Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Свищов за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

Мярка

Дейност/проектна идея*

Кратко описание

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет

Източник на
финансиране

Административна
Срок за
структура (звено в
изпълнение общината), отговорно за
реализация на мярката

Стратегическа цел 1: Икономически растеж и индустриална инфраструктура
Приоритет 1: Развитие на "Дунавски индустриален технологичен парк Свищов"
Изготвяне на проект за
изменение на Подробния
устройствен план (ПУП) Подготовка на проект за изменение на Подробния
план за регулация и
устройствен план (ПУП) за вътрешно устройство на
застрояване (ПРЗ) и
територията и определяне на зони по икономически и
разпределение
на
социални дейности в технологичния парк
Мярка 1.1.
Изграждане на територията на бизнес парка
Смесена
инфраструктура, по икономически дейности
многофункционалн
подпомагаща
а зона -ч (Смф)
Подготовка на техн. проекти и изграждане на вътрешна и
бизнеса
Подготовка и изпълнение на външна срързваща инфраструктура, вкл. и производствена:
инвестиционни проекти за пътна, електрическа, комуникационна, газорапределителна,
вътрешна и свързваща
ВиК мрежи, изграждане на довеждаща, специализирана и
индустриалния парк
социална инфраструктура и др. Изпълнението на дейността е
инфраструктура
в зависимост от проявения интерес и сключени договори с
потенциални инвеститори
Дейности за
Дейности за популяризиране и реклама, предоставяне на
популяризиране и
добри финансови, логистични и други условия за привличане
привличане на потенциални
на инвеститори
инвеститори

Мярка 1.2
Подкрепа за
Дейности, отнасящи се до
развитие на
формиране на партньорства
предприемаческата
и междусекторно
екосистема, вкл.
сътрудничество
привличане на
чуждестранни
инвестиции

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

2021-2024 г.

Дирекция "Устройство на
територията, регулация и
екология"; „Дунавски
индустриален технологичен
парк - Свищов“ ЕАД

2021-2024 г.

Дирекция "Устройство на
територията, регулация и
екология"; „Дунавски
индустриален технологичен
парк - Свищов“ ЕАД

200 000,00

ПРР, КИП,
НПВУРБ, Държавен
и Общински
бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ" и
„Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“ ЕАД

300 000,00

ПРР, КИП,
НПВУРБ, Държавен
и Общински
бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ" и
„Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“ ЕАД

1 000 000,00

ПРР, КИП,
НПВУРБ, Държавен
и Общински
бюджет

33 000 000,00

ПРР, КИП,
НПВУРБ, Държавен
и Общински
бюджет

Смесена
многофункционалн
а зона -ч (Смф)

Мярка 1.2
Подкрепа за
развитие на
предприемаческата
екосистема, вкл.
привличане на
чуждестранни
инвестиции

Предоставяне на консултации, обучения и информация за
разработване на бизнес планове, достъп до финансиране и
Смесена
финансови инструменти за стартиращи и високотехнологични многофункционалн
и иновативни предприятия, кандидатстващи за финансиране
а зона -ч (Смф)
от европейски фондове за периода 2021-2027 г.

Дейности подпомагащи
развитието на
предприемаческата
екосистема

500 000,00

ПРР, КИП,
НПВУРБ, Държавен
и Общински
бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ" и
„Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“ ЕАД

Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"
Дирекция "УССД"

2021-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"
Дирекция "УССД"

2021-2027 г.

Дирекция "УТРЕ"
Дирекция "УССД"
"Център за управление на
отпадъците"

2022-2025 г.

Дирекция "УТРЕ"
Дирекция "УССД"
"Център за управление на
отпадъците"

2022-2026 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"
Дирекция "УССД"

Приоритет 2: Подкрепа за преход към кръгова икономика
Мярка 2.1
Насърчаване на
мерките за
енергийна
ефективност в
предприятията

Дейности по насърчаване на
мерките за енергийна
ефективност в
предприятията

Предоставяне на информация, консултации и техническа
помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в
предприятията в икономически дейности: производство,
селско стопанство и преработка на земеделски продукти

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

Подкрепа на предприятията Предоставяне на специализирана консултантска и техническа
за преход към кръгова
помощ за подготовка и управление на проекти на
икономика
предприятията за преход към кръгова икономика

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

Мярка 2.2
Тази дейност е в интегрирана свързаност с Приоритет 2, като
Насърчаване на
Дейности за подобряване
в нейния обхват ще се случват обмен на идеи, технически
прехода към
управлението на отпадъците решения, консултантска помощ в рециклиране, сепариране,
кръгова икономика
в предприятията
компостиране и повторна употреба на отпадъците от
дейностите на местните предприятия

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

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.

20 000,00

130 000,00

ПОС, КИП,
СПРЗСР, НПВУРБ,
Общински бюджет

община Свищов,
област Велико
Търново, СЦР

Приоритет 3: Насърчаване към устойчива заетост и повишаване на предприемаческата активност
Мярка 3.1
Подкрепа за
създаване на нови
и развитие на
стартиращи
предприятия

Дейности в подкрепа за
създаване на нови и
развитие на стартиращи
предприятия

Консултиране и обучения за стартиращи предприятия с цел
разрастване на производство, асортимент, маркетинг,
реализация на международните пазари (новостартиращ
бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес,
бързоразвиващи се МСП и т.н.).

община Свищов

150 000,00

ПРЧР, КИП и
Общински бюджет

Целенасочена подкрепа за осигуряване на заетост на
младежи, вкл. чрез трудово консултиране, кариерно
ориентиране, стажове, обучение на работното място и др. В
Мярка 3.2 "Зелен Дейности за повишаване на рамките на тази дейност могат да бъдат създавани формални
коридор" за млади активността и устойчивата
или неформални инициативи за сътрудничество между
хора
заетост на младите хора
заинтересованите страни (Общината, бизнеса, младежите и
др.). Целта на мярката е да се създадат перспективи за
професионално и кариерно развитие на млади хора с
приоритет на възраст до 30 год.

община Свищов

300 000,00

ПРЧР, КИП и
Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

Дирекция "УТРЕ"
"Център за управление на
отпадъците"

Стратегическа цел 2: Управление на отпадъците и опазване на околната среда
Приоритет 4: По-висока ефективност при управление на отпадъците

Разширяване и обособяване
на площадки за съхранение
и третиране на отпадъци

Разширяване и оборудване на площадки за временно
съхранение и третиране на строителни отпадъци, от които
една комбинирана в местност "Манастирски трап",
гр.Свищов. Обособяване и оборудване на площадки за
компостиране на биоотпадъци, 2 от които в източната и
западната част на Свищов и 1 бр. в с. Овча Могила

Избор на технологични решения и система за разделно
събиране и рециклиране на строителни отпадъци, вкл. в
индустриални зони при доказана необходимост. Проектиране
и изпълнение на системи, съоръжения и инсталации за
селективно разрушаване, подготовка, рециклиране,
Дейности за рециклиране на оползотворяване на строителни отпадъци и за производство
отпадъци
на рециклирани строителни материали, които изискват
внедряване на нова техника и оборудване. Въвеждане на
инсталации за предварителна преработка на смесени битови
Мярка 4.1
отпадъци или такива с необходимост от надграждане с
Сметосъбиране и
допълнителна секция за стабилизиране на органичната
оптимизиране
фракция. Дейности за компостиране на биоотпадъци.
обработката на
Дейности за
Дейности за превенция, откриване и премахване на
отпадъци
предотвратяване
нерегламентирани сметища.
образуването на отпадъци
Изграждане, разширяване
и/или надграждане на
системата за разделно
събиране на отпадъци

Дейности по сметосъбиране за труднодостъпните и малките
улици в Свищов и населените места от общината. 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.

Територии за
отпадъци

3 000 000,00

ПОС, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2024 г.

3 000 000,00

ПОС, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2027 г.

Територии за
отпадъци

община Свищов

община Свищов

Дирекция "УТРЕ"
"Център за управление на
отпадъците"

Съвместен проект за изграждане на смесена площадка за
Дейности за сепариране,
община Свищов и
временно съхранение и третиране на отпадъци. Закупуване на
рециклиране и обработка на
община Полски
техника за сепариране, рециклиране и обработка на отпадъци
отпадъци
Тръмбеш
съвместно с община Полски Тръмбеш
Дейности по подготовка за
повторна употреба и
рециклиране
Мярка 4.2
Дейности за подобряване на
Подобряване
базата от знания относно
базата от знания и
кръговата икономика,
повишаване
мониторинга на отпадъците
осведомеността за
и потоците от материали
отпадъците

2021-2027 г.
3 900 000,00

Избор и прилагане на технология за обработка на отпадъци с
цел тяхното повторно използване в преработващата
промишленост. Придобиване на претоварна, компостираща
инсталация, съоръжение за измерване на отпадъци, дробилка
и др.

община Свищов и
община Полски
Тръмбеш

Дейности за повишаване на осведомеността относно
практиките и поведението във връзка с устойчивото
потребление. Разяснителни и информационни дейности за
повишаване на културата за събиране на отпадъци.

община Свищов и
община Полски
Тръмбеш

Дирекция "УТРЕ"
"Център за управление на
отпадъците"

ПОС, НПВУРБ,
Общински бюджет
2022-2026 г.

ПОС, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "УТРЕ"
"Център за управление на
отпадъците"

10 000 000,00

ПОС, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2027 г.

Дирекция "УТРЕ"
Отдел "Инвестиционна
политика"

350 000,00

ПОС, НПВУРБ,
Държавен и
Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"
съвместно с "ВиКЙовковци".

2021-2027 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"
съвместно с "ВиКЙовковци".

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Дирекция "УК и ОМП"

100 000,00

Приоритет 5: Опазване на водите, рискове и изменения на климата
Проект "Изграждане на
пречиствателна станция за
питейни води"

Мярка 5.1
Подобряване
качеството на
питейните води

Горска територия землище на село
Вардим

Проект „Реконструкция и
рехабилитация на
землищата на
захранващи водопроводи на
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
селата Морава,
село Драгомирово, село
води в населените места, подобряване на качеството на водата
Драгомирово,
Морава, село
и намаляване на загубите по водопреносната мрежа.
Хаджидимитрово и
Хаджидимитрово и село
Козловец
Козловец, община Свищов“ II етап
Проект „Реконструкция на
довеждащ водопровод за
Реконструкция на довеждащият водопровод за село Овча
село Овча могила - първи могила има за цел да подобри качеството на питейната вода и
етап /от шахта изпразнител
да намали водозагубите, чрез смяна на азбестоциментови
№ 1 до шахта въздушник №
/етернитови/ тръби ф200 мм положени по проект на ТПО
3 и от о.к. 229 до о.к.72/,
Велико Търново от 1970 г
Община Свищов

землището на с.
Овча Могила

460 000,00

ПОС, НПВУРБ,
Държавен и
Общински бюджет

Създаване на 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.

община Свищов

1 500 000,00

ТГС - Румъния България,
Общински бюджет

Проект "USES 2 Доброволчески услуги за
извънредни ситуации"

Мярка 5.2 Рискове,
бедствия, пожари
и катастрофи

Проучване на водоизточниците, избор на технология за
пречистване и деманганизиране на водата, изготвяне на
техническа документация, строителство на ПСПВ и
реконструкция на съществуваща водоснабдителна мрежа,
където е приложимо.

Почистване на дерета
Ръчно и машинно почистване на дерета, преминаващи през
преминаващи през населени
населените места на територията на Община Свищов от
община Свищов
места от територията на
наноси, битови отпадъци, растителност и др. с цел
Мярка 5.2 Рискове,
община Свищов
предотвратяване последствията от природни бедствия.
бедствия, пожари
и катастрофи
Проект "Укрепване на
Строително-монтажни работи за довършване на поетапно
бреговата ивица в участъка
укрепване на бреговата ивица в рамките на с.Вардим - от
от км.539 до км.540 на р.
административната сграда на "Сортови семена" АД до
Участъка от км.539
Дунав и участъка на с.
лодкостоянката.Това включва строителен и авторски надзор,
до км.540 на
Вардим - от
както и непредвидени разходи. С изпълнението на
р.Дунав и участъка
административната сграда предвидените работи до приета кота горен ръб на съоръжение
на с.Вардим
на "Сортови семена" АД до +24.30 м.ще бъде постигната максимална защита на бреговата
лодкостоянката - поетапно"
ивица в укрепените части от високите води на р.Дунав.
Проект „Ларвицидна и
имагицидна дезинсекция на
хабитатите на насекомиДейности за ларвицидна и имагицидна дезинсекция на
вредители в
хабитатите на насекоми-вредители в агломерационния ареал
агломерационния ареал на
на Община Свищов и община Ценово
Мярка 5.3
Община Свищов и община
Екоравновесие на
Ценово“
жизнената среда
Дейности за осъществяване на Общинска програма за
Дейности по ограничаване овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
на популацията на
територията на Община Свищов, съгласно чл. 40, ал. 4 от
бездомните кучета
Закона за защита на животните. Мониторинг върху
бездомните кучета, закупуване на оборудване и др.

община Свищов и
община Ценово

гр. Свищов

500 000,00

ПОС, Общински
бюджет, Държавен
бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "УК и ОМП"

4 826 966,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

5 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "УТРЕ"

500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Държавен и
общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Устройство на
територията, регулация и
екология"

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Стратегическа цел 3: Подобряване на средата за живот в населените места
Приоритет 6: Облагородяване и свързаност на населените места

Мярка 6.1.
Енергийна
ефективност на
публични сгради

Дейността предвижда енергиен одит, подготовка на
технически проект за внедряване на активни и пасивни мерки
Саниране и внедряване на
за енергийна ефективност: реконструкция и изолация на
Смесена централна
мерки за енергийна
стени, подове и покрив, смяна на дограма, ел. инсталации,
зона на град
ефективност в сградата на
внедряване на енергоспестяващи системи за отопление и
Свищов (Ц)
РСПБЗН Свищов
климатизация, ВЕИ и др., съгласно енергийния одит.
Изграждане на съоръжение за улеснен достъп на хора в
неравностойно положение.
Дейността предвижда енергиен одит, подготовка на
технически проект за внедряване на активни и пасивни мерки
Проект „Ремонт,
за енергийна ефективност: реконструкция и изолация на
обновяване и внедряване на
Смесена централна
стени, подове и покрив, смяна на дограма, ел. инсталации,
мерки за енергийна
зона на град
внедряване на енергоспестяващи системи за отопление и
ефективност в сградата на
Свищов (Ц)
климатизация, ВЕИ и др., съгласно енергийния одит.
РУ МВР Свищов.
Изграждане на съоръжение за улеснен достъп на хора в
неравностойно положение.

1 500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Мярка 6.1.
Енергийна
ефективност на
публични сгради

Мярка 6.2
Енергийна
ефективност на
жилищни сгради

Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
сградите на кметствата на
територията на община
Свищов

Дейността предвижда енергиен одит, подготовка на
технически проекти, за внедряване на активни и пасивни
мерки за енергийна ефективност: реконструкция и изолация
на стени, подове и покрив, смяна на дограма, ел. инсталации,
внедряване на енергоспестяващи системи за отопление и
климатизация, ВЕИ и др., съгласно енергийния одит.
Изграждане на съоръжение за улеснен достъп на хора в
неравностойно положение.

Ремонт, реконструкция и
прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
сградата на ТД на НАП Велико Търново и отдел
„Общински приходи"

4 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Дейността предвижда енергиен одит, подготовка на
технически проекти, за внедряване на активни и пасивни
мерки за енергийна ефективност: реконструкция и изолация
Смесена централна
на стени, подове и покрив, смяна на дограма, ел. инсталации,
зона на град
внедряване на енергоспестяващи системи за отопление и
Свищов (Ц)
климатизация, ВЕИ и др., съгласно енергийния одит.
Изграждане на съоръжение за улеснен достъп на хора в
неравностойно положение.

Дейности за енергийна
ефективност на
многофамилни жилищни
сгради в град Свищов

Дейности за енергийна
ефективност на
еднофамилни жилищни
сгради на територията на
община Свищов

2021-2024 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Жилищни зони: с
преобладаващо
Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
комплексно
в многофамилни жилищни сгради на територията на град
застрояване (Жк) и
Свищов.
средно-етажно
застрояване (Жс)

49 000 000,00

НПЕЕМЖС;
Българска Банка за
развитие

2021-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

Жилищна зона с
Предпроектни проучвания (вкл.енергиен одит), проектиране,
преобладаващо
извършване на СМР и внедряване на мерки за енергийна
малко етажно
ефективност в еднофамилни жилищни сгради на територията
застрояване (Жм) и
на община Свищов, внедряване на ВЕИ - 4 квт.инсталирана
разновидност
мощност на къща.
(Жм1)

2 185 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

Проектът обхваща междублокови пространства,
Жилищни зони: с
реконструкция на улична мрежа, осигуряване на места за
преобладаващо
Проект "Благоустрояване на
паркиране, подмяна на алейните и пешеходни настилки,
комплексно
градската жизнена среда в обособяване на кътове за отдих – пейки, кошчета, беседки, и
застрояване (Жк) и
квартали на гр.Свищов"
др., изграждане на детски и фитнес площадки на открито,
средно-етажно
реконструкция и създаване на зелени площи, ремонт на
застрояване (Жс)
отводнителна система в зоните за отдих и др.

5 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

2022 г.

Дирекция "Устройство на
територията, регулация и
екология";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

План за устойчива градска
мобилност

Мярка 6.3
Облагородяване на
градската среда и
развитие на
градската
мобилност

селата от община
Свищов

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.

гр.Свищов

30 000,00

Община Свищов

Мярка 6.3
Облагородяване на
градската среда и
развитие на
градската
мобилност

Проект „Градска
мобилност“

град Свищов

3 000 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

3 000 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

2021-2024 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ" Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

2023-2027 г.

Дирекция "УТРЕ";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

2023-2027 г.

Дирекция "Устройство на
територията, регулация и
екология";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Проект „Модернизация на
уличното осветление“

Внедряване на енергоспестяващи осветителни тела, софтуер
за "умно" управление, включително и ВЕИ осветителни тела.

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

Проект „Регенериране на
обществените
пространства“

Дейностите по проекта са насочени към 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.)

Жилищна зона с
преобладаващо
малко етажно
застрояване (Жм) и
разновидност
(Жм1)

2 500 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
НПВУРБ,
Общински бюджет

Проект „Подобряване на
уличната инфраструктура в
селата на община Свищов“

Реконструкция и рехабилитация на улици и пътни
съоръжения и принадлежности към тях в населени места на
територията на община Свищов

селата от община
Свищов

10 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез
технологично обновление и модернизиране на системите за
външно изкуствено осветление на територията на населените
места в община Свищов

селата от община
Свищов

3 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Проект "Основен ремонт на
общински път PVN1112 / III 303, Левски - Бутово /
Проектa предвижда основен ремонт и реконструкция на пътя
Градище - Граница
от с. Драгомирово, през с. Овча Могила с излаз на главен път
общ.(Левски - Свищов ) Русе-Плевен-София.
Овча могила - Драгомирово
/ III - 302 / "

Терени за
техническа
инфраструктура,
Драгомирово Овча Могила Главен път Русе Плевен - София

6 250 419,89

ПРР, АПИ,
Общински бюджет

Предпроектни проучвания, проектиране и строителноПроект "Основен ремонт на
монтажни работи за основен ремонт на пътя - настилките,
общински път VTR1260/ І канавките, участъци от пътя, които при проливен дъжд се
3, Козар Белене - Плевен / - заливат с кал от нивите покрай него. Също така има участък
Деляновци - Морава - Овча
от пътя, който пропада /на около 1,5 км. от Деляновци по
Могила / PVN1112 /"
посока Морава/ и трябва да се ремонтира. Общата дължина
на пътя е 12,879 км.

Терени за
техническа
инфраструктура,
Деляновци Морава - Овча
Могила

Мярка 6.4
Облагородяване на Проект „Модернизация на
населените места
уличното осветление в
селата от територията на
община Свищов“

Мярка 6.5
Подобряване на
междуселищната
пътна
инфраструктура

Проекта е насочен към осигуряване на устойчива градска
мобилност чрез модернизация на градските улици и
автобусните спирки, изграждане на мрежа от велосипедни
алеи, мрежа от станции за споделяне на велосипеди,
видеонаблюдение на трафика.

