замърсяването с нитрати на
водите на територията основен принос има интензивното земеделие. В тази посока при
реализиране на Програмата за опазване, устойчиво използване и възстановяване на
почвите в община Свищов, както и Програмата за опазване на околната среда ще се
работи усилено с местните земеделски стопани, с цел повишаване на тяхната
информираност относно иновативните практики в земеделието и животновъдството. В
тази посока ще се работи в рамките на мерки 8.2 и 12.1 от стратегическата рамка, с цел
въвеждане на нови сортове култури и развиване на нововъведения при управлението на
ресурсите на ниво ферма, по начин който щади природата в т.ч. и намалява отделянето
на нитрати в почвата и водите в стопанствата на земеделците.
Предвид високите концентрации на манган във водите на кладенците, захранващи
гр. Свищов, с. Царевец и с. Вардим, където живеят над 76% от жителите на общината от
голямо значение е да се предприемат спешни мерки по деманганизиране на водата.
Отчитайки високата социална значимост на посочения проблем в ПИРО е предвидено по
мярка 5.1 „Подобряване качеството на питейните води“ разработването и
реализирането на проект „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води“,
който кандидатства за финансиране от Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България със сътрудничество между Община Свищов и
„ВиК-Йовковци“. Проектът предвижда проучване на водоизточниците, избор на
технология за пречистване и деманганизиране на водата, изготвяне на техническа
документация, строителство на ПСПВ и реконструкция на съществуваща
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водоснабдителна мрежа, където е приложимо. Това ще подобри качеството на водата, а
от там и ще окаже съществено подобрение на здравето на местните жители. Освен това
са планирани и съвместни проекти между Община Свищов и „ВиК-Йовковци“ с цел
ремонт на водопреносната мрежа в резултат, на които загубите на вода ще намалеят, а
това в условията на засушаване вследствие на изменението на климата и покачване на
температурите ще бъде от съществено значение.
Последица от настъпилите климатични промени са и зачестилите наводнения и
активацията на свлачищните процеси. Тези негативни процеси са типични за Северен
централен район. Регионът е на второ място в страната, както по дял на териториите под
заплаха от наводнения, така и по развитие на свлачищните процеси. В Интегрираната
териториална стратегия за развитие на СЦР основните дейности за намаляване на риска
от наводнения са насочени към поддържане проводимостта на речните легла,
състоянието на дигите, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни
съоръжения, отводнителни системи и полета. Важни дейности са още и извършването на
ежегодни пролетни и есенни технически прегледи на хидротехническите съоръжения.
С цел прилагане на мерки за ограничаване изменението на климата и такива, водещи
до адаптация към това изменение е заложена и мярка 5.2 „Рискове, бедствия, пожари и
катастрофи“. В рамките на тази мярка ще бъдат реализирани дейности за предоставяне
на доброволчески услуги за извънредни ситуации, ръчно и машинно почистване на
дерета и корекции на речни корита, където е приложимо за предотвратяване
последствията от наводнения, както и укрепване на бреговата ивица на река Дунав в
участъка на Свищов и с. Вардим.
На територията на общината е създаден и оборудван кризисен център за борба с
пожари, бедствия и катастрофи в с. Овча могила. Центърът е създаден по съвместен
проект с община Зимнич (Румъния) по ТГС Румъния-България 2014-2020 г. По проекта е
разработен съвместен план за действие за устойчивост, превенция, смекчаване на риска
и кампании за повишаване на осведомеността на населението в трансграничната зона,
относно опасности и рискове, в т.ч. и от изменението на климата. Планът изисква да се
създаде доброволческа група към кризисния център за борба с пожарите, бедствията и
катастрофите, чиято цел е бърза и адекватна реакция за овладяване на спешни ситуации
в по-отдалечените места на общината. В тази връзка в ПИРО за периода 20201-2027 г. е
планирана втора фаза, а именно реализиране Проект „USES 2 -Доброволчески услуги за
извънредни ситуации“, който ще бъде реализиран съвместно с Община Зимнич
(Румъния) с финансовата подкрепа на ТГС - Румъния – България.
Изменението на климата води след себе си, както продължителни периоди на
засушаване вследствие на по-високите температури, така и наводнения, за които
основната причина са разливанията на реките, в следствие на продължителни и/или
краткотрайни интензивни валежи. Разливанията на реките в некоригираните речни
участъци са от естествено преливане, а в коригираните корита може да произтече от
разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където са в лошо техническо
състояние, в резултат на не добра експлоатация. На територията на общината са
установени наводнения в едни и същи населени места от едни и същи реки, като са
идентифицирани райони, където има нужда от изграждане на защитни съоръжения по
теченията им и регулярна поддръжка. В тази връзка по мярка 5.2 „Рискове, бедствия,
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пожари и катастрофи“ са планирани дейности по ръчно и машинно почистване на 3
дерета, преминаващи през с. Морава, с. Царевец и с. Овча могила от наноси, битови
отпадъци, растителност и др., с цел предотвратяване последствията от природни
бедствия. Тези дейности ще бъдат реализирани посредством проекти, за чието
финансиране ще се кандидатства по Програма „Околна среда“ (ПОС) и ТГС - Румъния –
България, по които програми ще бъдат подпомагани мерки за предотвратяване с
природни бедствия, предизвикани от наводнения.
Наводненията са природни бедствия, чиито поражения в голяма степен се определят
и от хидротехническите и защитни съоръжения около язовирите и дигите по коритата на
реките, което е особено ясно изразено по поречието на река Дунав.
Има изградени диги в по-голяма част от проблемните участъци в землищата на гр.
Свищов и с. Вардим, но през дъждовните сезони когато водите на р. Дунав са високи,
излизането на водата от коритото на реката е често явление в участъка между с. Вардим
и лодкостоянката в гр. Свищов, както и в участъка от 539 км. до 540 км. на р.Дунав. В
следствие на разливите на дунавските води в тези участъци се руши почвата, активират
се свлачища, както и се създава предпоставка за заблатяване и заливане на жилищни
имоти. За решаването на посочения проблем в ПИРО на Свищов е планиран проект за
укрепване на бреговата ивица в посочените проблемни участъци, който ще бъде
извършен поетапно, като ще се кандидатства за финансиране по Програма за развитие на
регионите (ПРР), Национален план за възстановяване и устойчивост на Република
България, като ще бъдат вложени и собствени средства от Общинския бюджет.
Изменението на климата, водещо до затопляне, съчетано с периоди на повишаване
на влажността е предпоставка за увеличаване на популацията на различни насекоми –
вредители, каквито са напр. комарите. Тези насекоми са кръвосмучещи и са преносители
на различни заболявания, което ги прави опасни за човешкото здраве. На територията не
само на община Свищов, но и на съседната община Ценово е отчетено сериозно
повишаване на популацията на тези насекоми – вредители през пролетно-летния сезон.
Предвид факта, че посоченият проблем е общ за двете общини, а самостоятелни
действия на всяка една от двете общини не биха имали нужната ефективност по мярка
5.2 е планирано реализирането на съвместен проект „Ларвицидна и имагицидна
дезинсекция на хабитатите на насекоми-вредители в агломерационния ареал на община
Свищов и община Ценово“, за чието реализиране ще се търси финансова подкрепа от
ПРР и Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Мерки, включени в Стратегическа цел 3 „Подобряване на средата за живот в
населените места“ и Стратегическа цел 4 „Създаване на по-благоприятни условия
за развитие на човешкия потенциал“, които имат отношение към АИК
Както бе посочено освен сектор „Отпадъци“ другите важни фактори, допринасящи
за увеличаване на емисиите от парникови газове са секторите „Транспорт“, „Енергетика“
и „Бит и услуги“.
В следствие на трайното повишаване на температурите, поради изменението на
климата броят на студените дни намалява, което води до съкращаване на отоплителния
сезон. Поради тези причини времевия период, през който има необходимост от енергия
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(ток и твърдо гориво) за отопление респективно също се съкращава. Това от своя страна
води до намаляване на отделения СО2 и ФПЧ10 в атмосферата, които са основни
причинители на парниковия ефект. Именно високите нива на ФПЧ10 през есенно-зимния
период са причина за отчитане на замърсяване на въздуха на територията на община
Свищов, тъй като все още голяма част от населението се отоплява на твърдо гориво.