4 807 354,21

Приоритет 7: Модернизиране на публични услуги за населението

ПРР, АПИ,
Общински бюджет

Включва закупуване на земекопна техника /мини багер/ и
автомобил тип /катафалка/ отговарящ на изискванията на
РЗИ; изграждане на урнова стена; изработване на ПУП на
Проект „Модернизация на
гробните места в гробищните паркове; софтуер за регистър на Гробищни паркове
гробищните паркове“
гробните места и свързаната с тях информация; ремонт и
поддръжка на гробищните парковете, включително и
разширяване на гробищен парк в местност "Манастира"

Мярка 7.1
Публични услуги

Основен ремонт на
фермерски пазар
"Велешана"

Включва дейности по обновяване на закрити и открити
пазарни съоръжения и площи, закупуване на оборудване за
контрол и транспортни средства за нуждите на общинско
предприятие "Пазари - Свищов"

Проект „Изграждане на
система от
видеонаблюдение в
населените места на
територията на община
Свищов“

Проектното предложение предвижда изграждане на система
от мерки и дейности за повишаване на контролът, опазването
на реда и собствеността на всички жители, които живеят в
населените места на територията на Община Свищов чрез
изграждане на система за видеонаблюдение.

Мярка 7.2
Развитие на
Проект „Дигитализация на
общински
административните услуги
електронни услуги
на Община Свищов“
за населението и
бизнеса
Мярка 7.3
Поддържане на
зелени площи,
улична мрежа и
градски
пространства

Проект „Администрация в
публичен домейн“

Подобряване на административното обслужване на жителите
на Свищов и Зимнич чрез изграждане и внедряване на
електронни административни услуги.

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.

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

община Свищов

Община Свищов

град Свищов

300 000,00

ПРР, Общински
бюджет

2022-2024 г.

Общинско предприятие
"Обреди - Свищов"

400 000,00

ПРР, Общински
бюджет

2022-2025 г.

Общинско предприятие
"Пазари - Свищов"

3 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2027 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"
Дирекция „Управление при
кризи и отбранителномобилизационна
подготовка”

1 000 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

2 500 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

Стратегическа цел 4: Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал
Приоритет 8: Развитие на образованието и спорта
Проект „Обновяване и
възстановяване,
включително енергийна
ефективност на комплекс
Корпус "Юг“ - СА "Д. А.
Ценов“
Мярка 8.1
Енергийна
ефективност и
модернизиране на
образователните
институции за по-

Ремонт и реконструкция на спортни съоръжения и зали,
плувен басейн и хотелска част с конгресен и учебен център
към спортната база, вкл. и внедряване на мерки за енергийна
ефективност. Проектът ще бъде реализиран в сътрудничество
между Община Свищов и СА "Д. А. Ценов", като целта му е
превръщането на Учебен корпус "Юг" в регионален център за
обучение, спорт и възстановяване.

Зона за спорт и
атракции (Са)

8 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Дирекция "Управление на
собствеността и стопански
дейности"

3 000 000,00

ПРР, План за
възстановяване и
устойчивост на
България,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Дирекция "Управление на
собствеността и стопански
дейности"

3 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

1 500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет,
ОП НОИР

2022-2025 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси",
Отдел "Образование"

400 000,00

НПВУРБ,
Общински бюджет,
Програма
"Образование"

2024-2027 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси",
Отдел "Образование"

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

100 000,00

Програма
"Образование" и
НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси",
Отдел "Образование"

Проект "Професионално
Прилагане на мерки и реализиране на проекти за осигуряване
обучение и заетост за
на обучение и заетост на безработни лица и представители на
безработни лица и уязвими
уязвими групи в община Свищов
групи в община Свищов"

Община Свищов

300 000,00

ПРЧР; Агенция по
заетостта,
Общински бюджет

2021-2027г

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

Проект „Основен ремонт на
Проектът включва: ремонт, реконструкция на трибуни и
стадион „Академик“, кв.
настилки; благоустрояване и прилагане на мерки за енергийна
104; УПИ L 4449; гр.
ефективност на сградата; Обзавеждане и оборудване /където е
Свищов; Община Свищов;
приложимо/.
Област В. Търново“

Зона за спорт и
атракции (Са)

2 913 221,86

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2024 г.

Отдел "Инвестиционна
политика"

Подготовка на инвестиционен проект; строително- ремонтни
дейности и оборудване на минерален градски басейн

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

2 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Отдел "Инвестиционна
политика"

Ремонт на съществуващи и изграждане на нови
многофункционални спортни игрища в селата: Алеково,
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Деляновци,
Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш,
Хаджидимитрово и Царевец

Зона за спорт и
атракции (Са)

2 000 000,00

НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Отдел "Инвестиционна
политика";
Звено "Спортни дейности" и
Звено "Масова физкултура"

Мярка 8.1
Полагане на хидроизолация Съвместен проект между Общината и Стопанска академия
Смесена централна
Енергийна
и топлоизолация на част от
включващ дейности по енергийна ефективност, ремонт и
зона на град
ефективност и
сградния фонд и учебните реконструкция на учебни сгради и общежития за нуждите на
Свищов (Ц)
модернизиране на
корпуси на Академията
Стопанска академия "Д. А. Ценов".
образователните
институции за попривлекателна и Ремонт и модернизация на
Ремонт и реконструкция на общински учебни заведения:
Смесена централна
качествена среда сградите на училищата СУ
Първи етап – ремонт на сградите;
"Димитър Благоев", СУ
зона на град
за учене и
Втори етап – ремонт на външните пространства и прилежащи
"Цветан Радославов" и СУ
Свищов (Ц)
иновации
площи, в т.ч. и спортни съоръжения и физкултурни салони
"Николай Катранов";
Модернизиране на
образователните
институции за попривлекателна и качествена
среда за учене и иновации
на територията на Община
Свищов

Мярка 8.2
Личностно
развитие и заетост

Мярка 8.3 Подобри условия за
спорт в града

Ремонт, реконструкция и закупуване на оборудване с цел
модернизиране и въвеждане на иновативни практики в
образователния процес, вкл. и създаване на STEM среда.

Община Свищов

Проект "Създаване на
център за подкрепа за
личностно развитие"

Ремонт, обзавеждане и оборудване на помещения общинска Смесена централна
собственост. Разходи за материална издръжка, разходи за
зона на град
възнаграждения на наетите специалисти
Свищов (Ц)

Създаване на център за
природни науки и синя
икономика

Ремонт и оборудване на Център за природни науки и синя
икономика, с цел промяна на предприемаческите нагласи за
нов бизнес модел, базиран на технологии, вдъхновени от
природата, екологосъобразни за устойчиво развитие.

Изграждане на градски
/минерален/ басейн

Мярка 8.4 Спортна Ремонт на съществуваща и
инфраструктура в изграждане на нова спортна
селата
инфраструктура в селата

Мярка 8.5
Популяризиране
Дейности по
на спорта и
популяризиране на спорта и
развитие на
развитие на спортна култура
спортна култура

Включва подготовка, изпълнение, популяризиране и
разширяване на спортния календар. Развитие на спортна
култура у населението чрез организиране на масови
мероприятия, инициативи и обучения.

община Свищов

100 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Звено "Спортни дейности" и
Звено "Масова физкултура"

Приоритет 9: Повишаване качеството на здравните и социалните услуги
Проект "Възстановяване
дейността на родилното
отделение в МБАЛ"Д-р
Димитър Павлович",
гр.Свищов

Реконструкция, ремонт и закупуване на модерно медицинско
Зона за обществено
оборудване и обзавеждане за целите на родилното отделение
обслужване
на болницата

Проектът включва закупуване на софтуер и обучения за
Подобряване на болничното
телемедицина, дигитализация, иновативни методи и
и извънболничното лечение,
технологии за болнично и извънболнично лечение, като напр:
вкл. обучение и
обучение на парамедици, софтуер за мониторинг на
Зона за обществено
предоставяне на нови
получаването и разходването на лекарствените средства и др.
обслужване
услуги. Съвместен проект
Мярка 9.1
Провеждане на здравни кампании сред населението, в.т.ч. в
между община Свищов и
Модернизация на
училища и детски градини и уязвими групи с цел повишаване
Община Полски Тръмбеш
материалната база
на здравната култура.
за предоставяне на
Основната цел на проектното предложение е да се осигури
здравни услуги и
подходяща и рентабилна здравна инфраструктура,
въвеждане на нови Проект „Вашето здраве има
съвместима с бъдещите изисквания на населението в град Зона за обществено
и иновативни
значение! - Етап 2“
Свищов. Дейностите са продължение на реализиран етап 1 от
обслужване
технологии за
съвместен проект на община Свищов и община Зимнич
лечение на
(Румъния).
населението
Модернизация на
Енергийна ефективност, реконструкция, ремонт и оборудване
материалната база на
на болницата в гр. Свищов и здравните служби в селата,
общински лечебни
където да бъдат организирани кабинети. Това ще позволи
община Свищов
заведения и въвеждане на
използването на мобилна лаборатория и здравна консултация
иновативни технологии за
с различни специалисти.
лечение на населението

Мярка 9.2
Енергийна
ефективност,
реконструкция и
оборудване на
сгради за

2 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

3 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2024-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

4 000 000,00

ТГС - Румъния България,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

10 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

Възобновяване на
балнеолечебен и
рехабилитационен център

Целта е да бъде възстановен реахабилитационен център на
теритирията на многопрофилната болница в гр. Свищов.
Включва ремонт, реконструкция, мерки по енергийна
ефективност, оборудване и обзавеждане на центъра.

Зона за обществено
обслужване

3 000 000,00

ПРР, Общински
бюджет

2024-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ"

Проект „Подобряване
качеството на живот и
работна среда в Дом за
стари хора „Мария Луиза” в
гр. Свищов

Проектното предложение включва дейности по
реконструкция и модернизация на сградния фонд и
оборудването, повишаване енергийната ефективност на
сградата и осигуряване достъп за хора в неравностойно
положение

Зона за обществено
озеленяване извън
регулация (Оз2)

5 929 708,73

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Мярка 9.2
Енергийна
ефективност,
реконструкция и
оборудване на
сгради за
предоставяне на
социални услуги

Мярка 9.3 Нови и
по-качествени
социални услуги

Проектът включва: външна изолация, подмяна на дограмата;
монтаж на асансьор за осигуряване на достъпна среда;
Зона за обществено
изграждане на отоплителна инсталация с термо помпа;
обслужване
рехабилитация на двора;

3 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Общинска служба
"Социални дейности";
Дирекция "АПИОУПЕВ"

Модернизиране на
дейността и предлаганите Закупуване на машини, съоръжения и оборудване - кухненски Зона за обществено
услуги от Домашен
печки и кухненски машини; закупуване на автомобил
обслужване
социален патронаж Свищов

50 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Ремонт на сградата на УК
„Алеко Константинов“ и
енергийна ефективност

Енергийна ефективност на
общежитие към ЦНСТПЛД
Овча могила.

Внедряване на пасивни и активни мерки по енергийна
ефективност на сградата на ЦНСТПЛД Овча Могила.
Изграждане на асансьорно съоръжение за осигуряване на
достъп до втори и трети етаж за потребителите.

с. Овча могила

500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2026 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Изграждане на социално
заведение за възрастни и
младежи в риск в с. Овча
могила

Ремонт, реконструкция и енергийна ефективност на сграда
бивш учебен корпус на СУПЦ и обособяването му в социално
заведение за младежи или възрастни. Изграждане на достъпна
среда за хора с увреждания

с. Овча могила

1 500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2026 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Дейности за реформиране на съществуващата социална
услуга в ДСХ чрез разкриване на резидентни социални
услуги, както следва: 1) Социална услуга резидентна грижа за
Рекреационна зона;
Реформиране на социалните лица в надтрудоспособна възраст без увреждания по чл. 15, т.
Зона за обществено
услуги
8 от ЗСУ; 2) Социална услуга резидентна грижа за
обслужване
пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от
ЗСУ; 3) Социална услуга резидентна грижа за пълнолетни
лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ.

500 000,00

ПРЧР, ПРР
Държавен и
Общински бюджет

2022-2025 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Подобряване качеството на Интегриране на инфраструктурния проект с „меки мерки“ за
социалните услуги в
обучения и супервизия на персонала, насърчаване на
съществуващите два
доброволчеството, стажуване и други; /Закупуване на нов лек
ЦНСТПЛД
автомобил за нуждите на Центъра/.

300 000,00

ПРЧР, ПРР
Държавен и
Общински бюджет

2024-2027 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Овча могила

Мярка 9.3 Нови и
по-качествени
социални услуги

Разкриване на нови
социални услуги

1) Разкриване на социална услуга резидентна грижа за
пълнолетни лица с физически увреждания по чл. 15, т. 8 от
ЗСУ на територията на община Свищов с капацитет 15 места;
2) Разкриване на социални услуги за осигуряване на
специализирана терапия и рехабилитация; 3) Информиране и
консултиране на деца с увреждания и в риск от забавяне в
развитието на възраст от 0 до 7 години и техните семейства
на територията на община Свищов, с определени 30 места; 4)
Инфраструктурни и неинфраструктурни мерки за разкриване
на специализирана социална услуга за дневна грижа за
пълнолетни лица с трайни увреждания по чл. 15, т. 7 от ЗСУ;
5) Инфраструктурни и неинфраструктурни мерки за
разкриване на социална услуга, резидентна грижа за
пълнолетни лица с деменция по чл. 15, т. 8 от ЗСУ; 6)
Инфраструктурни и неинфраструктурни мерки за разкриване
на социална услуга, резидентна грижа за пълнолетни лица с
интелектуални затруднения по чл. 15, т. 8 от ЗСУ.

Община Свищов

1 000 000,00

ПРЧР, ПРР
Държавен и
Общински бюджет

2022-2026 г.

Общинска служба
"Социални дейности"

Приоритет 10: Опазване и популяризиране на културното наследство и развитие на културния туризъм
Социализация и
реставрация на обект
„Историческо място в
долината на р. Текир дере,
Дейности по консервация и реставрация, възстановяване,
където са дебаркирали
опазване, експониране, социализация, популяризиране,
Зона за обществено
руските войски през 1877 г.
оборудване, вертикална планировка и подобряване на
озеленяване извън
и са водени първите
прилежащи пространства, развитие на туристическата
регулация (Оз2)
сражения за
инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и др.
Освобождението на
България, източно от гр.
Свищов“,

Мярка10.1
Съхраняване и
социализация на
културноисторическото
наследство

Проект „Възстановяване на
воденица при р. Текир дере,
имот №65766.508.21 по КК
Дейности по консервация и реставрация, възстановяване,
и КР на град Свищов,
социализация, популяризиране, оборудване, вертикална
местност Паметниците,
планировка и подобряване на прилежащи пространства, и др.
община Свищов, област
Велико Търново”

Защитена
територия

Дейности по КРР на средновековната крепост и
Проект "Средновековна
късноантичната стена; леко издигане на места; художествено
крепост на хълм „Калето“" осветление; подробни табели. Оформяне на хълма като парк с
алеи, адаптиране на средновековната църква „Св. Димитър“ в
него, допълнителна инфраструктура, популяризиране и др.

Защитена
територия

6 000 000,00

ПРР, Общински
бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

280 000,00

ПРР, Общински
бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

4 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "АПИОУПЕВ"

Мярка10.1
Съхраняване и
социализация на
културноисторическото
наследство

Проект "Нове социализация и
експониране" - ІI ЕТАП

Дейности по реставрация, консервация, изграждане на
посетителски център, социализация, популяризиране,
оборудване, вертикална планировка и подобряване на
прилежащи пространства, и др.

Защитена
територия,
Национална
културна ценност

Ремонт, реставрация и
социализация на
Самоковлиевата къща –
етнографска експозиция
„Градски бит и култура"

Дейности по реставрация, консервация, социализация,
популяризиране, оборудване, вертикална планировка и
подобряване на прилежащи пространства, и др.

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

Обособяване на
Дейностите включват: социализация, оборудване,
археологическа експозиция
обзавеждане и дигитализации за съхранение, експониране и
(музей) в сградата на
популяризиране на културното наследство и друга
Светиниколското училище в
инфраструктура
Свищов
Обособяване на нова
изложбена зала в музей
Дейностите включват: реконструкция, ремонт, социализация,
„Преминаване на руските
оборудване и обзавеждане за експониране и популяризиране
войски 1877 г.“ в
на културното наследство и друга инфраструктура
местността „Паметниците“
край Свищов
Проект „Подобряване и
модернизация на сградния
читалищен фонд на
Народно читалище
“Развитие” село Козловец

Мярка 10.2
Инфраструктура и
оборудване на
културни
организации и
сгради,

Жилищна зона с
преобладаващо
средно-етажно
застрояване (Жс)

Защитена
територия

5 000 000,00

ПРР, Общински
бюджет

1 000 000,00

Министерство на
културата;
ПРР, Общински
бюджет

1 000 000,00

Министерство на
културата;
ПРР, Общински
бюджет

800 000,00

2021-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

2022-2026 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

2022-2026 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Министерство на
културата;
ПРР, Общински
бюджет

2022-2026 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на
читалищната сграда, оборудване и обзавеждане, вертикална
планировка, осигуряване на достъп на хора с увреждания

Жилищна зона с
преобладаващо
малко етажно
застрояване (Жм),
с. Козловец

1 200 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

Ремонт, реконструкция,
Реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на
подобряване на енергийната
читалищната сграда, оборудване и обзавеждане, вертикална
ефективност в НЧ
планировка, осигуряване на достъп на хора с увреждания
„Възраждане-1908“

Жилищна зона с
преобладаващо
малко етажно
застрояване (Жм),
с. Българско
Сливово

1 200 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

Проект "Ремонт,
реконструкция, подобряване
Реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на
на енергийната ефективност
читалищната сграда, оборудване и обзавеждане, вертикална
в сградата на НЧ
планировка, осигуряване на достъп на хора с увреждания
„Съзнателност“ с. Овча
могила

Жилищна зона с
преобладаващо
малко етажно
застрояване (Жм),
с. Овча могила

1 200 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2025 г.

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

"Ремонт, реконструкция и
подобряване на енергийната
Реконструкция, ремонт, енергийна ефективност на
ефективност в сградата на
читалищната сграда, оборудване и обзавеждане, вертикална
Народно читалище
планировка, осигуряване на достъп на хора с увреждания
Мярка 10.2
“Светлина
1911”
с.
Морава
Инфраструктура и
оборудване на
Обособяване на открита
културни
широка сцена пред
организации и
библиотеката на ПБНЧ в
Закупуване и монтаж на съоръжения и оборудване за сцена
сгради,
централната градска
вкл.енергийна
градина
ефективност

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

1 200 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

20 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2027 г.

3 000 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България",
Общински бюджет

2023-2027 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "АПИОУПЕВ"

2022-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2022-2024 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Общински бюджет

2021 - 2022 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ" и
Дирекция "Култура и
културно наследство"

Проектът е съвместен с Община Зимнич. За провеждане на
част от културните събития като фестивали, конкурси,
концерти и др. е необходимо да бъдат създадени условия за
провеждането им на закрито. За целта е важно да се
реализират дейности за изграждане на модерна и
многофункционална градска концертна зала

Община Свищов

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на
Градска художествена галерия Свищов

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност,
оборудване и обзавеждане на Градска библиотека Свищов

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

750 000,00

Община Свищов

30 000,00

Анализ на ресурсите, силните и слабите страни,
Подготовка на стратегия за възможностите и заплахите. Определяне на цели, приоритети
развитие на туризма
и мерки за развитие на туризма на територията на община
Свищов

2023-2027 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Развитие на културната
инфраструктура, чрез
строителство,
реконструкция, обновяване,
оборудване и обзавеждане
на културни сгради и обекти

Проект за обновявяне на
Градската библиотека в гр.
Свищов, пл. "Алеко
Константинов" 5

Звено "Управление на
проекти и европейски
въпроси"

100 000,00

Извършване на строително-монтажни работи, закупуване на
оборудване и обзавеждане

гр. Свищов

2022-2025 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство";
Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Изграждане на модерна и
многофункционална
репетиционна зала

Проект за Художествена
галерия "Никола Павлович"
гр. Свищов

Мярка 10.3
Развитие на
туризма

Жилищна зона с
преобладаващо
малко етажно
застрояване (Жм),
с. Морава

500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

Мярка 10.3
Развитие на
туризма

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц) и
Дейности по дигитализация Дигитализация на музейния и библиотечен фонд на Свищов - Жилищна зона с
и популяризиране на музея Градска библиотека Свищов, Художествена галерия, Къща
преобладаващо
и библиотечния фонд
музей "Алеко Константинов"
малкоетажно
застрояване разновидност
(Жм1)
Дейности по дигитализация Създаване на обща концепция за популяризиране и дигитално
и популяризиране на
експониране, маркетинг и реклама на културното наследство.
културно-историческо
Създаване на интернет портал, участия в специализирани
наследство
туристически борси и изложения

Мярка 10.4
Религиозни
храмове

3 000 000,00

НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2026 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

община Свищов

1 100 000,00

ТГС Румъния България; Програма
"Interreg VI-A
Румъния-България";
НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2026 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

100 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Общински бюджет

2021-2027 г.