Предстоящата газификация след изграждане на газопровода (проект, който ще бъде
реализиран на национално ниво), преминаващ през територията общината ще даде
възможност за нов алтернативен източник на енергия, който е в пъти по-щадящ околната
среда.
От друга страна повишаването на температурите имат и обратен ефект през летния
сезон, тъй като продължително високите температури са опасни за човешкото здраве.
Необходимостта от охлаждане на помещенията, в които се работи и живее ще доведе до
увеличение на потреблението на електрическа енергия.
Посочената нужда от отопление през студените месеци, както и от охлаждане през
горещия период е в пряка зависимост от състоянието на сградите (публични и частни,
били то производствени или жилищни) особено в частта на тяхната енергийна
ефективност. Както бе посочено в анализа на територията на община Свищов основният
процент от сградите са строени преди 1980 год., като голяма част от тях се
амортизирани, а енергийната им ефективност е на много ниско ниво. За да се намали
разхода на гориво и потреблението на енергия, както и с цел намаляване на натиска
върху околната среда и адаптация към новите условия в следствие на промяната на
климата са предвидени няколко мерки в обхвата на стратегически цели 3 и 4.
Посредством тези мерки освен ремонт, оборудване и обзавеждане са предвидени и
дейности за постигане на висока енергийна ефективност както на жилищните сгради
(еднофамилни и многофамилни блокове), така на сградите, в които се предоставят
публични услуги. Това са:
 Мярка 6.1. Енергийна ефективност на публични сгради;
 Мярка 6.2 Енергийна ефективност на жилищни сгради;
 Мярка 8.1 Енергийна ефективност и модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации;
 Мярка 9.2 Енергийна ефективност, реконструкция и оборудване на сгради
за предоставяне на социални услуги;
 Мярка 10.2 Инфраструктура и оборудване на културни организации и
сгради, вкл.енергийна ефективност.
Една част от тези мерки включват и изграждане на локални ВЕИ на база слънчева
енергия при някои от жилищните и публичните сгради, където това е възможно.
Реализирането на посочените мерки ще бъде постигнато чрез разработване на
проекти, за чието изпълнение ще се кандидатства за финансиране по различните
направления, заложени в Програма за развитие на регионите и Национален план за
възстановяване и устойчивост на Република България, както и чрез собствено участие на
Общината.
Състоянието на пътната мрежа, в т.ч. и уличната в населените места, е важно по
отношение на отделяните парникови газове и други замърсители на въздуха, а така също
и за създаваното шумово ниво и риск от пътни инциденти. Една част от по-големите
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улици в общинския център са ремонтирани и са в добро състояние. Не може да се каже
същото обаче за по-малките улици, както и за уличната мрежа в по-голяма част от
селата. Състоянието на общинската пътна инфраструктура също е в лошо състояние и се
нуждае от спешни ремонтни дейности. За преодоляване на посочените проблеми в
Приоритет 6 „Облагородяване и свързаност на населените места“ са предвидени две
мерки: Мярка 6.4 „Облагородяване на населените места“ и Мярка 6.5 „Подобряване
на междуселищната пътна инфраструктура“ в обхвата, на които е планирано да бъдат
реализирани няколко проекта за подобряване на уличната инфраструктура в селата на
община Свищов и реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа
(подробности Приложение 1 и Приложение 1А към ПИРО). За реализирането им освен
чрез средства от Общинския бюджет ще се разчита и на финансиране от Програма за
развитие на регионите, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република
България, като по отношение на проектите за общинската междуселищна пътна
инфраструктура ще се търси и подкрепата на Държавната администрация в лицето на
АПИ.