Дирекция "Култура и
културно наследство"

Дейности за реализиране на
културния календар

Включва: подготовка, изпълнение, популяризиране и
разширяване на културния календар. Насърчаване към
активно участие в културния календар на местни и
международни състави, групи, културни дейци и др.

община Свищов

Укрепване и отводняване на
храм "Света Троица" в гр.
Свищов

Проучване и изработване на инвестиционен проект,
строително-монтажни работи.

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

1 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Държавен и
общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Вертикална планировка и
отводняване на храм "Св.
Пророк Илия" в гр. Свищов

Проучване и изработване на инвестиционен проект,
строително-монтажни работи.

Смесена централна
зона на град
Свищов (Ц)

500 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Държавен и
общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Реконструкция, реставрация
Проучване и изработване на инвестиционен проект,
Смесена централна
и възстановяване на храм реконструкция и реставрация на храма, строително-монтажни
зона на град
"Св.Св. Кирил и Методий"
работи
Свищов (Ц)

4 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Държавен и
общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

Рекреационна зона,
Исторически места,
обекти и други
обекти на КИН

1 000 000,00

ПРР, НПВУРБ,
Държавен и
общински бюджет

2022-2025 г.

Дирекция "Инвестиционна
политика, кадастър и
техническо обслужване"

2023-2026 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Отдел "Човешки ресурси,
информационно обслужван
и технологии"

Ремонт и укрепване на
манастир "Покров
Богородичен"

Проучване и изработване на инвестиционен проект,
строително-монтажни работи.

Стратегическа цел 5: Добро местно управление
Приоритет 11: Повишаване капацитета на управление на общинска администрация
Мярка 11.1
Управление на
човешките ресурси

Дейности по подбор и
управление на човешките
ресурси

Обучение на персонала и внедряване на програма /софтуер за
човешки ресурси

град Свищов

300 000,00

НПВУРБ,
Общински бюджет

Мярка 11.2
Дигитално
управление

Дейности по
дигитализиране свързани с
управление на
администрацията

Дигитализиране на информационните масиви в
администрацията, свързано с управление на структурите

община Свищов

Мярка 11.3
Сътрудничество

Дейности по
сътрудничество с местни и
международни партньори

Включва: създаване на ефективни партньорства за трансфер
на добри практики в областта на местното самоуправление и
насърчаване развитието на регионите в т.ч. и
трансграничните

община Свищов

300 000,00

НПВУРБ,
Общински бюджет

2023-2026 г.

50 000,00

Общински бюджет,
фондове от ЕС и
други донори

2022-2026 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Отдел "Човешки ресурси,
информационно обслужван
и технологии"
Дирекция "АПИОУПЕВ"

Приоритет 12: Повишаване участието на гражданите и бизнеса в местното управление

Дейности по разработване и прилагане на мерки за
Дейности за информираност
повишаване на информираността за общинската политика и
Мярка 12.1
на гражданите и бизнеса
услуги
Информираност и
механизми за
Механизми за участие на
участие в
гражданите и бизнеса в
Разработване и прилагане на механизми за участие на
управлението
процеса по вземане на
гржданите и бизнеса в процеса по вземане на решения
решения

община Свищов

община Свищов

Общ индикативен бюджет

50 000,00

Общински бюджет,
фондове от ЕС и
други донори

50 000,00

Общински бюджет,
фондове от ЕС и
други донори

2023-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Отдел "Човешки ресурси,
информационно обслужван
и технологии"

2023-2027 г.

Дирекция "АПИОУПЕВ";
Отдел "Човешки ресурси,
информационно обслужван
и технологии"

269 532 670,69

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни мерки, които се
осъществяват чрез повече от една дейност.
**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на
цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО на община Свищов за периода 2021-2027 г.

Проекти

Приоритет 1

Мярка 1.1

Приоритет 2

Мярка 2
Мярка 3.1

Приоритет 3
Мярка 3.2

Приоритет 4

Приоритет 5

Мярка 4.1

Мярка 5.1

Мярка 6.1
Мярка 6.2

Проект 1.1: Изграждане на „Дунавски индустриален
технологичен парк Свищов“
Проект 2.1: Насърчаване на прехода към кръгова
икономика
Проект 3.1: Подкрепа за създаване на нови и развитие
на стартиращи предприятия
Проект 3.2: Повишаване на активността и устойчивата
заетост на младите хора
Проект 4.1: Разширяване и обособяване на площадки за
съхранение, третиране, рециклиране и предотвратяване
образуването на отпадъци
Проект 5.1.1: Изграждане на пречиствателна станция за
питейни води
Проект 5.1.2: Реконструкция и рехабилитация на
захранващи водопроводи на село Драгомирово, село
Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец,
община Свищов“ - II етап
Проект 5.1.3: „Реконструкция на довеждащ водопровод
за село Овча могила - първи етап /от шахта изпразнител
№ 1 до шахта въздушник № 3 и от о.к. 229 до о.к.72/,
Община Свищов
Проект 6.1: Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в сградите на кметствата на територията
на община Свищов
Проект 6.2: Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради на територията на град Свищов.
Проект 6.3.1: Градска мобилност

Мярка 6.3 Проект 6.3.2: Модернизация на уличното осветление
Приоритет 6

Проект 6.3.3: Регенериране на обществените
пространства

Проектна
готовност

Индикативен срок
Общ индикативен бюджет на
на изпълнение
проектната идея (в хил. лв.)
(месеци)

Допълнителна
информация

средна

36

34 000,00

н.п.

нулева

72

130,00

н.п.

нулева

60

150,00

н.п.

ниска

72

300,00

н.п.

средна

36

3 000,00

н.п.

ниска

60

10 000,00

н.п.

висока

72

350,00

н.п.

висока

72

460,00

н.п.

средна

36

4 000,00

н.п.

висока

48

49 000,00

н.п.

средна

48

3 000,00

н.п.

средна

48

3 000,00

н.п.

средна

48

2 500,00

н.п.

Приоритет 6
Мяка 6.4

Мярка 6.5

Мярка 7.1
Приоритет 7

Мярка 7.2
Мярка 7.3

Мярка 8.1

средна

36

10 000,00

н.п.

Проект 6.4.2: Модернизация на уличното осветление в
селата от територията на община Свищов

средна

48

3 000,00

н.п.

висока

48

6 250,42

н.п.

ниска

48

4 807,35

н.п.

ниска

48

3 000,00

н.п.

ниска

48

1 000,00

н.п.

ниска

48

2 500,00

н.п.

ниска

48

8 000,00

н.п.

ниска

36

3 000,00

н.п.

ниска

36

1 500,00

н.п.

ниска

48

400,00

н.п.

висока

36

2 913,22

н.п.

ниска

36

2 000,00

н.п.

ниска

36

2 000,00

н.п.

ниска

48

2 000,00

н.п.

ниска

36

3 000,00

н.п.

Проект 6.5.1: Проект "Основен ремонт на общински
път PVN1112 / III - 303, Левски - Бутово / Градище Граница общ.(Левски - Свищов ) - Овча могила Драгомирово / III - 302 / "
Проект 6.5.2: Основен ремонт на общински път
VTR1260/ І - 3, Козар Белене - Плевен / - Деляновци Морава - Овча могила / PVN1112 /
Проект 7.1: Изграждане на система от
видеонаблюдение в населените места на територията на
община Свищов
Проект 7.2: Дигитализация на административните
услуги на Община Свищов
Проект 7.3: Администрация в публичен домейн
Проект 8.1.1: Обновяване и възстановяване,
включително енергийна ефективност на комплекс
Корпус "Юг“ - СА "Д.А.Ценов"
Проект 8.1.2: Ремонт и модернизация на сградите на
училищата СУ "Димитър Благоев", СУ "Цветан
Радославов" и СУ "Николай Катранов"
Проект 8.1.3: Модернизиране на образователните
институции за по-привлекателна и качествена среда за
учене и иновации на територията на Община Свищов

Приоритет 8
Мярка 8.2

Мярка 8.3

Мярка 8.4

Мярка 9.1
Приоритет 9

Проект 6.4.1: Подобряване на уличната инфраструктура
в селата на община Свищов

Проект 8.2: Създаване на център за подкрепа за
личностно развитие
Проект 8.3.1: Основен ремонт на стадион „Академик“,
кв. 104; УПИ L 4449; гр. Свищов; Община Свищов;
Област В. Търново
Проект 8.3.2: Изграждане на градски /минерален/
басейн
Проект 8.4: Ремонт на съществуваща и изграждане на
нова спортна инфраструктура в селата
Проект 9.1.1: Възстановяване дейността на родилното
отделение в МБАЛ "Д-р Димитър Павлович",
гр.Свищов
Проект 9.1.2: Подобряване на болничното и
извънболничното лечение, вкл. обучение и
предоставяне на нови услуги.

Мярка 9.1
Приоритет 9

Мярка 9.2

Проект 9.1.3: Модернизация на материалната база на
общински лечебни заведения и въвеждане на
иновативни технологии за лечение на населението
Проект 9.1.4: Възобновяване на балнеолечебен и
рехабилитационен център
Проект 9.2.1: Подобряване качеството на живот и
работна среда в Дом за стари хора „Мария Луиза” в гр.
Свищов
Проект 9.2.2: Ремонт на сградата на УК „Алеко
Константинов“ и енергийна ефективност

Проект 10.1.1: 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
Приоритет 10 Мярка 10.1 България, източно от гр. Свищов“
Проект 10.1.2: Средновековна крепост на хълм
„Калето“
Проект 10.1.3: Нове - социализация и експониране - ІI
ЕТАП

ниска

36

10 000,00

н.п.

ниска

48

3 000,00

н.п.

висока

36

5 929,71

н.п.

средна

36

3 000,00

н.п.

ниска

36

6 000,00

н.п.

средна

36

4 000,00

н.п.

средна

36

5 000,00

н.п.

ниска

48

3 000,00

н.п.

ниска

48

1 100,00

н.п.

ниска

48

4 000,00

н.п.

ниска

48

300,00

н.п.

ниска

48

300,00

н.п.

висока

60

50,00

н.п.

висока

72

100,00

н.п.

Проект 10.2: Развитие на културната инфраструктура,

Мярка 10.2 чрез строителство, реконструкция, обновяване,
оборудване и обзавеждане на културни сгради и обекти
Проект 10.3: Дигитализация и популяризиране на
културно-историческото наследство
Проект 10.4: Реконструкция, реставрация и
Мярка 10.4
възстановяване на храм "Св.Св. Кирил и Методий"
Проект 11.1.1: Обучение на персонала и внедряване на
Мярка 11.1
програма /софтуер за човешки ресурси
Проект 11.2: Дигитализиране на информационните
Приоритет 11 Мярка 11.2 масиви в администрацията, свързано с управление на
структурите
Проект 11.3: Сътрудничество с местни и международни
Мярка 11.3
партньори
Проект 12.1: Информираност и механизми за участие в
Приоритет 12 Мярка 12.1
управлението

Мярка 10.3

Общ индикативен
бюджет на всички
проекти

211 041 лв.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Приложение № 2

ПИРО НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
/хил. лв./
Период
2021 - 2027
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Приоритет 4
Приоритет 5
Приоритет 6
Приоритет 7
Приоритет 8
Приоритет 9
Приоритет 10
Приоритет 11
Приоритет 12
ОБЩО

Собствени
средства Общински
бюджет
3 500,00
33,00
45,00
1 000,00
2 193,70
3 905,78
440,00
2 331,32
3 157,97
3 497,00
110,00
100,00
20 313,77

Отн. дял
(%)
10,00
22,00
10,00
10,00
9,48
4,04
6,11
10,00
9,08
9,21
16,92
100,00

Републикански
бюджет
5 250,00
19,50
67,50
1 500,00
3 440,54
56 209,92
1 010,00
3 496,98
5 136,96
5 610,50
90,00
81 831,90

Отн. дял
(%)
15,00
13,00
15,00
15,00
14,87
58,08
14,03
15,00
14,77
14,77
13,85
-

Средства от ЕС

26 250,00
97,50
337,50
7 500,00
17 502,72
36 657,08
5 750,00
17 484,92
26 484,78
28 872,50
450,00
167 387,00

Отн. дял
(%)

Други
ОБЩО в
Отн.
източн
ОБЩО в лв. отн. дял
дял (%)
ици
(%)

75,00
65,00
75,00
75,00
75,65
37,88
79,86
75,00
76,15
76,02
69,23
-

35 000,00
150,00
450,00
10 000,00
23 137,0
96 773
7 200,00
23 313,22
34 779,71
37 980,00
650,00
100,00
269 532,67

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
-

Приложение № 3
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО
НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Стратегическа цел 1: Икономически растеж и ндустриална инфраструктура
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

RCO 01 Подкрепени предприятия

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

20

RCO 05 Пoдкрепени нови предприятия

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

8

RCO 05 Пoдкрепени предприятия с висок
темп на растеж

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Изграден индустриален технологичен парк

брой

Община Свищов,
Областен управител
на обл. Велико Търново

2021 - 2027 г.

1

Застроена площ за инфраструктура
подпомагаща бизнеса

дка

Община Свищов,
Областен управител
на обл. Велико Търново

2021 - 2027 г.

120

RCO 01 Подкрепени предприятия

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

20

RCO 05 Пoдкрепени нови предприятия

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

50

Участия на международни инвестиционни
форуми

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

3

Формиране на партньорства с местни и чужди
компании

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

2

Приоритет 1
Мярка 1.1

Мярка 1.2

Приоритет 2
Мярка 2.1

RCO 01 Подкрепени предприятия

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

20

Мярка 2.2

RCO 01 Подкрепени предприятия

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

20

Създадени браншови платформи за обмяна на
добри практики

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

1

RCO 05 Подкрепени нови предприятия

брой

Община Свищов, СА "Д.А.Ценов",
Агенция по заетостта

2021 - 2027 г.

20

Предоставени консултации на млади хора

брой

Община Свищов, СА "Д.А.Ценов",
Агенция по заетостта

2021 - 2027 г.

100

Проведени обучения

брой

Община Свищов, СА "Д.А.Ценов",
Агенция по заетостта

2021 - 2027 г.

25

Проведени стажове

брой

Община Свищов, СА "Д.А.Ценов",
Агенция по заетостта

2021 - 2027 г.

20

Създадени формални или неформални
инициативи за сътрудничество между
заинтересованите страни

брой

Община Свищов, СА "Д.А.Ценов",
Агенция по заетостта

2021 - 2027 г.

2

Приоритет 3
Мярка 3.1
Мярка 3.2

Индикатори за резултат
Стратегическа
цел

Индикатор

Стратегическа RCR 04 МСП, въвеждащи организационна и
маркетингова иновация
цел 1
RCR 19 Предприятия с по-висок оборот

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

брой

Община Свищов, Агенция за МСП

2021 - 2027 г.

0

3

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

10

Стратегическа
цел 1

RCR 19 Предприятия с по-висока добавена
стойност на служител

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

10

Предприятия участващи в промишлена
симбиоза

брой

Община Свищов,
Център за управление на отпадъци

2021 - 2027 г.

0

3

МСП въвели екоиновации

брой

Община Свищов,
Център за управление на отпадъци

2021 - 2027 г.

0

3

МСП въвели ресурсоефективни технологии

брой

Община Свищов,
Център за управление на отпадъци

2021 - 2027 г.

0

3

Стратегическа цел 2: Управление на отпадъците и опазване на околната среда
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

2021 - 2027 г.

600

2021 - 2027 г.

9 900 000

Приоритет 4
Мярка 4.1

Мярка 4.2

RCO 34 Допълнителен капацитет за
рециклиране на отпадъци
RCO 107 Инвестиции в съоръжения за
разделно събиране на отпадъци
Проведени разяснителни и информационни
дейности за повишаване на културата за
събиране на отпадъци.

тон/годин
а
лева

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2022 - 2027 г.

3

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

1

м.

ВиК - Йовковци, Община Свищов,
НСИ

2021 - 2027 г.

3028

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Приоритет 5
Мярка 5.1

Изградена ПСПВ
RCO 30 Дължина на новите или
консолидираните тръби за
битови нужди
RCO 25 Новопостроени или консолидирани
защитни съоръжения по крайбрежни ивици и
речни брегове и свлачища за защита на хора,
активни и естествената околна среда

Мярка 5.2

Мярка 5.2

Мярка 5.3

Почистени дерета, преминаващи през
населени места
Създадена доброволческа група към
кризисния център за борба с пожарите,
бедствията и катастрофите
RCO 87 Организации, осъществяващи
трансгранично сътрудничество
Проведени капании за ларвицидна и
имагицидна дезинсекция на хабитатите на
насекоми-вредители
Реализирани проекти за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Свищов

брой

Община Свищов

2022 - 2027 г.

3

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

1

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

4

брой

Община Свищов,
Община Ценово

2021 - 2027 г.

7

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2022 - 2027 г.

1

Индикатори за резултат
Стратегическа
цел

Индикатор

Стратегическа
RCR47 Рециклирани отпадъци
цел 2
RCR 103 Разделно събрани отпадъци

Мерна
единица
тон/годин
а
тон/годин
а

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

600

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

48

RCR 41 Жители, свързани към подобрени
системи за снабдяване с вода

брой

ВиК - Йовковци,
Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

20 634

RCR 35 Жители, които се ползват от мерки за
защита от наводнения.

брой

Община Свищов,
Център за управление на отпадъци

2021 - 2027 г.

0

3 356

RCR 96 Жители, които се ползват от мерки за
защита от несвързани с климата природни
рискове и рискове свързани с дейността на
човека.

брой

Община Свищов,
Център за управление на отпадъци

2021 - 2027 г.

0

20 634

RCR 86 Заинтересовани страни/ институции с
повишен капацитет за трансгранично
сътрудничество

брой

Община Свищов, ИСУН

2021 - 2027 г.

0

4

Стратегическа цел 3: Подобряване на средата за живот в населените места
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка
Приоритет 6
Мярка 6.1
Мярка 6.2

Мярка 6.3

Мярак 6.4

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

RCO 19 Обществени сгради с подобрени
енергийни характеристики
RCO 18 Жилища с подобрени енергийни
характеристики (многофамилни)
RCO 18 Жилища с подобрени енергийни
характеристики (еднофамилни)
RCO 36 Повърхностна площ на подкрепяната
зелена инфраструктура в градските райони

кв.м.

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

4197

2021 - 2027 г.

39

2021 - 2027 г.

50

2021 - 2027 г.

24 000

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

2021 - 2027 г.

10 000

2021 - 2027 г.

2

2021 - 2027 г.

1

2021 - 2027 г.

238 000

2021 - 2027 г.

1

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2022 - 2027 г.

48

RCO 58 Подкрепяна велосипедна
инфраструктура
Облагородени общи и междублокови
пространства
RCO 87 Организации, осъществяващи
трансгранично сътрудничество
Осъществени проекти за модернизиране на
уличното осветление в Свищов
Подобрена улична мрежа в селата
Осъществени проекти за модернизиране на
уличното осветление в селата

Мярка 6.5

RCO 46 Дължина на реконструираните и
модернизирани пътища

брой
брой
кв.м.

км.
кв.м.
брой
брой
кв.м.
брой
км.

Приоритет 7
Мярка 7.1
Мярка 7.2

Мярка 7.3

Стратегическа
цел

Модернизирани публични услуги
RCO 14 Публични институции, получаващи
подкрепа за разработване на цифрови услуги
и приложения
Осъществен проект за поддържане на зелени
площи, улична мрежа и градски пространства

брой
брой

Община Свищов
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.
2021 - 2027 г.

2
1

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

1

RCO 87 Организации, осъществяващи
трансгранично сътрудничество

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Индикатори за резултат

2021 - 2027 г.

2

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

92

RCR 51 Жители, които имат достъп до нова и
модернизирана зелена инфраструктура в
градските ареали

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

20 634

Жители, които се ползват от модернизирано
улично осветление

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

9 710

RCR 84 Организации, които осъществяват
трансгранично сътрудничество 6-12 месеца
след приключването на проекта.

брой

Община Свищов,
ИСУН, НСИ

2021 - 2027 г.

0

2

Ползватели на новоизградени,
реконструирани и модернизирани улици

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

9 710

RCR 55 Ползватели на реконструирани и
модернизирани пътища

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

24 018

Стратегическа RCR 28 Сгради с подобрена енергийна
класификация (жилищни /многофамилни и
цел 3
еднофамилни/ и публични

RCR 11 Потребители на нови обществени
цифрови услуги и приложения

брой

Община Свищов, НСИ

2022 - 2027 г.

0

29 165

Стратегическа цел 4: Създаване на по-благоприятни условия за развитие на човешкия потенциал
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

RCO 19 Обществени сгради с подобрени
енергийни характеристики

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

5

Модернизирани образователни институции

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

3

Реализирани центрове за личностно развитие
и иновации

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Проведени професионални обучения

брой

2021 - 2027 г.

8

Мярка 8.3

Подобрена спортна инфраструктура в гр.
Свищов

брой

2021 - 2027 г.

2

Мярка 8.4

Подобрена спортна инфраструктура в селата

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

9

Мярка 8.5

Проведени спортни мероприятия и събития

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2022 - 2027 г.

40

RCO 69 Капацитет на подкрепяната
инфраструктура за здравни грижи

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

29 165

RCO 87 Организации, осъществяващи
трансгранично сътрудничество

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Брой проведени обучения в областта на
здравеопазването

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

4

Индикатор

Приоритет 8
Мярка 8.1

Мярка 8.2

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

Приоритет 9

Мярка 9.1

Мярка 9.1

Мярка 9.2

Мярка 9.3

Въведени нови технологии и методи за
лечение

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Възобновен балнеолечебен и
рехабилитационен център

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

1

RCO 19 Обществени сгради с подобрени
енергийни характеристики

кв.м.

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

8715

RCO 70 Капацитет на подкрепяната социална
инфраструктура (без жилищна)

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

300

Разкриване на нови и подобрени социални
услуги

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

9

брой

Община Свищов

2021 - 2027 г.

7

2021 - 2027 г.

9

2022 - 2027 г.

11442

2021 - 2027 г.

6

2021 - 2027 г.

2

2021 - 2027 г.

4

Приоритет 10
Мярка 10.1

Мярка 10.2

Мярка 10.3

Мярка 10.4

RCO 77 Подкрепена инфраструктура в
областта на културата и туризма
RCO 77 Подкрепена инфраструктура в
областта на културата и туризма
RCO 19 Обществени сгради с подобрени
енергийни характеристики
Дигитализация и популяризиране на културноисторическо наследство
RCO 87 Организации, осъществяващи
трансгранично сътрудничество
RCO 77 Подкрепена инфраструктура в
областта на културата и туризма (религиозни
храмове)

брой
кв.м.
брой
брой
брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС
Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

Индикатори за резултат
Стратегическа
цел

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

RCR 71 Годишен брой на лицата, използващи
подкрепяната образователна инфраструктура

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

2 500

Участници, които при напускане на
операцията получават квалификация

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

60

Годишен брой на лицата, които използват
подкрепените спортни съоръжения

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

6 862

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

240

RCR 77 Туристи/посещения на
подпомогнатите обекти (на година)

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

7 000

RCR 84 Организации, които осъществяват
трансгранично сътрудничество 6-12 месеца
след приключването на проекта.

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

6

RCR 78 Ползватели на подкрепяната културна
инфраструктура

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0

29 165

RCR 74 Годишен брой на лицата, които
Стратегическа
използват подкрепяната социална
цел 4
инфраструктура и съоръжения

Стратегическа цел 5: Добро местно управление
Индикатори за продукт
Приоритет,
мярка

Индикатор

Мерна
единица

Източник на информация

Период на
отчитане

Целева стойност

Приоритет 11
Мярка 11.1

Проведени обучения на персонала на
общинската администрация

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

5

Мярка 11.2

Инвестиции в дигитализиране управлението
на вътрешната структура

лева

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

300 000

Мярка 11.3

Проекти в сътрудничество с цел подобряване
на многосекторното управление

брой

Община Свищов, ИСУН,
Програмите на ЕС

2021 - 2027 г.

2

Приоритет 12
Мярка 12.1

Стратегическа
цел

Мерки и механизми за повишаване на
информираността за общинската политика и
услуги
Индикатор

Стратегическа Обучен административен персонал
цел 5
Заинтересовани страни/институции с повишен
капацитет за сътрудничество
Участия на гражданите и бизнеса в процеса по
вземане на решения

брой

Община Свищов

Индикатори за резултат
Мерна
Източник на информация
единица

2021 - 2027 г.

5

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

брой
брой

Община Свищов, НСИ
Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.
2021 - 2027 г.

0
0

50
10

брой

Община Свищов, НСИ

2021 - 2027 г.

0
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Обща информация
Настоящото проучване е извършено във връзка с подготовката на План за
интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 – 2027 г.
Времеви период: септември – декември 2020 г.
Териториален обхват: община Свищов.
Целеви групи: физически и юридически лица, стопански и нестопански субекти,
местни и държавни органи на управление, имащ отношение към развитието на
територията на община Свищов.

Методи и подходи, цели и задачи
Методическите указания на МРРБ за подготовка на ПИРО (2021-2027) изискват
прилагането на подход „отдолу - нагоре“. По същността си този подход представлява
използването на различни инструменти за наблюдение и оценка на хората от една
социална общност и създадените от тях професионални или формални мрежи за
определен период от време с цел да се установи настроението, нагласите, очакванията
и намеренията им за развитие на територията, където живеят и работят. Подходът
„отдолу - нагоре“ изисква прилагане на изследователските инструменти на микроравнище, чийто резултати да се използват и изпълняват на най-високо или макро-ниво
(в провеждането на местните политики и управлението на общината). Подходът
предполага и използването на предимства, отнасящи се до изрично съобразяване с
мненията, позициите и очакванията на малки социални групи при осъществяване на
местната политика от страна на администрацията. По същността си подходът се
ръководи от принципа на „минималния консенсус“, допускащ намирането на зони на
съгласие между групи с противоречиви интереси и очаквания за развитието.
Подходът „отдолу-нагоре“ е насочен към регистриране на мненията на участниците
в отделни групи на макроравнище, за да може формално всеки жител да оцени своята
роля в Плана за интегрирано развитие на община Свищов (2021-2027) и да се възползва
от възможностите, които той предоставя. Това означава да е налице по-малка
вероятност отделни индивиди или социални групи да усетят негативни ефекти от
провежданите реформи в различни сектори и да допринесат в максимална степен за
общото икономическо и социално развитие на общината, паралелно с подобряването
на личния им стандарт на живот.
Главното предимство при използването на подхода „отдолу-нагоре“ е че ПИРО се
разработва въз основа на солидната логика на най-широки и едновременно с това найактивни на територията обществени групи, които следват собствените си цели,
интереси и намерения. Така те стават съавтори на Плана за интегрирано развитие, но и
по този начин поемат отговорност за неговото прилагане и изпълнение.
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При подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Свищов (ПИРО
2021 - 2027) се събра и обработи статистическа информация за територията на
общината, която отразява обективната реалност за състоянието на територията.
Едновременно с това резултатите от настоящото прочуване даде представа за
субективното мнение на хората.
Съчетаването на обективната реалност и субективните мнения на хората от
общността осигурява по-ясна картина на перспективите за развитие и
възможностите за реализация на важни за територията на община Свищов
проекти, така че да се постигне колкото се може по-добър баланс между желаното
и възможното, субективното и обективното.
Основната цел на настоящото проучване е да бъдат установени нагласите,
очакванията и намеренията на местните жители по отношение на сега съществуващата
ситуация на територията на община Свищов, както и за бъдещото развитие на местната
общност. По този начин ще бъде подпомогнат процеса за изготвяне на План за
интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 – 2027 г., така че да отговаря
на нуждите, желанията и възможностите за развитие на жителите на територията. Ето
защо в проучването са използвани следните методи и подходи:
 Анкетно проучване;
 Фокус групи;
 Работни срещи;
 Интервюта с местни лидери;
 Попълване на проектен фиш.
За изпълнението на тази цел бяха поставени и изпълнени следните дейности и
задачи:
Дейност 1: Идентифициране на целеви групи от заинтересовани страни
В рамките на Дейност 1 бяха идентифицирани и определени целеви групи и
заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на община Свищов, както
следва:
 Представители на местната и държавната власт;
 Представители на структурите на гражданското общество, в това число НПО,
сдружения, клубове, настоятелства и други, с дейност в сферата на културата,
образованието, младежта, спорта, туризма, околната среда, равенство и
основни права и т.н.
 Представители на икономическия сектор, в т.ч. предприятия, земеделски
производители, кооперации, дружества и т.н., независимо от сферата на
дейност.
 Граждани.
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Дейност 2: Провеждане на анкетно проучване сред заинтересованите страни
В изпълнение на Дейност 2 бяха поставени и изпълнени следните задачи:
 подготовка и разпространение на анкетна карта сред заинтересованите страни;
 събиране, обработка и анализ на получените карти.
През анализа на анкетните карти се установи каква е оценката на местните хора за
природната среда, инфраструктурата, условията в населените места, социалните,
образователните и културните дейности, както и какво мислят за състоянието на
жилищата, сигурността, икономиката, туризма, какво им е отношението към
отпадъците и околната среда и др. Едновременно с това стана по-ясно какви са
намеренията, нагласите, вижданията и очакванията на заинтересованите страни,
относно потенциала за развитие на тях самите, жителите и територията на община
Свищов.
Дейност 3: Провеждане на интервюта и работни срещи (фокус групи)
Целта на интервютата и фокус групите беше от една страна да се запознаят
участниците с целите и задачите на плана и от друга, да се получи обратна връзка,
мнения и предложения по отношение на приоритетите, мерките и проектите, които да
бъдат заложени в бъдещия План за интегрирано развитие на община Свищов 2021 –
2027 г.
Междувременно беше проведена работна среща с представители на общините
Свищов и Полски Тръмбеш за определяне на съвместни проекти и зони за развитие.
Във връзка с резултатите от проучването и генерираните идеи за проекти бяха
осъществени 3 работни срещи на вътрешната работна група за подготовка на ПИРО,
сформирана със заповед на кмета на община Свищов. Освен това на 16.12.2020 г. се
проведе работна среща с ръководители на административни звена в община Свищов.
На срещата бяха представени резултатите от проучването и се получиха предложения
и мнения относно генерираните проекти, което на по-късен етап доведе до
преразпределение в рамките на ПИРО.
Дейност 4: Избор на идеи за проекти
В изпълнение на Дейност 4 бяха поставени и изпълнени следните задачи:
 подготовка и разпространение на проектен фиш, в който заинтересованите
страни могат да опишат идеята за проект;
 събиране, обработка и анализ на получените идеи за проекти.
В резултат на това се маркираха онези инвестиционни намерения, които според
заинтересованите страни могат да имат най-голямо въздействие върху развитието на
социално-икономическия живот на територията на община Свищов. Така спазвайки
подхода „отдолу-нагоре“, от частното към общото, тези проекти ще допринесат за
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определяне на целите и приоритетите в Плана за интегрирано развитие на община
Свищов за периода 2021 – 2027 г.
Таблица 1: Времеви график на изпълнените дейностите и поставените задачи
Брой
№ Дейност/Задача
Пояснения
Дати/Периоди
участници
Идентифицираните групи:
общинска и държавна
администрация, културни,
Идентифициране
образователни и социални
Септември
1 на заинтересовани
150
институции,
2020 г.
страни
неправителствени
организации, бизнеса и
граждани
Септември –
Анкетно
Проведено сред
2
Октомври
115
проучване
заинтересовани страни
2020 г.
Проведени 8 фокус групи с
Септември –
3
Фокус групи
участието на
Ноември
148
заинтересованите страни
2020 г.
Проведени 3 срещи на
вътрешната работна група,
ръководители на
Септември –
3
Работни срещи
административни звена и
45
Декември 2020 г.
кметове. Една среща с
представители на община
Полски Тръмбеш
Интервюта с лидери на
Септември –
4
Интервюта
местните социални и
Ноември
12
икономически групи.
2020 г.
Събрани и обработени 192
проектни фишове от
заинтересованите страни и
Септември –
5
Идеи за проекти
106
още 13 генерирани проекта Декември 2020 г.
в работните срещи. Общо
205 предложени проекта
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Анкетно проучване
Описание на анкетното проучване
Методът на анкетното проучване се състои в събиране и обработка на първична
емпирична информация за определени мнения, очаквания, знания и социални факти,
които дават предварителна оценка на жителите на община Свищов за състоянието на
местната социална и икономическа среда. По характера си, това анкетно проучване се
дефинира като фокусирано (полуформализирано) изследване, търсещо мнението на
респондентите по определени критерии, описващи макрорамката на социалната
действителност в община Свищов.
В хода на анкетното проучване е използвана квотна многостепенна извадка,
гарантираща неслучаен подбор на респондентите и ангажиране на представители на
социални групи с активно участие в местния социален и икономически живот. За
разлика от случайния подбор, тази извадка дава по-ясен фокус върху мнението на
местната общност, защото ангажира гражданите с най-активно мнение и място в нея.
Ангажирането на мненията именно на най-активната част от общността гарантира повисока представителност в сравнение с по-голяма и тежка извадка, представяща
позициите и на неактивните социални групи.
Анкетното проучване използва 5-степенна Ликъртова скала, даваща възможност да
бъде събрана по-прецизна и по-лична информация от респондентите. Така различните
степени на отношение и мнение, на съгласие или несъгласие с определена тема
регистрира различния интензитет на отношението на респондентите. Ликъртовата
скала предполага разстоянията между отделните възможни степени на отговорите да са
еднакви, т.е. достатъчно балансирани. В този смисъл тя покрива не само рационалните,
но дълбоко емоционалните позиции на участниците в анкетното проучване.
Анкетното проучване на нагласите, очакванията и намеренията на обществеността
за развитието на община Свищов е ключово в процеса на подготовка на Плана за
интегрирано развитие на общината (2021-2027). Това проучване е един от методите,
който допринася за прилагането на ключовия за подготовката на ПИРО подход
„отдолу – нагоре“ (Bottom up), доколкото той най-добре отразява предварителните
нагласи на обществеността – или поне на най-активната й част – на изследваната
територия.
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Резултати от анкетното проучване
Въпрос 1

Коментар:
Извадката покрива напълно изискването за разнообразие на респондетската база.
От друга страна видимо се открояват подгрупите на представителите на културните и
образователните институции, както и локалните структури на националните
институции и на местната власт. Подобно съотношение не се наблюдава при
подадените проектни фишове, доколкото някои институции са по-подготвени и с повисока проектна готовност да заявят инициативите си за включване в бъдещия план за
интегрирано развитие на община Свищов.
Равноправното участие на различни подгрупи сигнализира, че мнението на
местните хора е балансирано представено в анкетата и не е изпуснато мнението на
важни съставни части на местната общност. Не е налице ярка доминация на една или
друга група, което несъмнено би изкривило резултатите и би положило отпечатък
върху цялостните резултати на анкетното проучване и би влязло в противоречие с
обективните резултати, получени от местните и национални източници на
статистическа информация.
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Въпрос 2