Освен планираните ремонти на улиците в селата се предвиждат и реконструкция на
улична мрежа в общинския център Свищов. Това ще бъде реализирано в обхвата на
Мярка 6.3 „Облагородяване на градската среда и развитие на градската мобилност“. В
рамките на тази мярка са планирани и други дейности, водещи до намаляване на
негативното антропогенно въздействие върху околната среда, както и дейности за
адаптация към вече настъпилите промени като повишените температури. Това ще стане
с реконструкция и създаване на зелени площи, подмяна на алейните и пешеходни
настилки, обособяване на кътове за отдих, ремонт на отводнителна система в зоните за
отдих и др.. Освен това в обхвата на тази мярка се планира изготвяне на План за
устойчива градска мобилност в рамките на проект „Градска мобилност“, при
реализирането на който ще бъдат създадени условия за алтернативни на автомобилния
транспорт методи за придвижване. Това ще бъде постигнато чрез изграждане на мрежа
от велосипедни писти и мрежа от станции за споделяне на велосипеди. При
реализирането на проекта ще бъдат намалени нивата на шум и вредните газове, отделяни
от автомобилния трафик, а от друга страна ще се увеличи физическата активност на
жителите, което подобрява и общото им здравословно състояние. Реализацията на
мярката ще допринесе за свързаност и връзки между градските и селските райони и
развитието на функционални зони, като същевременно ще има принос за изпълнение на
националните цели за декарбонизация и енергийна ефективност, както и за развитието
на сектор туризъм.
Освен по мярка 6.3 е планиран проект „Модернизация на уличното осветление“. При
реализирането му ще се намали енергопотреблението в градската среда, тъй като по
проекта е планирано внедряване на енергоспестяващи осветителни тела, софтуер за
„умно“ управление, включително и ВЕИ осветителни тела. Подобни дейности, чието
реализиране също ще доведе до енергийна ефективност на уличното осветление са
планирани и при изпълнението на Проект „Модернизация на уличното осветление в
селата от територията на община Свищов“, който е заложен в рамките на мярка 6.4.
Основната част от дейностите, заложени в мярка 6.3 ще бъде финансово осигурена както
от общинския бюджет, така и чрез кандидатстване по ТГС Румъния – България.
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Изключение прави проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в квартали на
гр.Свищов“ за чието реализиране ще се търси финансова подкрепа от Програма за
развитие на регионите и Национален план за възстановяване и устойчивост на
Република България.
Едно от основните направления, което е заложено в Национална стратегия за
адаптация (НСА) към изменението на климата и План за действие с хоризонт 2030
година и то фигурира по специфичен начин при всеки един от включени сектори е
именно: повишаване на информираността и знанията у населението по отношение на
изменението на климата (причини и последствия), методите за адаптация към тези
изменения, както и възможностите, които предоставят настъпилите промени, както в
бита, така и при реорганизирането на стопанските дейности. В тази посока в ПИРО е
планирана мярка 8.2 „Личностно развитие и заетост“ към Стратегическа цел 4 при
реализирането, на една от заложените дейности, по която ще бъде създаден център за
природни науки и синя икономика. Целта е посредством различни дейности (обучения,
семинари, споделяне на опит в т.ч. и с международни партньори) да бъде запозната
обществеността по отношение опазването на околната среда и въвеждането на
иновативни методи за бизнес, като основният таргет е именно младото поколение. По
този начин може да бъде постигната промяна на предприемаческите нагласи за нов
бизнес модел, базиран на технологии, екологосъобразни и вдъхновени от природата.
Това ще даде възможност да се натрупат знания и умения за устойчиво развитие и
способност да се отговори адекватно на предизвикателството, пред което ни изправя
изменението на климата и да се постигне реално опазване на околната среда.
С цел да бъде осигурена материалната инфраструктура и пълноценната работа на
центъра за природни науки и синя икономика ще бъдат разработени проекти, чрез които
да се кандидатства за осигуряване на необходимото финансиране по Програма
„Образование“ и Национален план за възстановяване и устойчивост на Република
България, като ще бъдат осигурени и средства от Общинския бюджет.
Стратегическа цел 5: Добро местно управление
Община Свищов разработва и прилага Програма за опазване на околната среда,
Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за
вредни вещества в атмосферния въздух в района на гр. Свищов, Програма по опазване,
устойчиво използване и възстановяване на почвите в община Свищов и др., отнасящи се
до отделните елементи на околната среда. Тези нормативни програми и планове са в
съответствие с националната правна рамка, засягаща опазване на околната среда в
различните й направления. Те се разработват за определен планов период, като се
извършва актуализацията им, в зависимост от настъпилите промени през годините.
Разработването и прилагането не само на тези програми, но и на всички останали, които
засягат развитието на общината в различните направления изисква високо ниво на
умения и знания от страна на общинската администрация. В тази връзка в ПИРО е
планиран Приоритет 11 „Повишаване капацитета на управление на общинска
администрация“ в обхвата, на който са планирани три мерки, целящи подобряване на
управлението на човешките ресурси, въвеждане на дигитално управление, както и
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повишаване нивото на сътрудничеството с местни и международни партньори. В
рамките на мярка 11.3 „Сътрудничество“ е планирано създаване на ефективни
партньорства за трансфер на добри практики в областта на местното самоуправление и
насърчаване развитието на регионите, в т.ч. и трансграничните. Част от това
сътрудничество е насочено именно за обмен на добри практики при управление на
последиците от изменението на климата и адаптацията към тях чрез изграждане на
експертни познания, споделяне на база от знания, и методи на мониторинг и отчитане.
По този начин ще се повиши административния капацитет на местната власт за
разработване и прилагане на адекватни на изменението на климата и опазването на
околната среда местни политики.
Отчитайки факта, че добрата политика е тази, която е в съответствие не само с
обективните факти, но и с желанията и нагласите на местните жители. За това е
необходимо увличането на местната общност в разработването и прилагането на тези
политики. За да бъде постигнато е заложен и приоритет 12 „Повишаване участието на
гражданите и бизнеса в местното управление“. В рамките на мярка 12.1
„Информираност и механизми за участие в управлението“ ще бъдат приложени
дейности по разработване и прилагане на мерки за повишаване на информираността за
общинската политика и услуги, както и разработване и прилагане на механизми за
участие на гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения. Част от тази
политика е свързана именно с причините, водещи до изменението на климата,
последиците от него, начините за адаптацията към тях, както и евентуалните
възможности, които се предоставят от настъпилите промени. По този начин,
благодарение на реализиране на дейностите в мярка 12.1, в комбинация с постигнатото
при изпълнението на мярка 8.2 от ПИРО, ще се допринесе за постигне на една от
стратегическите цели на НСАИКПД, а именно повишаване на осведомеността на
местната общност, чрез повишаване на информираността и подобряване на
образованието, приемане и участие на обществото в действията за адаптация към
промяната на климата.
Планираните мерки 11.3 и 12.1 ще бъдат реализирани основно чрез собствени
средства на Община Свищов, като и ще се търси и финансиране от фондовете от ЕС и
други донорски програми, чрез разработване на съответните проектни предложения.
Финансовите ресурси за реализацията на мерките, заложени в Стратегическата
рамка на ПИРО (Приложение 1) включват само прогнозни средства за реализацията на
ключовите за развитието на общината мерки и дейности, които разширяват
възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и
частния сектор. Не се очаква индикативната финансова таблица да покаже еднозначно
реалния обем финансови ресурси за инвестиции, текущи разходи, средства, получени
като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид публични и частни
средства и разходи, които ще бъдат осъществени на територията на община Свищов и
ще допринасят за развитието й през периода до 2027 година.
Следва да се има предвид, че общата сума на финансовите ангажименти по
отделните приоритети може да претърпи промени според степента на изпълнение на
приоритетите, промените в пазарните и обществени условия, конкретно възникващи
ситуации в страната и Европейския съюз, както и появилите се необходимости от
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преразпределение между отделните приоритети след обосновани промени според
процедурите на приложимото законодателство.
Отговорните звена, които ще бъдат ангажирани конкретно с реализиране на
мерките, заложени в отделните приоритети от Стратегическата рамка са посочени в
Приложение 1 към ПИРО, като подробна информация е представена и в част VII подолу.

Част VIІ. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка
на ПИРО
Предмет на наблюдение и оценка е изпълнението на целите и приоритетите на
ПИРО на основата на резултатите от подготовката и осъществяването на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените
индикатори за това.