Забележка: Въпросът съдържа и отговорите на следващата страница
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Коментар:
Това е най-важният въпрос в анкетното проучване. Той отразява както оценката на
местната общност за текущото развитие на общината, така и очакванията за това, в кои
области то трябва да бъде подобрявано.
Високите оценки, които набира показателят „качеството и обхвата на предлаганите
образователни услуги“ на първо място идва поради факта, че в общината се предлага
“пълен пакет“ образователни услуги – през средно и професионално образование, до
възможност за изучаване на висше образование. Наличието на национално
разпознаваема местна академична институция създава у населението не само усещане
за авторитет и гордост, а и някакъв вид сигурност, че естественият пълен
образователен цикъл, който може да търси един млад човек с желание за кариера, може
да бъде осъществен без да се налага той да напуска територията. У местното население
– по културни и исторически причини е утвърдено усещането, че образованието и
неговото високо качество могат да осигурят ключови компетенции, които са
универсални по характер и приложимост при реализирането на житейските
възможности в бъдеще. Високата оценка на възможността да се получи добро
образование в общината е свързано с търсенето и очакването да се гарантира
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подготовка за кариерна реализация и за превантивно повишаване на възможностите за
постигане на добра професионална позиция.
Този извод се потвърждава и от констатациите, набрани в хода на фокус групите и
интервютата с локални представители на работодателите. Там личи именно, че те
търсят и трудно намират образовани и квалифицирани кадри. Високата оценка
на възможностите за получаване на образование е свързана и с творческото и
рационализаторско начало и способността за възприемане, разбиране и
интерпретиране на различното и специфичното практическо познание. Доколкото
традициите в доброто образование в Свищов са дълги и устойчиви, тази оценка се
очертава като едно от ключовите конкурентни предимства на общината. Достъпът до
образование се дефинират като много важен и с висока стойност за социалния и
професионалния статус. Но дори и доминиращите мнения за качеството на
образованието не позволяват то да бъде оценено като „много добро“, което очертава
очаквания за инвестиции в тази посока.
На второ място с близки стойности, респондентите поставят „нивото на сигурност
и охрана на населеното място“ и „сметосъбирането и транспортирането на отпадъци“.
По принцип хората ценят сигурността, като условие за развитието и очевидно всички
местни политики в тази посока биха били приветствани. Тези очаквания произтичат от
надеждите на местната общност за предвидимост на живота и кариерата им и
елиминиране на факторите, които могат да създават рискове за тях. Потвърждение на
това твърдение се открива и в колебливите оценки, индикиращи нивото на
сигурност, които идват преимуществено от жители в селата на общината. Те не
влияят на цялостната оценка за сигурността, но показват, че жителите на селата са
особено чувствителни към нивото на сигурност като важен елемент от местната
политика.
Другият показател, свързан с качеството на услугата „сметосъбиране и
транспортирането на отпадъци“ – също събира високи оценки сред респондентите.
Това е така, защото общината не разполага със собствено сметище и се налага да
транспортира отпадъците от територията до регионалното депо в съседната
община Никопол, съобразявайки се с количествени квоти и ценови лимити,
надвишаването на които провокира рискове за поява на дисбаланси в местните
публични финанси. Многократно проблематизирана за Свищов, тази тема очевидно е
важна и за гражданите, и затова те подкрепят инвестиции в тази посока. Със
сигурност местни инициативи, насочени към реформа на организацията за
събиране и оползотворяване на отпадъци ще се считат за високо ценени от
местното население. Това е в унисон с нарасналите изисквания и на европейските
програми, в които акцентът е поставен именно върху зелени рециклиращи политики.
Темата, както личи понататък в този доклад, става ключова и в проведените фокус
групи и интервюта. В допълнение на това, респондентите показват и много висок
интерес към показателя „Опазването на биологичното разнообразие и околната среда“.
Явно местните хора ценят щадящи към околната среда инициативи и биха
оценили високо усилия в тази посока.
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На следващо място в оценките си свищовлии са поставили „подобряване на
градската среда“. Облагородяването на градската среда среща високи оценки, защото
респондентите добре разбират, че тя представлява многофункционално и
динамично изменящо се социално пространство, което не само дава облика на
населеното място, а и индикира качеството на живот в него и самооценката на
жителите за средата, която обитават.
Всички интервенции в публичните градски пространства са деликатни по
характера си, защото трябва да отговорят на очакванията на мнозинството от жителите,
а и поради факта, че те често са общинска/публична собственост. Но в същото време,
промените се осъществяват чрез средствата на данъкоплатците и създават ресурс за
повишаването на качеството на живота на гражданите. Всички действия по
облагородяването на градската среда обикновено са във фокуса на общественото
внимание, защото чрез тях се реализират социални феномени, спомагащи за
създаването и поддържането на здрави местни (квартални) общностни, но могат и да
станат повод за конфликт при отклонения от очакванията на гражданите. Контекстът
на интервенциите и инвестициите в облагородяването на градската среда разкрива:
 структурен проблем по оста жители – институции относно техните
отговорности и правомощия;
 наличие на огромен потенциал, оставащ в голяма степен нереализиран,
произтичащ от желанието на гражданите да участват в позитивните промени
на заобикалящата ги среда.
Затова и вниманието към тези два проблема трябва да бъде част от местните
политики, имащи в крайна сметка за цел повишаване качеството на живот чрез
създаване на добра социална среда за жителите.
На следващо място респондентите заявяват високи оценки за „достъпната спортна
инфраструктура“. Оценката на този показател обаче задължително корелира с
очакванията, изразени при провеждането на фокус групите, където ясно личи
желанието тази инфраструктура да бъде разширена, а инвестициите в нея – да
бъдат увеличени. Такава констатация не е уникална за местната общност на Свищов –
подобни резултати са регистрирани в специализирани проучвания и на национално
ниво. Като цяло българите са силно заинтересовани от развитието на възможностите за
упражняване на масов спорт като израз на възможността за социално общуване.
Изразените мнения съдържат и очакването на общността, достъпът до спортна
инфраструктура да бъде увеличаван и в бъдеще като интегрална част от местната
политика.
Показателят „качество на предлаганите социални услуги“ събира висока оценка
сред респондентите и утвърждава констатациите, че на територията на общината се
предлага високо качество на тези услуги. Наличието на достъпни и най-вече
качествени социални услуги в общността е важна предпоставка за преодоляване на
социалната изолация на хора в неравностойно положение, както и за реформиране на
институционалния подход при съществуващите социални услуги. Освен това е и
индикатор за повишаващо се ниво на социална интеграция на местната общност като
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цяло. Прави впечатление фактът, че социалните услуги, които се развиват на
територията като алтернатива на институциите все повече обхващат найнуждаещите се целеви групи. И това води до високи оценки за услугата като цяло
сред местната общност.
В същото време общинската администрация (това стана ясно в хода на дискусиите
във фокус групите) като че ли предпочита да развива социалните услуги по модела
на „делегирана държавна дейност“, заради осигуреното финансиране от
републиканския бюджет, а новите социални услуги все повече се ориентират към
децентрализация на управлението.
Местната общност вероятно би оценила много повече социалните услуги,
насочени към превенция на застрашените групи и деинституционализацията,
отколкото онези, които оказват директна подкрепа на потребителите.
Законодателните промени в тази насока гарантират развитие именно на такъв тип
услуги, вместо директното финансиране и поддържане на застрашени социални групи.
Високата оценка, която получава сред анкетираните „състоянието на културноисторическото наследство“, произтича не само от утвърдената нагласа, че Свищов все
още успява да съхрани образа на един от първите градове с градска култура в страната
и гради имидж на „Град на 100-те първи неща“, а и че градът наистина разполага с
паметници на културата, които трябва да бъдат поддържани и съхранявани. Именно в
този приоритет – „съхраняването на културно-историческото наследство“
местната общност открива ресурс за развитие и промотиране на собствената си
идентичност и отлика спрямо всички останали общини на територията на Северен
централен регион (СЦР) за планиране. В същото време мнозинството от респондентите
оценяват като „добро“ качеството на предлаганите туристически услуги. Тези
стойности не трябва да заблуждават – от една страна туризмът не осигурява висок
принос в местната икономика и не гарантира висока заетост, от друга страна
туризма е изграждан и поддържан основно заради студентите в Стопанска академия,
чийто спад в последните години е драстичен и пряко се отразява на развитието на
сектора. По-тревожното е, че към момента има много възможности за развитие на
културен туризъм на територията на община Свищов, които обаче не са
достатъчно оползотворени.
Местната общност оценява инвестициите в състоянието на града и селата в
последните години, като ефективна за развитието на социалните грижи и услуги за
населението в условията на здравна криза. Хората държат и на културноисторическото си наследство, доколкото Свищов пази образа на автентичен
възрожденски град, и затова този показател отчита високи стойности сред
респондентите. Анализът на проектните фишове сочи, че проектната готовност за
изпълнение на инвестиции в областта на културно-историческото наследство би се
радвала на подкрепа от местната общност. В същото време „развитието на Свищов
като туристическа дестинация“ не се отчита като много значимо и важно за хората. Тук
може да се изведе хипотезата, че вероятно интереса на местните хора е насочен преди
всичко към създаването на образа на Свищов като добро място за живеене с всички
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произтичащи от това социални и икономически атрибути, а не на целенасочено
развиван „туристически бранд“. Ясно личи необходимостта от задълбочаване на
връзката между туризма и културно-историческото наследство, която е в унисон
със съвременните икономически концепции за развитие на културата и туризма.
Инвестициите в запазването на уникалността и културната обособеност на
територията, както и в специфичните традиции и обичаи, биха направили Свищов
интересна и популярна дестинация. Тук изпъква ролята на р. Дунав и граничния
характер на общината като ключови географски дадености, които да влияят върху
развитието както на културно-историческото наследство, така и на туризма.
Развитието на здравната инфраструктура като ключов показател за развитие на
общината не събира високи положителни оценки, но и не се дисквалифицира напълно
от респондентите. Това е белег за това, че в условията на текуща здравна криза на
местните здравни услуги се разчита само периферно и местното население вероятно би
подкрепило всяка инвестиция в тази посока, но не на всяка цена, въпреки ковид
кризата. В същото време общинската болница предлага ограничен брой клинични
пътеки, но прави усилия в посока на тяхното разширяване и това се цени от
респондентите. Може да се изведе хипотеза, че подкрепата за разширяването на
здравните услуги, чрез въвеждането на иновационни модели за тяхното осъществяване,
ще се ползва с подкрепа от местните хора, особено жителите на селата.
Най-негативни
оценки
събира
показателят
за
състоянието
на
водоснабдителната и канализационна инфраструктура на територията на
общината. Това не е изненадващо с оглед на тежката за местното водоснабдяване
година (2020 г.), която преживя общината. В определен смисъл, ситуацията е
необяснима – общината разполага със сериозни водни ресурси, но достъпът на
гражданите до тях не е гарантиран и зависи от лошото състояние на водопреносната
инфраструктура. Следващият програмен период изключва или поне значително ще
редуцира ролята на общината като фактор, който доминантно да се ангажира с
инвестициите в локалната ВиК-инфраструктура. Националната политика от тук на
сетне ще изисква по-активно навлизане на държавата в сектора и новосъздадения ВиК
холдинг с цел покриване на загубите в сектора и гарантиране на по-големи инвестиции
при запазване на социално поносима цена на водата.
Положителните оценки за икономическото развитие на територията, доходите и
възможностите за намиране на работа не се радват на високи нива на подкрепа и като
цяло се покриват с националните показатели от подобни проучвания. Има обаче и
детайли, които заслужават внимание, защото точно този тип въпроси и отговорите,
които са получени дават информация за скрития икономически и социален контекст,
формиран в последните години на територията на общината.
Показателя „икономическо развитие на територията“ не събира високи
положителни стойности. Този песимизъм произтича вероятно от факта, че
респондентите усещат интуитивно (без вероятно да са запознати със
статистиката), че структурата на местната икономика е силно дебалансирана в
полза на определени икономически дейности – търговия, ремонт на автомобили и
14
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мотоциклети и преработката. Делът на преработвателната промишленост, където
всъщност са концентрирани най-големите предприятия на общината бележи тенденция
на свиване в последните години. Всъщност секторът на индустрията, който вероятно е
създавал старата слава на града, в момента не е сектор, който осигурява
икономическия растеж на общината и това вече се усеща от респондентите.
В същото време доходите на заетите в сферата на образованието, администрацията,
селското и горското стопанство растат, за сметка на забавеното развитие, което се
наблюдава в индустрията. Затова вероятно общите оценки за управлението и за нивото
на образование в общината растат. В същото време заплатите в сектора на
индустрията остават ниски в сравнение с някои от другите сектори, което създава
и общото усещане за неудовлетвореност от развитието на общината като цяло.
Това неестествено състояние е причина за дисбаланси, които се отразяват както на
заетостта, така и на доходите на населението, а от там – върху общата оценка за
икономическото развитие, което не остава незабелязано от анкетираните.
От умерени до ниски са и надеждите за намиране на работа на територията на
общината. Това показва, че трудовия пазар не се възприема като конкурентен и
очевидно несвободен. Косвено това може и да бъде основна причина за демографското
свиване на територията и високият дял на напускащите я млади жени между 20 и 39 г.
Профилът на местната икономика не предлага големи възможности за заетост
именно за тази демографска група.
Очевидно свищовлии не се отличават драстично с мнението на
средностатистическия българин, а и добре разбират, че ангажиментът на общината за
развитието на тези сфери е силно ограничен и неестествен (нестопански характер като
орган на местната власт). В сравнение са показателите на развитието на общинската
политика в сфери, които са и присъщи по закон, е косвено доказателство за това, че
местната власт се справя добре с преките си задължения.
Не се отчитат и високи очаквания и изисквания към развитието на местната
транспортна инфраструктура и услуги на изследваната територия.
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Въпрос 3

Коментар:
В отговорите на този въпрос ясно личи очакването на местната общност, че
икономическото развитие на общината и подобряването на здравната
инфраструктура и услуги ще се считат за най-големите приоритети в бъдеще.
Очевидно пандемията, причинена от вирусната инфекция COVID-19, оказва влияние в
нагласите и намеренията за бъдещето. Това означава, че всеки проект или инициатива
16
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в една от двете посоки се приемат положително от населението и вероятно ще бъдат
натоварени с много очаквания.
На трето място респондентите поставят развитието на ВиК-инфраструктурата.
Очакванията на населението на общината в тази посока не се различават съществено от
онова, което българите декларират на национално ниво. Мнението в случая основно е
формирано от респондентите от селата, където са концентрирани и най-големите
недоволства от състоянието на ВиК-сектора. Както стана ясно от предходния въпрос,
тенденцията в следващия програмен период е постепенно свиване на ролята на
общината в реализирането на проекти в тази област и акцент върху нейните
подпомагащи и допълващи функции.
Високи са очакванията към подобряването на транспортната инфраструктура и в
частност – включването на общината в големи обекти от националната пътна мрежа –
скоростни пътища до големи областни центрове – Велико Търново, Плевен и Русе,
както и създаване на условия за изграждане на нов околовръстен път на град Свищов.
В рамките на проведените работни срещи този казус пролича особено ясно и
очакванията на не малка част от населението на града са именно в изработването и
предлагането за изпълнение на алтернативен маршрут за околовръстен път на града.
Въпрос 4

Коментар:
Наличните статистически данни сочат, че демографската динамика на
изследваната територия е с негативен тренд и нивото на обезлюдяване на общината е
високо. В този смисъл отговорите на този въпрос изненадват, доколкото ясно личи
декларативна готовност на доминиращата част от респондентите да останат да
живеят на територията на общината. Илюзия е да се смята, че вътрешната
миграционна динамика ще бъде забавена, но развитието на политики, свързани с
17
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установяването на трайни връзки между градски център и периферията би трябвало да
бъде насърчавана и подкрепяна. Към момента основните икономически дейности на
територията на общината са струпани в градския център, което поражда сериозни
демографски дисбаланси. В допълнение всяка следваща икономическа криза
допълнително обезкървява общината, в резултат на миграция към големите градове на
страната или към чужбина. Но е налице и обратната тенденция – засега твърде крехка –
постепенно възвръщане на интереса към общинската периферия. На нея макар плахо и
пожелателно започва да се гледа като на недостатъчно усвоена икономическа
територия, предлагаща нови и алтернативни възможности. Географското
разположение на селата на територията и лесният подход към общинския център
и достъпът до големи градски центрове, осигуряват на свищовските села ресурс,
която отсъства при много други български села. На второ място, несъмнено е, че
икономическото развитие на общинския център би провокирало и импулс за развитие
на прилежащите села, които все още остават относително големи като население и
териториално землище.
Въпрос 5

Коментар:
Отговорите на този въпрос ни дават предварителна оценка за намеренията на
представителите на ключови групи от местната общност да участват в реализацията на
бъдещи проекти в различни социални и икономически сфери, както и да отчете
възможните количествени дефицити в човешкия капитал на територията. Видно е, че
доминиращата част на ¾ от респондентите декларират готовност да останат и да се
развиват в настоящата си професионална сфера.
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Въпрос 6

Коментар:
От отговорите личи, че 42% от анкетираните декларират желание да растат в
професионално отношение, за да се реализират. Почти същият дял формират хората,
които изразяват задоволство от нивата на кариерно развитие, което са постигнали към
момента.
Въпрос 7
7. Имате ли намерение да се образовате или
преквалифицирате за реализиране на бъдещите Ви
планове?
5%
17%
Да
54%
24%

Не
Не мога да преценя
Без отговор

Коментар:
Изненадващо при отговорите на този въпрос, в сравнение с предходния е, че
желанието за преквалификация е по-високо от задоволството от постигнатото
19
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професионално развитие. Очевидно сред активните групи на Свищов има ясно
декларирано желание за повишаване на личната (пре)квалификация. В този смисъл,
всяка проектна идея, свързана с преквалификации и допълнително образование би
срещнала висока подкрепа сред активната част от населението.
Въпрос 8

Коментар:
Отговорът на този въпрос насочва към необходимостта от формулиране и
провеждане на целенасочена информационна политика за комуникиране на основните
инициативи на местната власт. Очевидно е, че интернет-страницата на община Свищов
не е достатъчна, за да покрие информационните нужди на местното население,
доколкото в анкетното проучване участват преимуществено изявени представители на
подгрупи от местната общност, които целенасочено се интересуват от местно развитие.
Разпространяването на информация за местните инициативи е ключов проблем
за популяризиране на намеренията и проектните предложения сред по-широки
кръгове от населението в Свищов. Така именно подходът „отдолу-нагоре“ по–
пълноценно би се изпълнил със съдържание.
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Въпрос 9

Коментар:
Представителите на сектор култура и образование, на социалните дейности и
здравеопазването, както и представителите на администрацията видимо доминират в
дефинирането на професионалното поприще на респондентите. Това очевидно са и
групите, които ще съставят скелета за реализация на местните политики по прилагане
на ПИРО.
Въпрос 10
10. Възраст:
2%
8%

8%
15 – 25 г.
35%

47%

26 – 45 г.
46 – 65 г.
Над 65 г.
Без отговор
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Коментар:
Доминиращата част от респондентите – близо 90%, са в активна работна възраст,
което в комбинация с отговорите на предходните въпроси за професионалната
квалификация и намерението да останат да живеят на територията на общината,
създава добра основа за реализация на основните местни политики.
Проверката на готовността за преквалификация и допълнително обучение в
бъдеще съвпада почти напълно с дела на хората във възрастовата група между 26 и 45
г., които регистрира анкетното проучване.
Въпрос 11

Коментар:
Прави впечатление високият дял на респондентите, които не са посочили
местожителство на територията на община Свищов. Това може и да е белег за
съществуването на висока общностна интеграция между жителите на града и
жителите на селата, т. е. за високо изразено чувство за принадлежност към
изследваната територия. Много е вероятно и част от респондентите да отказват да
декларират ясно точното си местожителство, доколкото разполагат със собственост и в
града и в някое от селата. Относително лесният достъп до общинския център, който в
други райони на страната е доста затруднен, размива по естествен начин различията
между жителите на общината.
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Работни срещи и фокус групи
Описание и реализация на работните групи
Използването на фокус групи в процеса на набиране на информация за
субективните очаквания и намерения на местната общност е изследователски
инструмент, позволяващ висока степен на рационализация на планирането и
дефинирането на реалистични политики в рамките на ПИРО (2021-2027). Като едно от
най-популярните качествени изследвания, фокус групите отразяват възприятията,
мненията, убежденията и нагласите на тясно специализирани респондентски групи от
община Свищов по отношение на планираните местни политики и проектни
инициативи за постигане на по-висок социален и икономически растеж. Този тип
изследвания осигуряват възможност на по-широк кръг от заинтересовани респонденти
(експерти в своята област) да детайлизират мненията си за по-добро управление на
общината и повишаване на стандарта на живот в нея. Именно в рамките на фокус
групите се лансират иновативни идеи в резултат на различния опит и преживявания на
участващите, което анкетното проучване не позволява.
Работните групи се проведоха с участието на двама модератори, което отговаря на
класическите изисквания за управление и наблюдение на подобен тип качествени
проучвания. Характерна особеност на проведените фокус групи е, че се провеждат на
две независими нива – обща оценка на социално-икономическата ситуация в общината
и възможността тя да бъде променена и подобрена. В тази връзка, дискусиите се
различават по цел, тематика, обхват и сложност. При този изследователски метод,
освен за набиране на информация, служи и като метод за обратна връзка и
самообучение на респондентите.
Общият брой на участниците в работните групи (фокус групите) е 148 души.
Всички, регистрирани в срещите участници, съставляват едни най-подготвените
експерти и професионалисти от социално-икономическия живот на община Свищов.
В рамките на подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Свищов
(2021-2027) бяха проведени общо 10 срещи, обхващащи следните социални групи:
 Представители на секторите „Култура“ и „Образование“, проведена на
05.10.2020 г. с 19 участващи респонденти и 2 модератори;
 Представители на младежки организации, НПО и спортни клубове и
федерации, проведена на 05.10.2020 г. с 20 участващи респонденти и 2
модератори;
 Представители на сектор „Екология и опазване на околната среда“, проведена
на 12.10.2020 г. с 10 участващи респонденти и 2 модератори;
 Експерти в областта на социалните дейности и специалисти по здравеопазване,
проведена на 12.10.2020 г. с 13 участващи респонденти и 2 модератори;
 Работещи в сектора на селското и рибното стопанство и в преработката на
селскостопански продукти, проведена на 19.10.2020 г. с 23 участващи
респонденти и 2 модератори;
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Производители и преработватели на не-селскостопанска продукция и
суровини, местни индустриалци, проведена на 19.10.2020 г. с 15 участващи
респонденти и 2 модератори;
Представители и експерти от сектора на „Инфраструктура, ВиК и
комуникации“, проведена на 26.10.2020 г. с 20 участващи респонденти и 2
модератори;
Представители на сектора на търговията и услугите, проведена на 26.10.2020 г.
с 10 участващи респонденти и 2 модератори;
Ръководители на административни звена в община Свищов, проведена на
16.12.2020 г. с 24 участващи респонденти и 2 модератори;
Представители на работните групи за подготовка на ПИРО на общините
Свищов и Полски Тръмбеш, проведена на 17.12.2020 г. с 10 участници.

Изводи и очаквания на работните групи (фокус групи)
Производители и преработватели
 Търсенето на модел за ре-индустриализация на района не би било ефективно,
доколкото изисква много ресурс и инвестиции;
 Ключово и важно е превръщането на общината в регионален логистичен
център и транспортен хъб;
 Използването на местното и прилежащите към района други пристанища,
както и наличието на жп линия осигурява възможност за създаване на
логистичен конгломерат, обслужващ търговските и производствените потоци
не само на местно, но е на трансгранично ниво;
 Ограниченията, налагани от пандемията, причинена от COVID-19 налагат и
необходимостта от развитието на безконтактните комуникации и община
Свищов може да преформатира своите териториални предимства в дигитални;
 Необходимо е да се решат проблемите със сметищата на територията на
общината в дългосрочен план;
 Важно е да се проучи възможността да се издадат общински облигации с
подходяща лихва, чрез които да се формира фонд за местното развитие;
 Висока оценка се дава на проекта за създаване на газова мрежа на територията
на общината, но със специални изисквания по отношение на спазването на
прозрачност при провеждането на строителството и процедурите по неговото
включване в експлоатация;
 Необходимо е създаването на единен комуникационен и информационен
център за административно обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише.
Селско стопанство
 Изключването на общината от обхвата на Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) и статутът й на градски ареал е създал много пречки за
развитие на сектора;
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 Има високи очаквания към Стратегическия план за развитие (новата програма
за развитие на селските райони 2021 – 2027 г.) и Министерство на земеделието
и храните по отношение на условията за кандидатстване и новите
възможности за финансиране на земеделските проекти;
 Необходимо е да се постави акцент върху изграждането на преработвателни
предприятия на земеделски продукти, които да създадат допълнителни форми
на заетост;
 Налице е административна тежест при ръководенето на самостоятелно
земеделско стопанство, доколкото става дума за нетривиално развитие и
наложени по-трудни процедури от изискванията на ДФЗ;
 Има добро сътрудничество между браншовите организации и активното
участие на всички местни земеделци в тях;
 Интеграционният подход на ПИРО (2021-2027) е ключов за решаването на
съпътстващи общината проблеми като демографската криза, увеличаване на
възможностите за заетост и икономическото развитие;
 Належаща е необходимостта от създаване или възстановяване на модерни
напоителни системи;
 Нужно е създаването на постоянно действаща локална система за следене на
риска от градушки;
 Необходимо е изграждането на достъпна и близка лаборатория за почвени и
листни анализи;
 Налице са неизползвани складови бази и това провокира искания за достъп до
държавен сграден фонд;
 Районът е неравномерно развит и има мощно влияние и зависимост на
общинския център върху развитието на периферията и селата като цяло;
 Трябва да се развиват лесовъдни дейности и да се създаде ботаническа градина
и дестилерия за естествена козметика на територията на станцията за дървесни
видове;
 Близостта до р. Дунав дава възможност за допълнително развитие на района и
трайното му свързване с европейските транспортни коридори.
Специалисти по екология и управление на отпадъците
 Необходимо е да се преструктурира сметосъбирането с цел икономическа
ефективност;
 Нужно е създаването на депа за зелена маса и самокомпостиращи се
инсталации;
 Общината да налага изисквания на фермерите да инвестират в компостиращи
зони за остатъчна зелена маса;
 Необходимо е разработване на инсталация за рециклиране на строителен
отпадък и необходимостта от въвеждане на нови мерки за контрол върху него;
 Нужна е мащабна информационна кампания за разширяване на екологичната
култура на местното население и привличане на млади хора в нея;
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 Необходимо е изграждане на инсталация за аеробна преработка на биологични
отпадъци;
 Има възможност за създаване на обучителен и практически център за вторично
използване на гума, метал, пластмаса и хартия, който да се включи към
холандската мрежа Amazing plastic;
Специалисти по транспорт, инфраструктура и ВиК
 Излизането на общината от ВиК сектора й отрежда ролята на асоцииран
партньор при реализацията на проекти;
 Има настоятелни искания за околовръстен път, който да изведе трафика извън
града – при това се настоява трасето да премине през зоната на бъдещия
бизнес парк;
 Наличие на извор с висок топъл воден ресурс, което позволява разгръщане на
проекти, които в миналото са осъществявани в Свищов, но изоставени в
годините;
 Предстои разширяване на пристанищната инфраструктура;
 Предстои разширяването на фериботната връзка и прилежащата към нея
пристанищна инфраструктура;
 Неизползвани докрай са възможностите за развитие на туризма, които
естествено осигурява р. Дунав;
 Общината непременно трябва да се включи в трансевропейски проект за
дунавска туристическа велоалея с прилежаща към нея инфраструктура;
 Трябва да се направят допълнителни инвестиции в дигитализация на общината
и разширяване на достъпа до оптична интернет мрежа.
Експерти по социални дейности
 Всички основни социални услуги са еталон за качество;
 Трябва да се правят инвестиции в инфраструктура, за да се предоставя добра и
адекватна социална среда;
 Необходими са допълнителни програми за квалификация на персонала;
 Въвеждането на мобилен подход при предоставянето на социални услуги,
заради териториалната отдалеченост е вариант за гъвкав подход в сектора;
 Предоставянето на социални услуги за деца, особено от малцинствата е
ключово за интеграцията на младите хора в общината;
 Нужен е разширен достъп до преквалификацонните курсове и
концентрирането върху необходимостта от увличане на повече млади хора в
сектора на социалните услуги;
 Социалните работници от центровете 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;
 Възможни са иновативни обучителни формати между професионалистите и
гражданските активисти от общината.
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Култура и образование
 Необходимо е да се изработи формат (или платформа) за регулярно
сътрудничество между Стопанската академия и общината;
 Важно е да се създадат устойчиви връзки между всички образователни
институции като мрежа за удържане на младите хора на територията;
 Има неизползвани възможности за привличане на студенти от райони извън
страната с големи български общности;
 Важна част от развитието е неизползваната възможност за сътрудничество с
местния бизнес за осигуряване трудова заетост на студентите, докато те се
обучават в Академията;
 Резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Свищов на пета
позиция сред общините в страната, но това не провокира допълнителни
инвестиции в сектора;
 Инвестициите в спортна инфраструктура създават добри условия за развитие
на успешна образователна политика;
 Необходимо е изграждане на общински плувен комплекс, основа на който да
бъде съществуващият плувен басейн, принадлежащ към активите на
Стопанска академия;
 Важно е да се поддържа демаркация на разходите при провеждане на
образователни формати и тя е ключова при провеждането на локалните
социални политики;
 Необходимо е създаване на работни места на територията като ключов фактор
за осигуряване на заетост в детските градини;
 Нужно е създаването на общински център за личностно развитие на
образователните кадри;
 Добра идея е създаването на демонстрационен обучителен център-музей за
традиционни строителни практики и занаяти;
 Положителни са инвестициите в инфраструктурата и поддържането на
читалищната база, но е необходимо развитие на читалищната дейност и
нейното обогатяване с ново съдържание;
 Културният календар на общината остава концентриран в градския център, а
не се разширява и обхваща селищата от периферията му;
 Читалищата трябва да излязат от традиционната си роля и да се превърнат в
иновативни и модерни центрове за социално и културно развитие;
 Малко са читалищата, които могат самостоятелно да привличат средства, а не
само да генерират разходи.
Младежки дейности и спорт
 Липсва адекватна инфраструктура за нуждите на младите хора, което е
проблем в техните общности и катализира десоциализацията;