Организацията на работата по наблюдение и оценка на ПИРО ще се осъществява от
Община Свищов. За тази цел ще бъде създадена система за управление и наблюдение,
която определя организационна структура, роли, отговорности и комуникационни
канали, които ще осигурят нейното ефективно функциониране. Ще бъдат изготвени
правила за работа на ПИРО, които ще бъдат в съответствие със Закона за регионално
развитие (ЗРР) и правилника за неговото прилагане. В тях ще бъде определена
организацията и методите за управление и наблюдение на програмата за изпълнение на
съответните органи и звена. Правилата ще бъдат утвърдени със заповед на Кмета на
община Свищов.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
Формата на това участие има отражение в организационната структура за
управление на ПИРО, показана на диаграмата по-долу. Тази диаграма илюстрира кои са
участниците, каква е йерархията, какви са отговорностите и как си взаимодействат
помежду си в процеса по управление и прилагане на ПИРО.
Общински съвет
Органът за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е
общинският съвет, съгласно чл.70 от Правилника за прилагане на ЗРР, който и одобрява
по предложение на кмета на общината Годишен доклад за наблюдението на неговото
изпълнение.
В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на
общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи,
организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство,
публичност и прозрачност при неговото изпълнение. Това може да стане в съответствие
със Закона за местното самоуправление и местната администрация, чрез осигуряване на
участие на заинтересованите страни в извънредни или редовни заседания на общинския
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съвет, посветени на напредъка за изпълнение на ПИРО. Освен това по инициатива на
Председателя на общинския съвет могат да бъдат организирани специализирани
форуми, където да се представят теми и да се дискутират проблеми, свързани с
изпълнението на ПИРО.
Фиг. 27

Кмет на Община Свищов
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, съгласно
чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗРР.
За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие
на общината се разработва годишен доклад, който се изготвя по определен от кмета на
общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета. Докладът се
изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година. Този доклад е публичен и се оповестява на страницата на общината в
интернет. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и
последващата оценка на плана. Копие от тези доклади се изпраща на председателя на
областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината съдържа информация за:
 общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината
и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
 постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;
 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие
на общината, в т. ч.:
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мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване
и анализ на данни;
 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за
интегрирано развитие на общината през съответната година, както и
мерките за преодоляване на тези проблеми;
 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;
 мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за
интегрирано развитие на общината със секторните политики, планове и
програми на територията на общината, включително мерките за
ограничаване изменението на климата и за АИК;
 мерките за прилагане принципа на партньорство;
 резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
 изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите
на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства
за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
 заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на
плана за интегрирано развитие на общината.
Координатор ПИРО
Координаторът по управление и наблюдение на ПИРО се назначава от кмета на
общината. Той отговаря за координацията на дейностите по управление и изпълнение на
плана, като:
 организира и провежда работни срещи с участието на ресорните дирекции в
общинска администрация и заинтересовани страни за подготовка на проекти в
изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината;
 подпомага, координира и насърчава работата по подготовка на проектите чрез
консултации и логистика. По този повод комуникира с управляващи органи на
оперативни програми, Регионалния съвет за развитие на СЦР, други партньори
и общини, имащи интерес към реализация на проекти в рамките на ПИРО;
 наблюдава изпълнението на проектите и в случай на проблеми, информира
кмета и заинтересованите страни, като прави предложения за решения;
 следи за изпълнение на заложените цели, приоритети, мерки и индикатори,
като събира, обработва и анализира текуща информация и изготвя Годишен
доклад за напредък, който предоставя за одобрение пред кмета на общината.
 за своята дейност координаторът по изпълнението на ПИРО се отчита
ежемесечно пред кмета на общината;
 популяризира дейностите и инициативите, свързани с възможностите, които
предоставя ПИРО и комуникира със заинтересованите страни;
 координаторът отговаря за изпълнението на комуникационната стратегия на
ПИРО.