27

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

 Демографските проблеми на общината се считат за определящи при нейното
развитие;
 Идеята за създаването на общински младежки център е стъпка към
преодоляването на алиенацията на младите и пълноценното им включване в
живота на общината;
 Местната политика за развитието на младежите трябва да стъпи върху
екологията, дигитализацията и социалното предприемачество, като ключови
маркери за личностно израстване и устойчивост;
 Налице е голяма, но не пълноценно използваема спортна база, която да
отговори на нуждите на младите семейства;
 Развитието на масовия спорт и увличането на повече участници е част от
интеграцията на секторните политики и тяхната взаимна зависимост;
 Има назряла идея за изграждане на многофункционални спортни площадки на
територията на периферните квартали и изграждане на градски плувен
комплекс;
 Наличният топъл сондаж от минерална вода на територията на индустриалната
зона в града трябва да се разшири в посока развитие на СПА-лечение и
профилактика, така че да е достъпен за всички жители на общината;
 Прилежащата сградна и битова инфраструктура към фонда на Стопанската
академия трябва да бъде адаптирана към извършването на масови младежки и
спортни дейности;
 Съществува важна връзка между младежките и спортните дейности с туризма,
и тя трябва да се развива в бъдеще;
 Необходими са инвестиции в наличната спортна инфраструктура и
разгръщането на готов проект за реновиране на наличните съблекални,
пистата, въвеждането на поливна система на стадион „Академик“, като
ключови за издигане на реномето на местния футбол.
Среща на екипите, разработващи ПИРО в община Свищов и община Полски
Тръмбеш
Методологията за изработване на ПИРО налага идентифицирането на зони за
развитие между географски гранични общини с цел формулирането на общи
активности и проектни начинания. При тази среща бяха идентифицирани следните
възможности:
 Сътрудничество в областта на екологията и управлението на отпадъците чрез
изграждане на претоварна станция на територията на община Плоски
Тръмбеш, осигуряване от страна на община Свищов на мобилен шредер за
строителни отпадъци, възможност за общо третиране на биологични отпадъци
чрез изграждането на инсталация за аеробно компостиране в Свищов, общо
третиране на текстилните отпадъци в двете общини, създаване на обща масова
информационна кампания за промотиране на разделното събиране на
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отпадъците сред населението в двете общини, изграждане на мрежа за
сътрудничество в областта на третирането на дървени битови отпадъци.
Сътрудничество в областта на телемедицината и спешната здравна помощ,
което включва: споделяне на опита на Свищов при изграждането на кризисен
спешен център за отдалечените населени места, създаване на интерактивни
дигитални приложения за споделяне на информация за спешни случаи на
територията на двете общини, разработване на проекти за закупуване на
реанимобили, споделяне на опита на община Полски Тръмбеш при развитието
на лечебните спа-процедури и създаване на интегрирани спа-пакети със
санаториума в с. Овча могила на територията на община Свищов.
Сътрудничество в областта на културата, което включва: дигитализация на
културното наследство на територията на двете общини, създаване на общи
културни формати за привличане на туристи в двете общини, промотиране на
общи културни инициативи.
Сътрудничество в областта на образованието, включващо споделяне на кадри
и на материална база за нуждите на обучението и квалификацията на кадри в
двете общини, използване на възможностите за обучение на земеделски
механици и водачи на земеделска техника в община Полски Тръмбеш.
Сътрудничество в областта на спорта, включващо: споделяне на наличната
материална база на територията на община Свищов при проявен интерес от
страна на спортни единици от Полски Тръмбеш, създаване на общи спортни
състезателни формати.

Индивидуални интервюта
Изследователски метод
В тази изследователска част е използван методът на дълбочинното интервю,
доколкото той предоставя максимална свобода на изследваните лица, а полученият
резултат е спонтанно възпроизведена социална реалност – така, както тя се вижда,
преживява и оценява от изследваните лица. Методът е фокусиран върху субективните
преживявания, оценки и мнения на малка група изследвани лица (12 души), на техните
преживявания и лични оценки. Той не може да претендира, да произвежда
общовалидни знания за социалната и икономическата среда, но представя мнението на
влиятелни и компетентни хора, които ръководят големи частни и общински
институции на територията на Свищов и се намират в лидерска роля. Предполага се, че
тези респонденти познават по-детайлно областите, в които работят - локалната
социална и икономическа среда - и тяхното мнение е важно и с по-голяма тежест.
Методът на дълбочинното интервю допълва успешно получените резултати от
анкетното проучване и работните (фокус) групи.
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Констатации
Обща оценка
Като доминиращо положително се оценява способността на общинското
управление да подобри структурата и капацитета си, да създава партньорства за местно
икономическо развитие, включително и с представители на гражданското общество.
Мнозинството от респонденти признават повишената роля на общината да реализира
проекти с европейско финансиране и активно и гъвкаво да ги управлява. Като много
добро и разширяващо се отчита и трансграничното сътрудничество и реализацията на
съвместни проекти с Румъния. Изглежда, че е налице добронамереност у
респондентите към модела на местно самоуправление и способността му да се справя с
кризисни ситуации, особено в период на тежка здравна криза. Високо се цени
развитието на местната култура, възможностите за образование, наличието на
относително добре развити социални услуги, както и на спорта. Респондентите
декларират ясно, че общината би трябвало да има ясни приоритети за развитие, като
използва докрай наличните географски, исторически и икономически дадености.
Участниците в интервютата разказват, че при настоящите условия местната власт
последователно и систематично е изпълнявала редица дейности от местно значение,
които законът е предоставил в нейната компетентност и които се отнасят до
общинското имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, устройството и
развитието на територията на общината и на населените места в нея. Като успех се
сочат извършени дейности по благоустрояването, опазването на околната среда и
рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на
културни, исторически и архитектурни паметници.
Сред негативните оценки доминират констатациите за тежка демографска
ситуация на местно ниво – общо намаляване на населението, свиване на икономически
активното и на младото население. Отчитат се негативните тенденции в локалната
икономика, сред които намаляващ брой икономически субекти, стресово отраслово
преструктуриране, силна трудова (е)миграция, относително устойчиви нива на местна
безработица, намаляване на разнообразяването на икономическите дейности, ниски
доходи и дори картел на доходите.
Като проблем се сочи липсата на инвестиции заради не добре развитата бизнесструктура, необходимостта от по-високо ниво на електронните услуги, отдалечеността
от областния център и „упадъка“ на Стопанската академия, което лишава града от
възможности за растеж и подобряване на стандарта на живот.
Генерално очакванията на респондентите са свързани с ускоряване на
икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика. Сред изказаните мнения се откроява необходимостта от изграждане и
развитие на високотехнологична инфраструктура, базирана на иновациите и
партньорството на бизнеса със сектора на науката и образованието, както и
използването на иновации в местното производство. Усилията са насочени към
повишаване на предприемаческата активност на местно ниво за създаване на нови
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предприятия и привличане на чужди инвестиции в общината. Една част от
респондентите считат, че локалните особености предполагат развитие на града като
логистичен център, но други категорично отхвърлят тази идея и считат, че именно
областният център Велико Търново може да изпълнява тази роля.
Нов бизнес парк
На проекта за индустриален парк се гледа като на ключов и важен за
катализирането на местната инвестиционна и икономическа активност. Съществува
обаче генерално неразбиране какво ще представлява финалната реализация на проекта
– дали класическа „индустриална зона“ по примера на сега съществуващата в
западната част на града или „бизнес парк“, съвместяващ модерни иновативни
мощности и офис администрация. Личи високата степен на неяснота както сред
одобряващите, така и сред скептиците за реализацията на този проект. Често той се
бърка или се прави опит да се комбинира с възможността теренът да представлява
някакъв вид „хъб“ за разнообразни бизнес активности. Необходимостта от създаване
на комунална и техническа инфраструктура на отредения терен (бившето военно
поделение) се оценява високо от респондентите като фактор за увеличаване на
инвестициите и конкурентоспособността на бизнеса в общината, както и за
подобряване на средата за живот на населението. Съмнение за положителната роля на
бизнес парка изразяват респонденти, тясно свързани с най-големия работодател в
община Свищов – „Свилоза“. Според оценките на друга група респонденти, това
мнение е обяснимо с оглед на факта, че предприятието няма интерес от развитие на
нови бизнес проекти на територията, защото застрашават монополната роля на
„Свилоза“ при определянето на нивата на работна заплата в района.
Очакванията са общината да предостави предварително инфраструктурно
организиран терен за възможни инвеститори и това да стимулира местните хора да
останат да работят на нейна територия, както и да се привлече нова работна ръка от
периферни на Свищов общини. Част от респондентите считат, че трябва едновременно
да се разкриват предприятия и да се гради инфраструктура. Като подходящ пример се
сочи индустриалната зона в град Шумен – общината прави инфраструктура и ВиК,
парцелира и едновременно с това започва да кани компании. Като много важен се
оценява транспортният достъп до бизнес парка и необходимостта той да е свързан с
пристанището. Липсата на облагородяване на бреговите зони се счита за проблем и
може да отблъсне инвеститорите. Високо се цени близостта на Свищов до находище на
минерална вода и възможността този ресурс да даде икономическа стойност и бъде
полезен за местните жители. Някои респонденти дори считат, че теренът, където се
намира минералният извор, няма да покрие очакваната бизнес активност в района и
настояват да се преотредят допълнителни земеделски земи, които да развият собствена
инфраструктура.
Наличният общински земеделски фонд се цени високо и според интервюираните
има висок потенциал именно за развитие на нови бизнес инициативи.
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Инвестициите в бизнес-инфраструктура, според някои респонденти, изостават за
сметка на разходите, направени в последните години за облагородяване на града. А
точно те се считат за определящи общия бизнес-климат. Стига се до крайни
констатации: „Дори и с пари да дойдеш, не можеш да започнеш веднага да работиш“.
Затова и развитието на бизнес-средата се счита за приоритетно.
В същото време някои респонденти не крият и наивните си очаквания, че
създаването на бизнес-парк на нов терен ще привлече сякаш с магическа пръчка
митичен „голям инвеститор“ и че „общината трябва да ни помага да правим бизнес“.
Подобни нагласи дори не просто са наивни, но и откровено спекулативни и прикриват
неясните дългосрочни планове на споделящите ги.
Мост Свищов – Зимнич
Идеята за мост е стара и има своите привърженици сред респондентите. Но
мнозинството от тях си дават сметка, че независимо от благоприятното разположение
на града като най-южна точка на р. Дунав, реализацията на този проект е съмнителна,
защото изисква високо ниво на трансграничен консенсус, какъвто в момента не е
наличен. Освен това респондентите изключват възможността реализацията на подобно
грандиозно съоръжение да преодолее изоставането на районите от двете страни на
реката – за подобно наваксване са необходими десетилетия целенасочена
инвестиционна активност и интерес, които да генерират устойчив потенциал на
района. Вместо това респондентите все по-ясно разчитат във възможните проекти за
разширение на пристанищната инфраструктура и натоварването на фериботната линия
до пълен капацитет да разширят възможностите на района като транспортен хъб, който
да осигури необходимата стопанска динамика.
В допълнение, на крайбрежните райони се гледа и като на неизползван потенциал
за развитие на туризма и развлекателната индустрия, позволяващи създаване на
привлекателен образ на Свищов за посетители и от двете страни на границата с
Румъния. Очертава се очакването този интерес да се реализира не само в града, но и в
крайбрежни терени при с. Вардим.
Пристанище Свищов
Пристанището представлява логистично-транспортен комплекс, който включва
освен пристанищните съоръжения, така и прилежаща транспортна инфраструктура,
която свързва и осигурява преноса на товари през националната ж.п. мрежа. Самият
комплекс е част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение - Русе.
Терминалът е разположен на десния бряг на р.Дунав, на най-южната точка на
реката и на 554-я км. от устието на р.Дунав и на 1 825 км. от първото пристанище
Регенсбург. В Свищов р. Дунав навлиза навътре в Дунавската хълмиста равнина и
създава условия за осъществяване на най-пряката връзка от Дунав през
старопланинските проходи с долината на р.Марица и Егейско море. Транспортното
значение на града спомага за създаването на възможности за внос и износ от и до
гр.София и цяла Северна и Южна Централна България.
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Значението на пристанището се разширява и във връзка с големите европейски
транспортни коридори. В тази връзка пристанище Свищов е разположено на №7
Паневропейски транспортен коридор (Рейн-Майн-Дунав). Намира се в близост до
транспортни коридори № 8 и 9 (на около 45 км) и строящата се магистрала "Хемус" (на
56 км. от предполагаемото й трасе) и на 40 - 50 км. от гр. Александрия (Румъния),
която има излаз на основната пътна артерия на страната Букурещ - Тимишоара – Арад.
Последните са част от международни инфраструктурни коридори.
Пристанищният терминал има следните технически характеристики:
 І-ви Дунавски коловоз на Източен кей с полезна дължина 145 м. Той се
обслужва от 3 бр. портални крана модели: „Албатрос”, „Албрехт”, тип
„ГАНЦ”;
 ІІ-ри Дунавски коловоз Източен кей с полезна дължина 180 м. Той се обслужва
от 3 бр. портални крана модели: „Албатрос”, „Албрехт”, тип „ГАНЦ”;
 І-ви Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 275 м. Той се
обслужва от 4 бр. портални крана тип „ГАНЦ”;
 ІІ-ри Дунавски коловоз Централен кей с полезна дължина 425 м. Той се
обслужва от 4 бр. портални крана Тип „ГАНЦ”;
 І-ви Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 225 м. Той се обслужва
от 4 бр. портални крана модели: „Кировец 5 t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”,
тип 1069;
 ІІ-ри Дунавски коловоз Западен кей с полезна дължина 220 м. Той се обслужва
от 4 бр. портални крана модели: „Кировец 5 t”, „Албатрос”, „Кировец 16/20 t”,
тип 1069;
 І-ви Градски коловоз с полезна дължина 170 м.;
 ІІ-ри Градски коловоз с полезна дължина 240 м.;
 кантарен коловоз и ЖП везна.
Коловозите са собственост на ДП „Пристанищна инфраструктура“.
Пристанищен терминал Свищов разполага със 21 300 м2 открита и 4 100 м2
закрита складова площ.
Недостатъците на комплекса са свързани с липсата на пристанищен терминал с
контролна везна, с техническо оборудване за измиване и с техническо оборудване за
поддръжка. Освен това пристанищният терминал е с неелектрифицирана железопътна
инфраструктура и се обслужва от локомотиви с дизелова тяга. „Тези констатации ни
водят към идеята в рамките на бъдещия План за интегрирано развитие на община
Свищов 2021 – 2027 да се заложат средства за инвестиции в инсталация за поддръжка
и разширяване на функциите и услугите, предлагани от пристанищния комплекс.“
Респондентите твърдят, че пристанището силно страда от ограниченията,
наложени от здравната криза, причинена от вирусната инфекция COVID-19. Заради
ограниченията, огромната част на товарите от Украйна – основен терен за намиране на
клиенти – са насочени към пристанища на Черно море, основно Варна. Претоварните
зони в района на Русе също са свили дейността си. Количеството обработени товари
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видимо намалява, което личи от предоставени справки от компанията-оператор на
пристанището. Основният клиент на пристанищната инфраструктура към момента са
корабите от драгажния флот, но техният принос към търговския оборот на
предприятието са недостатъчни, за да може то да се развива дългосрочно и устойчиво.
Силно негативният ефект на пандемията се отразява и на туристическия поток – на
практика нулев в последните месеци на здравната криза. Доколкото в предишни
период той понякога е осигурявал до 50 на сто от оборота на пристанището, днес
липсата на туристи, се превръща в основен проблем за компанията.
Фериботна линия Свищов-Зимнич
Идеята за фериботния комплекс възниква през 2002 г. при създаването на
еврорегиона „Дунав – Юг“. Договорните намерения за изграждането на ферибота
Свищов – Зимнич са подписани от кметовете на двете общини в началото на 2006 г.
Предпроектното проучване за изграждането на връзка между двата града е
подпомогнато през 2004-2005 г. от Програма за развитие на ЕС. Основният бонус на
проекта е, че бъдещата фериботна връзка ще доведе до скъсяването на разстоянието с
почти 120 км на транзитните маршрути Унгария – Румъния, България – Гърция –
Турция. Проектът е тежък и изисква полочването на 17 разрешителни и сертификати и
изпълнение на тромава бюрократична процедура, така че от самото начало е бил
обречен на закъснение.
Инвеститорът на проекта, който практически е собственик и на крайбрежните зони
от румънска страна не крие амбицията си тази линия не просто да тръгне преди
съседната при Никопол – Турну Магуреле (също реализирана със средства на ЕС), но и
да е много по-жизнена, гъвкав и скоростна, заради формата - публично-частното
партньорство. Въпреки тези амбиции, проектът закъснява с около 3 г. Проектът е на
стойност над 6 млн. евро, а самият ферибот има товаропреносимост над 600 тона и
може на един курс да превозва до 12 тежкотоварни автомобила, 40 коли и повече от
250 пътници. Ефектът върху икономиката на града е положителен, а към инвестицията
проявява интерес и „Свилоза“ АД, която също в последствие инвестира в него. Дял има
и „Дpaгaжeн флoт Иcтъp“, ĸoнцecиoнep на пристанище „Cвищoв“.
Доколкото основният инвеститор в проекта представлява и едър производител на
химически продукти, се очаква той да разширява дейността си на територията на
община Свищов, вкл. и чрез инвестиции в нова пристанищна инфраструктура и
развлекателни крайбрежни атракциони. Засега тези проекти остават нереализирани.
След откриването на фериботната линия са направени допълнителни инвестиции
от страна на общината с цел подобряване на пешеходния достъп до фериботния
комплекс (подмяна на тротоарните настилки и реконструирането на пешеходния
надлез), който свързва градската част с пристанището като цяло. Стойността на този
проект е 2.5 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът, по думите на респондентите, е ключов за развитието на обща
транспортна стратегия на двете гранични общини за преодоляване на транспортните
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проблеми и свързването им към големи европейски коридори. Свищов и Зимнич са се
развивали преимуществено като индустриални зони, включвайки складове и
инфраструктура, подходяща повече за тежкотоварни превози и различни товари,
отколкото за пешеходци. Това ограничава достъпа до градовете и пречи на развитието
на местния туристически търговски потенциал. Изпълнението на проекта позволява
повишаване на трансграничната мобилност и засилване на взаимодействието между
бизнеса и публичните партньори от двете страни на реката.
Респондентите като цяло изразяват удовлетворение от съществуването и
функционирането на проекта, но отчитат силно свиване на неговите възможности в
условията на пандемията от COVID-19.
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ е ключова институция в общината, според поголяма част респондентите. 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 с Разрешение № МБ-25/ 30.12.2015 г. за осъществяване на лечебна
дейност.
Респондентите отчитат като наболели проблеми на болницата, като лошото
състояние на сградния фонд, който пречи тя да разгърне истинския си потенциал.
Сградата е силно амортизирана, отоплението е на дизелово гориво и при това с
използване на стари мощности. От друга страна управата на болницата не крие, че има
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. Наличен е енергиен паспорт на сградата,
но не са предприети по-нататъшни стъпки за решаване на този проблем. Една част от
респондентите не крият надеждите си за промяна и цялостно саниране, докато друга
категорично отрича налични възможности това да се случи.
Освен това 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 съпътстващи социални дейности – изграждане на хоспис, социално
убежище или каквато и да е друга социално-медицинска дейност.
В допълнение, интервюираните твърдят, че съществуват проблеми в някои етапи
от болничната, доболничната и спешната помощ. Като ключов проблем и в трите
области се изтъква кадровата политика. Мениджърският екип прави опити да привлече
нови кадри и специалисти, но не получава подкрепа за покриване на направените
разходи за посещенията на специалисти от други градове. А повечето предпочитат да
пътуват, но не и да останат да живеят на територията на общината. Респондентите
твърдят, че е необходим автомобил, който да обслужва посещенията на специалисти от
други градове, доколкото те отказват да започнат на основен трудов договор в
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болницата. Мениджърският екип твърди, че реновирането на сградата може да
привлече млади кадри в болницата.
Спешната помощ към днешна дата има перфектно ниво и координация и това се
усеща от населението на общината. В с. Овча могила е изграден и подпомагащ
кризисен център. Заявена от респондентите е идея за увеличаване на наличния
транспортен парк с още един реаномобил (линейка), чиято липса се усеща особено
ярко в условията на здравна криза (COVID-19) и трябва да се компенсира с автомобили
от парка на общината. Основното притеснение на ръководството на общината при
обсъждането на проектни идеи е свързано с необходимостта от доказването на липса
на задължения, което „с бюджет от 900 хил. лв. трудно може да се промени“.
Болницата е една от малкото в България, която няма и собствен Диагностичноконсултативен център (ДКЦ) и това се отчита като липсващо звено в цялата система на
координацията на здравна и лечебна помощ.
Респондентите декларират, че силно се надяват на развитие на рехабилитационната
дейност след овладяване на ресурса на топлия минерален извор, находящ се на
територията на новата индустриална зона. Тази дейност има традиции в болницата и е
била развивана в миналото чрез транспорта на гореща вода до съществуващия
рехабилитационен център на територията на болницата. Личи разбирането, че
наличието на възможности за предлагане на СПА-процедури покачва нивото на
местната здравна грижа.
Интервюираните не декларират проблеми при снабдяването на болницата с
лекарствени средства и консумативи и твърдят, че имат широко развита и добре
действаща мрежа за обществени поръчки. Но изразяват интерес от закупуване на нова
медицинска апаратура – основно фиброгастроскоп, което би позволило да се развие и
гастроетерологично отделение. Това, според тях, също би стимулирало млади
специалисти да търсят кариерна реализация в болницата. Освен това мениджърският
екип на болницата декларира необходимост от софтуерни продукти за пълен контрол не само на доставката на необходими лекарства за всеки отделен пациент, а и за
проследяване на консумираните във всеки един момент ресурси. Според него това би
довело до спестяване на средства, които сега се разходват неефективно.
При интервютата изследователският екип се натъкна на готовността на
респондентите да изграждат сдружение на болницата с извънболничните специалисти,
което да позволи разгръщането на нови проекти в областта на регулярната мобилна
доболнична консултация и превенция.
На следващо място се изтъква необходимостта от интегрални проекти в областта
на образованието и здравеопазването – информационни кампании в училищата по
консултация и превенция, както и популяризирането на профилактични практики сред
младите хора.
Респондентите твърдят, че неизползваният сграден фонд в селата от общината,
който обхваща бившите здравни служби позволява да се реализира проект за мобилна
лаборатория и здравна консултация с различни специалисти за всеки отделен ден от
седмицата. В момента болницата не разполага със сграден фонд, за да стартира
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подобна услуга и нейната реализация би натоварила общинския бюджет. Но в тази
идея има икономически ефект да се повиши броят на пациентите.
Друга проектна идея, която се лансира, е разширяване на формата на
сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане по отношение на неосигурените
пациенти. Това би позволило клиничната пътека за тях да се плаща по линията на ПМС
17 и така болницата да не губи средства. Към момента това се случва инцидентно, но
мениджърският екип на болницата иска да се превърне в регулярна практика.
Като цяло здравната култура на населението в общината се оценява като
сравнително ниска – висок е броят на хората, които не предприемат профилактични
или превантивни грижи, а и дори не разполагат с личен лекар. Високо е нивото на
здравна култура сред възрастните хора над 60 г. В този смисъл респондентите твърдят,
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 здравна криза. Интервюираните декларират
и готовност да търсят средства за подпомагане на клиничните изследвания и
телемедицински проекти.
Структуро-определящият инвеститор „Свилоза“
„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 на Балканите. Мениджърският екип на
предприятието твърди, че следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване
на лидерските си позиции в региона и в Европа в сектора.
Предприятието произвежда един вид от многото видове целулоза, които се
произвеждат по света. Основните клиенти са всички предприятия, които произвеждат
санитарни хартии. По думите на респондента, пазарът в нормални условия търси
продукта, защото „колкото повече се повишава стандартът на живот – толкова повече
консумацията на такива продукти расте“. Предприятието е монополист в региона и 90
на сто от продукцията му е за износ. На българския пазар е загубило основния си
клиент - фабриката в Костенец. Фабриките в Белово и в Никопол са основните клиенти
на компанията в страната, но „не са в добро финансово здраве“. Междуфирмената
задлъжнялост се изтъква като основен проблем.
Оценките за перспективата пред целулозното производство са примамливи, но
такава оценка – според респондентите – се отнася за периода преди пандемията от
COVID-19. Целулозата е борсов продукт и като такъв предвидимостта за цените, ръста
на производството и потреблението дълги години са били ясно очертани и
дългосрочни. Но ефектът от здравната криза е променил ситуацията с пътуването,
туризма и движението на хора – все сектори, в които целулозните продукти се търсят.
Ситуацията в момента се оценява „мрачно“ – цените на продукцията са на 25-годишно
дъно и складовите наличности в света постоянно се увеличават, заради намалено
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търсене. Перспективите не са добри, доколкото големите производители по света ще
започнат да спират производства за профилактика и за да реализират натрупаните
ресурси. Оптимистичните очаквания са свързани с възможното стабилизиране на
пазара. „Свилоза“ допълнително е пострадала и от производствена авария, макар в
момента да приключва ремонта.
Мениджърският екип на предприятието твърди, че не е освобождавал хора в
периода на пандемията. Основната причина затова е, че химическото производство е с
висока степен на автоматизация и има необходимост от квалифициран персонал, който
трудно се намира. От кадрите в производството се изисква висока специализация,
образователен ценз и поне 5 г. трудов стаж за опознаване на производствените
процеси. Към днешна дата предприятието няма незаети работни места, но оценката е,
че персоналът застарява. Много от служителите са вече пенсионери и макар да
продължават да работят, това не гарантира предвидимост на ситуацията в бъдеще.
Основната трудност е намирането и обучаването на млади хора. Като цяло има отлив
на „млада кръв“ от индустрията. Респондентите твърдят, че дават най-високите
заплащания в региона и въпреки това срещат трудности при набирането на персонал.
Допълнителен проблем е че компанията не може да наеме хора от центрове за
професионално обучение, а местният химически техникум вече не съществува. Той е
трансформиран и обединен с техникума по строителство и сега в това училище се
подготвят други специалисти. Това е стартирало един процес на поколенческо
източване на кадровия потенциал, а и кризата последните години в Стопанската
академия е допълнителен фактор, разрушаващ трудовата база.
Депопулацията на района е засегнала силно и сферата на услугите и негативните
процеси продължават: предстои и вероятно затваряне на икономическия техникум,
който е училище с дълги традиции в Свищов. Доколкото има отлив от икономически
дисциплини, броят на желаещите да учат в него силно е намалял.
Респондентите от мениджърския екип на предприятието твърдят, че търсят за себе
си кадрови решения, но не срещат подкрепа от страна на общината. В същото време,
според тях, „Свилоза“ е декларирала готовност да наеме хора, да обучи специалисти и
да подкрепя студенти в подходящи дисциплини със стипендии. В предприятието обаче
не са убедени, че младите хора и общината се интересуват дали е важно да се развие
индустрията на местна територия.
Мениджърският екип на предприятието твърди, че не очаквало общината директно
да подпомага търсенето на нови кадри, но „трябва да организира интереса на хората“
към индустрията. Личи очакването на респондентите общината да се ангажира с
неприсъщи за нея функции. В допълнение мениджърите имат критично мнение към
общината по отношение на политиката за социалния живот на младите хора в града –
критикуват управляващата администрация, че няма как да върне и задържи младите
хора в общината, защото не им осигурява елементарни социални условия – кино,
плувен басейн и др. „Няма едно нещо, което да отговаря на интересите на младежите,
които искат да заминат за София или чужбина“. И още: „Построиха няколко игрища и
спряха дотук“.
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В същото време респондентите (мениджърите) разкриват, че самите те не са
предлагали на общината инициативи и мерки да задържат хората в района.
Алтернативни мнения твърдят, че предприятието е решило да вдигне заплатите на
квалифицираните работници едва в последните години, когато е било напълно оголено
от професионални кадри, а до тогава е разчитало преимуществено на автоматизирани
технологии.
Критиката към администрацията върви и по друга линия. „Свилоза“ твърди, че
силно се интересува от развитието на локалната пътна инфраструктура и че са
направили много големи инвестиции, засягащи конкретни техни производствени
дейности, с ефект върху цялата община. Тези инвестиции „обаче не резонират към
общинското ръководство“. Особено болезнен е проблемът с довеждащия път до
индустриалната зона, в която се намира предприятието. Този път в миналото е
изграждан заради „Свилоза“ и е бил в активите на компанията, като съоръжение. Но
фирмата не притежава земята и предходната администрация е проявявала интерес да
стане собственик на съоръжението. Едновременно с това местната власт заедно с
компаниите, работещи в зоната, периодически е извършвала ремонти всяка година на
пътя. В момента обаче той е в състояние, което изисква основна рехабилитация и нито
една от компаниите не желае повече да прави инвестиции в него. Опитът
съоръжението да се интегрира с общинската пътна мрежа не среща съгласието на
общината, според респондентите. Зоната се счита за важна за целия град, но
отношението към „Свилоза“ от страна на общината е пренебрежително, макар „да сме
най-голямата и структуро-определяща компания тук“.
Друга тема, която интересува респондентите, е извеждането на тежкия трафик
извън града. Това също е конфликтна тема, защото тяхното предложение е пътят от
Плевен да преминава през пристанището и терена отреден за бизнес парк и да излиза в
източната част на града. Това обаче среща категоричното несъгласие на местната
администрация, която има подозрения, че ръководството на предприятието иска да
получи инфраструктурно предимство за сметка на унищожаването на проекта за
бизнес парк, чрез намаляването на неговата полезна площ. От друга страна
респондентите от „Свилоза“ твърдят, че „бизнес паркът е неясен проект... от него нищо
няма да излезе... никой няма да инвестира дори и след построяването на това
съоръжение“.
Като цяло отношението на ръководството на „Свилоза“ ЕАД към общинската
администрация и кмета не е позитивно. Макар и да се налага честа комуникация с него,
от компанията се оплакват, че не получават никаква подкрепа, независимо от
огромната роля, която имат за местната икономика. „По принцип общината би
трябвало да подкрепя каквото и да е инвестиционно намерение, защото това ще донесе
приходи. А в момента всяка наша инициатива я развиваме самостоятелно...“
Сред собствените проекти, които развива „Свилоза“ ЕАД се открояват собствен
котел за биомаса, работещ със собствен отпадък и когенерация, за покриване на
собствените нужди от електроенергия. Друг проект е свързан с проучвания за
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изграждане на мощност за производство на изолационни материали – модерна
технология, позната в няколко предприятия в Германия, Чехия и Русия.
Компанията ще търси нови работници от Молдова и Украйна и паралелно с това
иска да превърне прилежаща административна сграда в общежитие. Очаква съдействие
на общината в тази насока за облекчаване на процедурата по смяна на статута на
сградата и строителните книжа.
Обобщената оценка на мениджмънта на „Свилоза“ е, че в момента градът се
намира на дъното, без ясна визия за развитие, особено що се отнася до бизнес средата.
Инвестициите в градско облагородяване не могат да натрупат потенциал за развитие.
Славата на града като образователен център също помръква заради силно опорочената
система на преподаване в Стопанската академия. Администрацията с лека ръка харчи
сградния фонд и не използва получените средства за развитие. В допълнение,
респондентите твърдят, че развитието на проекта „Белене“ може да се окаже силен
стимул за цялостното регионално развитие и цялостна промяна на пазара на труда.
Наличните дефицити на консенсус няма как да бъдат преодолени в близко бъдеще,
но успехът на Плана за интегрирано развитие на община Свищов 2021 – 2027 са
гаранция, че поне могат да бъдат омекотени. Успехът на начинания, които ще
спомогнат развитието на бизнес инфраструктурата, образованието и туризма се очаква
да се превърнат в основния скелет на бъдещото развитие.
Газификация
В близка перспектива ще бъде изградено „газово дружество“, което да оперира на
територията на общината. Засега усилията на националния газов оператор се хвърлят
върху Балкански поток, но след неговото „завършване“, веднага би трябвало да
започне строителството на отклонението към община Свищов. Проектът се финансира
от ЕБВР. Другите два лота са проектирани, но още не са процедурно съгласувани.
Веднага след това би трябвало да започне строителство. Предполага се, че проектът
няма да бъде бавен излишно, поради факта, че е категоризиран от национално
значение. Налице е подписан договор и за изграждане на сградата на
газоразпределителната мрежа за града. Това ще реши въпроса с битовото
газоснабдяване на практически всички хора в Свищов. Има заявен интерес от страна на
големи потребители на газ като общината, съдът и полицията. Очакванията са, че
интересът ще расте когато газопреносната мрежа вече е готова. Съгласно действащия
Закона за енергетиката на всяка община, която е извън обособените територии за
разпределение на природен газ, се дава възможност да бъде присъединена към
съществуваща лицензирана такава територия. Условието е да бъде заявено искане от
общината и съгласие на титуляра на лицензията за разпределението на природен газ на
съответната територия.
„Дунавгаз“ ЕАД – Русе притежава лиценз 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"
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ЕАД – Русе предвижда изграждането на над 70 км газоразпределителна мрежа и
инвестиции за изграждането й в размер над 3,5 млн. евро. Компанията прогнозира
присъединяване на 5 500 потребители на десетата година от старта на проекта, в това
число промишлени, обществено-административни и битови. Според направеното
предложение на „Дунавгаз“ ЕАД – Русе, газификацията на Свищов трябва да бъде
осъществена чрез изграждането на магистрално отклонение от град Левски.

Проектни фишове
Проучване и анализ на идеите за проекти, генерирани от заинтересованите страни
при подготовка на ПИРО на Свищов за периода 2021 – 2027 г.
Проектният фиш и необходимостта от неговото попълване от респондентите, е
четвъртият етап от изследването на субективното мнение и инвестиционни намерения
на местната общност. Той е концентриран израз на заявените позиции, мнения и
нагласи в предходните етапи – анкетното проучване, работните/фокус групи и
индивидуалните интервюта. Голямото достойнство на изследването на получените от
местната общност проектни фишове е, че те директно индикират готовността за
реализация на определена проектна идея, проверява нейната реалистичност и оценява
способността на самия респондент да участва дългосрочно в нейното съществуване.
Проектните фишове класифицират активните и пасивните участници в политиката за
местно развитие, защото изискват деклариране на конкретни детайли на определена
проектна идея, дават представа в някаква степен за компетентността на заявителя й, и
оформят финансовата и съдържателната й рамка. Проектният фиш проверява на
практика, дали една или друга проектна идея остава на мисловно ниво и добро
намерение или наистина може да се заложи като осъществима в ПИРО на община
Свищов (2021-2027) и да се търси финансиране за нея в рамките на програмния период.
Основната цел на настоящото проучване е да се съберат и анализират идеи за
проекти от всички заинтересовани страни за подготовка на ПИРО (2021-2027),
живеещи и функциониращи на територията на община Свищов. В резултат на това да
се маркират онези инвестиционни намерения, които получават най-много подкрепа от
участниците в работните срещи и имат най-голям потенциал да бъдат реализирани.
Това са проекти, които според заинтересованите страни, могат да имат най-голямо
въздействие върху развитието на социално-икономическия живот на територията на
община Свищов. Така спазвайки подхода „отдолу-нагоре“, от частното към общото,
тези проекти ще допринесат за определяне на целите и приоритетите в Плана за
интегрирано развитие на община Свищов за периода 2021 – 2027 г.
За периода 15.09 – 13.12.2020 г. са генерирани 192 идеи за проекти от 61
представители на юридически и 45 физически лица - общо 106 участници в
проучването.
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От тях 72 са отбелязали, че имат висше образование (68%), а 11 средно
образование (10%). Останалите 23 (22%) не са посочили степен на образование.

Близо 60% от идеите за проекти (114 бр.) са предложени от заинтересовани страни
живеещи и/или работещи в гр. Свищов. Една не малка част от предложените проекти
са за населени места като Морава (13 бр.), Царевец (10 бр.), Козловец (9 бр.) и
Хаджидимитрово (7 бр.). Останалите проекти са почти равномерно разпределени
между другите села от община Свищов.
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От диаграмата по-долу се вижда, че най-много идеи за проекти са генерирали
представители на Община Свищов (29%), училищата (19%), кметствата (13%) и
кметските наместници (1%). Това е съвсем очаквано, имайки предвид обществената им
ангажираност и публичната дейност, която упражняват. Веднага след това са тези в
областта на културата (13%), бизнеса (8%) и социалните услуги (6%). Освен това се
наблюдава активност от страна на гражданите (6%) и СА „Д. А. Ценов“ (1%), което
повишава представителността и качеството на проучването. Така в подготовката на
ПИРО взимат участие голям спектър от заинтересовани страни, което от една страна
дава представа за интереса и от друга е индикация за потенциала, който би могъл да се
формира за подготовка и управление на проекти. Комбинацията от висока степен на
образованост (висшисти – 68%) и широка представителност може да даде по-висока
адекватност на предложените идеи за проекти, които да окажат съществено влияние в
много сфери на социално-икономическия живот на територията на община Свищов.
Освен това резултатите от проучването ще бъдат представени на всички участници,
което може да провокира дискусия, в резултат на която да се определят целите и
приоритетите за развитие. Не е изключено да се формират партньорства и план за
съвместни инициативи на представители от различни сектори.
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По-голямата активност на училищата, културните организации и тези
предоставящи социални услуги съвсем очаквано генерират повече проекти в
съответните области на въздействие. От диаграмата по-долу се вижда, че най много
предложени проекти са в областта на образователната инфраструктура (38 бр.),
културната инфраструктура (24 бр.) и социална инфраструктура (22 бр.). В по-голямата
си част това са проекти за реконструкция или ремонт, енергийна ефективност на
сгради, читалища, ремонт на спортни площадки, съоръжения и физкултурни салони.
Тези проекти могат да бъдат финансирани от Програмата за развитие на регионите и
Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България за периода
2021 – 2027 г.
За облагородяване на населените места на територията на община Свищов са
предложени 11 проекта. Това са проекти за улична инфраструктура, детски площадки,
кътове за отдих, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за осветление и енергийна
ефективност на публични сгради. Повечето от тях са в големите села като Царевец,
Козловец, Хаджидимитрово и др. Три от проектите са предвидени за цялата територия
на община Свищов, според нуждите и ефективността. Такъв тип проекти ще се
финансират от Програмата за развитие на регионите и Националния план за
възстановяване и устойчивост на Република България за периода 2021 – 2027 г.
Проучването установи, че в областта на публичните електронни услуги,
енергийната ефективност на публичните сгради и ВиК инфраструктурата са
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предложени по 7 проекта във всяка една област. Много от кметовете в селата искат
саниране на сградата на кметството, а някои от тях, като тези на Царевец, Козловец,
Вардим и Морава предлагат проекти за реконструкция и/или изграждане на ВиК
инфраструктура. Такъв тип проекти обаче са изцяло приоритет на ВиК дружеството,
което е вече част от ВиК холдинг и може да кандидатства за средства от Програма
„Околна среда“. Така ВиК дружеството става бенефициент, а община Свищов може да
бъде асоцииран партньор.