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Дирекция „АПИОУПЕВ“
В дирекция „Административно - правно, информационно обслужване, управление
на проекти и европейски въпроси“ е съсредоточена цялата експертиза и опит на община
Свищов в подготовката и управлението на проекти, финансирани от програми и фондове
на ЕС. Тази дирекция ще подготвя и управлява публичните проекти, заложени в ПИРО с
участието на община Свищов. Тя отговаря за реализацията на мерките и дейностите в
ПИРО, съгласно Приложение 1 - Програма за реализация на ПИРО на община Свищов за
периода 2021-2027 г. Едновременно с това:
 ще подпомага работата по подготовка на проектите на ресорните дирекции,
публичните дружества, местни НПО организации, читалища и институции чрез
консултации и експертиза. По този повод комуникира с управляващи органи на
оперативни програми, Регионалния съвет за развитие на СЦР, други партньори
и общини имащи интерес към реализация на проекти в рамките на ПИРО;
 събира, обработва и анализира текуща информация, която предава на
координатора на ПИРО във връзка с подготовката на Годишен доклад за
напредъка по реализацията на плана;
 подпомага с логистика и информация координатора за изпълнение на
комуникационната стратегия на ПИРО.
Дирекция „АПИОУПЕВ“ е на пряко подчинение и се отчита за своята дейност пред
кмета на община Свищов.
Дирекции и звена в община Свищов
Изпълнението на програмата за реализация на ПИРО на община Свищов за периода
2021-2027 г. зависи от активността и оперативната работа на административните
структури (дирекции и звена), отговарящи за реализация на мерките заложени в ПИРО,
съгласно Приложение 1. В допълнение във връзка с изпълнението на мерките заложени в
ПИРО, тези дирекции и звена имат за задача:
 активно да участват, насърчават и подпомагат работата за подготовка на
проектите по мерките, за които отговарят;
 да събират и обработват информация за подготовка на проектите;
 да организират работни срещи с участието на външни експерти и екипи, които
имат отношение към подготовката на проектите и реализация на дейностите;
 да събират и подават информация за напредъка по мерките на Дирекция
„АПИОУПЕВ“, необходима за подготовката на Годишен доклад за напредъка
по реализацията на плана.
Експерти ПИРО
За успешната реализация на ПИРО е необходима външна експертиза, която се
отнася от една страна към наблюдението и оценката на плана и от друга - към
подготовката и реализация на мерките и дейностите. Тези експерти са външни за
общината, назначават се от кмета, а тяхната работа се контролира от координатора на
ПИРО. Външните експерти комуникират с ресорните дирекции като предлагат
консултантска и техническа помощ при подготовката на проектите и реализация на
дейностите. При възникване на проблеми с реализацията на мерките и дейности
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външните експерти, участващи в наблюдението и оценката на ПИРО могат да предложат
решения, които да адресират към координатора на ПИРО.
Управлението и наблюдението на плана се осъществява в съответствие с
разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР).
Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва последваща
оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие.
Последващата оценка включва:
 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
 оценка на общото въздействие;
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и
местно развитие.
Индикатори за наблюдение
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на ПИРО се взеха предвид общите индикатори в областта на
регионалната политика и на ЕС през периода 2021-2027 г.
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на ПИРО, въз основа на
събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и степента на постигане на
целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови
характеристики.
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики (параметри) по
отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие. За целите на
плана се използват два вида индикатори: за продукт и за резултат.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По
някои от приоритетите индикаторите се отнасят за предвидени или изпълнявани
конкретни проекти с важно значение за развитието на територията на общината.
Дефинираните индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по
отношение на оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие
се отчита с количествено измерими индикатори.
Най-общо индикаторите за продукт измерват напредъка по отношение на
приоритетите и мерките, а индикаторите за резултат – по отношение на целите.
Видът и стойностите на индикаторите за наблюдение са представени в
Приложение №3 – Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО
Свищов за периода 2021 – 2027 г.
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Част VIII. Предварителна оценка, съгласно условията на чл. 32 от ЗРР
В РИОСВ – Велико Търново подадено Уведомление с вх. № 2410/15.07.2021 г. в
съответствие с Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/ с приложен към него
проект на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.
Във връзка с това е получен отговор - уведомление с вх. № 32-00-113/20.07.2021 г., въз
основа на което е подадено Искане за преценяване на необходимостта от извършване на
екологична оценка с изх. № 32-00-113/21.07.2021 г.
С писмо изх. № 2410/6/27.08.2021 г. РИОСВ Велико Търново уведомява Община Свищов,
че на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/ Е ПРЕЦЕНЕНО ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШИ
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
Уведомлението е публикувано в сайта на Община Свищов, секция „Общинска
документация“, раздел „Електронни документи“ - „Екология“.
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