Проектите за развитие на административни електронни услуги са предложени от
общинска администрация. Те са с нулева проектна готовност и трябва тепърва да бъдат
обмислени и структурирани. Такъв тип проекти могат да бъдат финансирани от
Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и
Трансгранично сътрудничество Румъния – България.
Една част от генерираните към момента проектни предложения са насочени към
спортна (5 бр.), туристическа (6 бр.) и здравна (3 бр.) инфраструктура. Проектите за
спортната и здравната инфраструктура са предложени предимно от Община Свищов.
Три от тези проекти предвиждат цялостна модернизация на общинската болница и
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предоставянето на нови здравни услуги за населението. По отношение на спорта
общината има желание да реконструира и модернизира градския стадион, една от
спортните бази в града, както и да изгради градски плувен басейн с минерална вода.
Едновременно с това е предложен проект и за изграждане на скейт парк. Проектът за
реконструкция на градска спортна зала е с висока проектна готовност, за разлика от
другите два за модернизация на стадион „Академик“, които имат ниска проектна
готовност. Три от проектите за туристическа инфраструктура са предложени от
кметство Вардим с ниска проектна готовност, на ниво идея. Останалите три са
насочени към м. Паметниците и изграждане на аквапарк, предложени от местно
сдружение и туристическо дружество с ниска и нулева проектна готовност. Всички те
могат да кандидатстват за финансиране по Приоритет 2 на Програмата за развитие на
регионите и Националния план за възстановяване и устойчивост на Република
България.
По отношение енергийната ефективност на жилищните сгради от Община Свищов
се предлага проект за многофамилни жилищни сгради в гр.Свищов, за които има
готови и одобрени технически проекти на стойност 49 млн. лв. В тях са заложени
дейности по топлинното изолиране на външните стени и покривите, подмяна на
дограма, въвеждане на ВЕИ, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и
технически паспорт, конструктивно обследване (при необходимост) и др. Тези проекти
могат да бъдат финансирани от Национална програма за енергийна ефективност и
Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Едновременно с това от общинска администрация предлагат и 7 проекта за
облагородяване на градската среда (гр.Свищов), от които 4 са в партньорство с община
Зимнич в Румъния. Предвижда се регенериране на пространства към жилищни
блокове, а именно: ремонт на улуци, паркинги, зелени площи, пространства за отдих,
изграждане на детски площадки, внедряване на решения за интелигентен град (wifi
мрежи, информационни павилиони, видеонаблюдение и др.). По един от проектите се
планира осигуряване на градска мобилност чрез модернизация на градски улици,
изграждане на мрежа от велосипедни писти, мрежа от станции за споделяне на
велосипеди и видеонаблюдение на трафика. Финансирането за тях ще бъде осигурено
по линията на Трансгранично сътрудничество Румъния – България. По същата
програма в партньорство с община Зимнич могат да бъдат финансирани и проекти за
развитие на модерни здравни услуги, ремонти, реконструкция и оборудване на
публични сгради за култура и изкуства. По Трансгранично сътрудничество се предлага
и проект за доброволчески услуги 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. Всички те имат отношение
към облагородяване на градската среда и повишаване на качеството на живот.
От диаграмата по-горе се вижда, че в областта на публичните услуги за
населението са предложени 3 проекта от общината и двете общински предприятия,
отговарящи за пазарите и гробищните паркове. Ще се извърши основен ремонт на
фермерски пазар „Велешана“, ще се закупят автомобили, земекопна техника,
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реконструкция на гробищните паркове за предоставяне на услуги за населението. Един
от проектите е за дигитализиране на информационни масиви в общинска
администрация, което ще даде възможност за по-бързо развитие на електронните
информационни услуги за граждани. Тези проекти могат да бъдат финансирани от
Приоритет 2 на Програмата за развитие на регионите и Националния план за
възстановяване и устойчивост на Република България. Те обаче са с ниска и нулева
готовност, което означава, че тепърва трябва да бъдат подготвени.
При преглед на генерираните проекти прави впечатление, че бизнесът е активен и
предвижда инвестиции в земеделие (6 бр.), преработка на земеделски продукти (6 бр.),
производство (2 бр.) и изграждане на инфраструктура за доставка на природен газ (1
бр.). Тези намерения са в синхрон с изграждането на индустриален парк в гр.Свищов,
който се очаква да привлече външни инвеститори и повиши икономическата активност
в района. Така ще се генерира по-висока добавена стойност и повече доход за местното
население. Това ще стане с реализирането на един мащабен или няколко проекта,
които ще се финансират по ПИК, ПРР и Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България. „Дунавски индустриален технологичен парк –
Свищов“ е един от приоритетите на Плана за интегрирано развитие на Северен
централен район (СЦР), по който се предвижда допълнителна подкрепа от страна на
Приоритет 1 на ПРР и държавата.
От диаграмата по-долу се вижда, че преобладаващата част от проектите са с ниска
проектна готовност (105 бр.).
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Проектите с ниска готовност отразяват проблемите и желанията на
заинтересованите страни и обикновено 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.). Не случайно проектите с най-ниска
готовност са в сферата на образованието (35 от 38 бр.), културата (15 от 24 бр.) и
социалните услуги (18 от 22 бр.). Тези сектори са публични, изцяло на държавна и
общинска издръжка с много натрупани проблеми по отношение на инфраструктурата и
в голямата си част подценени и пренебрегнати през годините. Една от причините за
това е, че резултатите от дейността са неясни и дългосрочни, не носят приходи и са
изцяло в разходната част на бюджета. С настъпването на пандемията причинена от
вирусната инфекция COVID 19 обаче, здравеопазването стана един от найприоритетните отрасли за държавата и общините. Едновременно с това във фокуса на
управляващите влезе образованието и социалните услуги като дейности, които са
фактори за развитие на болестта, опазване здравето на хората и степента на
икономическа свобода на трудещите се.
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Все повече анализатори смятат, че тази пандемия ще промени света. Ето защо и
политиките на Европейския съюз са насочени към възстановяване на щетите от
COVID-19 и устойчивост на страните при кризи. По този повод на територията на
страната ще действа Национален план за възстановяване и устойчивост на Република
България за периода 2021 – 2027 г., който ще допълва финансирането по Кохезионните
фондове (КФ), Европейски социален фонд (ЕСФ) и Фонд за регионално развитие
(ФРР). В него допълнително са предвидени средства за модерно здравеопазване,
образование и социални услуги.
Една не малка част от генерираните проекти са с нулева проектна готовност (68
бр.). 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 проект с нулева готовност е добре с по-голяма точност да се
уточни проблема, който той решава, очаквания резултат и ползите от него, потенциала
на организацията, която ще го изпълнява и какви дейности ще се предприемат за
неговото осъществяване във времето. Най-много проекти с нулева проектна готовност
са предложени в сферата на културата (13 от 32 бр.), следвани от тези за
облагородяване на населените места (5 от 11 бр.) и облагородяване на градската среда
планирани по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България (4 бр.).
Средната проектна готовност означава, че за проекта има изготвена проектосметна документация, от където е видна стойността на инвестицията и времето, за
което може да бъде реализирана. За разлика от средната, при високата готовност в
допълнение е направено проучване, събрани са оферти от изпълнители и доставчици,
както и в някои случаи е разработен бизнес план/финансов анализ.
Със средна готовност са 13 проекта в областта на:
 ВЕИ – 1 бр.;
 ВиК инфраструктура – 3 бр.;
 Доставка на природен газ – 1 бр.;
 Енергийна ефективност на жилищни сгради – 1 бр.;
 Земеделие – 1 бр.;
 Културна инфраструктура – 2 бр.;
 Производство – 1 бр.;
 Пътна инфраструктура – 1 бр.;
 Социална инфраструктура – 1 бр.;
 Транспорт – 1 бр.
Висока проектна готовност се наблюдава при проекти в областта на:
1. ВиК инфраструктура - Проект „Реконструкция и рехабилитация на захранващи
водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село
Козловец, община Свищов“;
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2. Културна инфраструктура - Проект „Ремонт, обновяване и оборудване и
прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Читалище
„Възраждане“ в УПИ VII, кв. 29, с. Българско Сливово, община Свищов“;
3. Облагородяване на градската среда - Проект „Укрепване на брегова ивица в
участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – от
административната сграда на „Сортови семена“ АД до лодкостоянката поетапно”
4. Образователна инфраструктура - Ремонт на сградния фонд на СПГ "Алеко
Константинов", включващ саниране на сградата на училището и общежитието,
подмяна на отоплителната инсталация, изграждане на пожароизвестителна
инсталация и др. дейности;
5. Производство - Производствено складов комплекс – машини и съоръжения на
„ФАВО“ ЕАД;
Проектната готовност е важна при изготвяне на ПИРО, тъй като реализацията на
проектите трябва да стане във времето до 2027 г. В тази връзка е добре проектите,
които са с висока и средна готовност да бъдат реализирани в първите години, а тези с
ниска и нулева в следващите години на програмния период.
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От изложеното по-горе става ясно, че в рамките на проучването са генерирани 192
проекта от 106 участника с прогнозна стойност малко над 268 млн. лева. Прогнозните
стойности на проектите с висока и средна готовност са много по-точни и близки до
реалността, в сравнение с тези, които имат ниска и нулева проектна готовност.
Причините за това са, че за идеите с висока и средна готовност са изготвени
количествено-стойностни сметки и/или са събрани оферти от изпълнители и
доставчици. За по-голямата част от проектите обаче това не е направено и посочените
прогнозни стойности са плод на субективното виждане на участниците в проучването,
което носи риск за голямо отклонение в обема и цените на пазара. При подготовката на
ПИРО прогнозните стойности на проектите са важни, тъй като от това зависи степента
на реалистичност и надеждност при планирането, финансовото обезпечаване и
определяне на източниците на финансиране във времето. Ето защо при подбор на
проекти в ПИРО е важно на каква база е определена прогнозната стойност.
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От диаграмата по-горе се вижда, че 18% от общия прогнозен бюджет са
необходими за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проектите
за тях са готови, одобрени и остойностени. Това ги прави приоритетни с висока степен
на готовност да бъдат стартирани и осъществени още в първите 3 години на
програмния период 2021 – 2027 г.
Втори по дял от общия бюджет са проектите за облагородяване на населените
места (8%), индустриалната (7%), културната (7%), социалната (7%) и здравната (6%)
инфраструктура. В тези области има генерирани 5 проекта с висока и средна степен на
готовност (описани по-горе), което прави прогнозните стойности по-реалистични с
най-малък риск от големи отклонения. Това, което прави впечатление е прогнозната
стойност за индустриална инфраструктура - един проект за много пари. Докато
културната, социалната и здравната инфраструктура са областите с най-голям интерес,
с най-много генерирани проекти, индустриалната инфраструктура е приоритет на
Община Свищов и изисква сравнително голям ресурс. Очевидно един от приоритетите
на ПИРО е привличане на инвеститори и развитие на модерна индустрия с по-висока
добавена стойност. За проекта на „Дунавски индустриален технологичен парк Свищов“ ЕАД са предвидени 20 млн. лева. Технологичният парк се намира в източната
индустриална зона на град Свищов. Той е с площ 320 000 м2 и е подходящ за дейности,
насочени към трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение,
производство, логистика и високотехнологичен сектор. Въпреки това този проект е с
52

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ниска готовност. Комбинацията от висок приоритет и ниска проектна готовност
изисква план за дейности и висока степен на организация за неговата реализация.
Трети по дял са образователната инфраструктура, преработката на земеделски
продукти и ВиК инфраструктурата, които формират по 5% дял за всяка една област от
общия прогнозен бюджет. В тези области има генерирани два проекта с висока
готовност и три със средна такава.
Проектите, генерирани в обхвата на 9 области на въздействие формират 68% от
общия прогнозен бюджет. Останалите 32% от бюджета (Други) са почти равномерно
разпределени между 26 области на въздействие.
От диаграмата по-долу се вижда, че почти всеки предложен проект предвижда
строително-монтажни работи (157 бр.), а всеки четвърти проект придобиване на
машини/съоръжения/оборудване (54 бр.). Това са инвестиции в дълготрайни
материални активи с дълъг срок на полезност, което е свързано с обновяване на
съществуващата инфраструктура, изграждане на нова и енергийна ефективност,
щадяща околната среда.

В някои от проектите се залага на ВЕИ (33 бр.), обучения (35 бр.), внедряване на
иновации (30 бр.) и софтуер (26 бр.), което показва стремеж към по-висока
технологичност и икономика на знанието.
На 16 и 17 декември 2020 г. се проведоха работни срещи с екипа за изготвяне на
ПИРО, общинска администрация и съвместна среща с екипа на община Полски
Тръмбеш за определяне на зони за развитие, маркиране на общи инициативи и
съвместни проекти на двете общини. На тези срещи бяха представени и обсъдени
резултатите от анкетното проучване, работните срещи, интервютата и генерираните
проекти. Освен това участниците в срещата бяха запознати с европейските фондове и
програми, които могат да финансират ПИРО за периода 2021 – 2027 г. За два дни се
генерираха още 13 проекта допълнително от ресорните дирекции на общинска
администрация в Свищов. Така предложените проекти станаха общо 205. В
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резултат на това се определиха проектите и зоните на въздействие, които ще бъдат
заложени в ПИРО на община Свищов за периода 2021 – 2027 г.

Подборът на проекти стана на база критерии, определени от участниците в
срещите както следва:
1. Население;
2. Брой предоставени административни услуги в населеното място;
3. Природни дадености и особености на населеното място;
4. Динамичен социален и културен живот, който е предпоставка за създаване на
доход – организиране и популяризиране на населеното място;
5. Наличието на функциониращи организации и институции в сферата на
социалните услуги и образователните дейности;
6. Постижения, опит и административен капацитет на потенциалния
бенефициент;
7. Развитие на икономическа дейност в населеното място - наличието на
икономически субекти, създаващи работни места и доход за населението;
8. Възвращаемост и устойчивост на инвестицията в рамките на поне 5 години;
9. Поддръжка на материалната база и инфраструктура на населеното място, вкл.
вложени собствени средства през последните години;
10. Наличие на финансов ресурс за съфинансиране на проекти;
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11. Наличие на проектна готовност;
12. Текущи партньорства, договори и споразумения за сътрудничество;
13. Предприети нови инициативи, внедрени нови услуги, нови продукти, нови
процеси и нови подходи в населеното място през последните години;
14. Използване на градските центрове като двигатели на растеж и насърчаване на
връзките град-село, с акцент върху икономическата диверсификация и
създаването на работни места.
От диаграмата по-горе се вижда, че на база тези критерии броя на избраните
проекти е 88, разпределени в 31 области на въздействие. Прогнозната стойност на
проектите е малко над 264 млн. лева, разпределени в таблицата по-долу.
Маркираните в сиво области на въздействие се формират от 15 проекта, заявени от
бизнес организации, както следва:
 Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – 1 бр.;
 Доставка на природен газ – 1 бр.;
 Земеделие – 5 бр.;
 Преработка на земеделски продукти – 6 бр.;
 Производство – 2 бр.
Останалите 26 области на въздействие се формират от 73 проекта, предложени от
Община Свищов, публични или обществени организации с нестопанска цел като СА
„Д. А. Ценов“, училища, читалища, фондации и сдружения, други публични
организации и редови граждани. Една част от тези проекти ще бъда осъществени в
сътрудничество с Община Полски Тръмбеш в следните направления:
Отпадъци:
 Претоварна;
 Текстилни отпадъци;
 Измерване на битовите отпадъци;
 Разделно събиране, сепариране и рециклиране;
 Проект за закупуване на техника, за сепариране и обработка на отпадъци;
 Компостираща инсталация;
 Образователни и информационни дейности за повишаване на културата за
събиране на отпадъци.
Здравни услуги – доболнична медицинска помощ:
 Създаване на логистичен/кризисен център за обслужване;
 Дигитализация и телемедицина;
 Мобилни екипи;
 Обучение на парамедици.
 Ремонт на кабинети/помещение за здравни услуги.
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Образователни услуги:
 Дуални форми на обучение - допълнителна професионална подготовка,
информационни кампании, създаване на мрежи, разработване на рамка и
методология и провеждане на обучения, обучения на преподаватели и
наставници, подготовка на учебно съдържание, адекватно на нуждите на
бизнеса, доставка на специализирано оборудване, кариерно ориентиране и
пробно стажуване; споделяне на опит.
Туризъм:
 Дигитализация и популяризиране на културно-историческо наследство
(паметници, традиции, обичаи и др.) на територията на двете общини;
 Изложбени зали и шоу рум;
 Трансгранично сътрудничество.
От таблицата по-долу се виждат териториалния обхват, броя проекти към всяка
една област на въздействие, прогнозната им стойност, европейската програма, която би
могла да ги финансира и разпределението на средствата по източници на финансиране.
Прогнозната стойност на всички проекти, без тези предложени от бизнеса, е малко
над 248 млн.лева, от които почти 18 млн.лв. е собственото участие на Община Свищов
за периода 2021 – 2027 г. Над 78 млн. са средствата от републиканския бюджет и малко
над 151 млн.лева от фондове на ЕС по следните оперативни програми за периода 2021
– 2027 г.:
 Трансгранично сътрудничество Румъния – България (ТГС);
 Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
(НПВУРБ);
 Програма за развитие на регионите (ПРР);
 Конкурентоспособност и иновации в предприятията (КИП);
 Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони;
 Програма „Образование“;
 Програма „Околна среда“ (ПОС);
 Програма за развитие на човешките ресурси (ПРЧР);
 Национална програма за енергийна ефективност;
 Агенция пътна инфраструктура;
 Агенцията за заетост.
Повече подробности за конкретните проекти може да се разгледат във формат
Excel-приложение към настоящото проучване.
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
№

Област на въздействие
Териториален обхват Брой
на проекта

Дял

Стойност в лв.

Дял

Европейска
програма

Собствени средства Общински бюджет

Отн. дял
(%)

Републикански
бюджет

1

Административен
капацитет

община Свищов

2

2%

600 000,00

0,23%

НПВУРБ

60 000,00

10

90 000,00

2

Бедствия, пожари и
катастрофи (ТГС Румъния - България)

община Свищов,
община Зимнич
(Румъния)

1

1%

1 500 000,00

0,57%

ТГС - Румъния България

30 000,00

2

195 000,00

3

ВЕИ

Свищов

1

1%

-

0,00%

НПВУРБ

4

ВиК инфраструктура

Свищов, община
Свищов

2

2%

10 050 000,00

4%

КИП, НПВУРБ

5

Доставка на природен
газ

Свищов

1

1%

-

0,00%

НПВУРБ

-

6

Енергийна ефективност
на жилищни сгради

Свищов

1

1%

49 000 000,00

18,53%

Национална
програма за
енергийна
ефективност

-

0

49 000 000,00

7

Енергийна ефективност
на публични сгради

Свищов, Българско
Сливово; Вардим;
Алеково; Горна
Студена; Червена;
Ореш;
Хаджидимитрово;
Совата; Морава

4

5%

8 000 000,00

3,02%

ПРР, НПВУРБ

800 000,00

10

8

Здравеопазване

Свищов, община
Свищов, община
Ценово

2

2%

8 000 000,00

3,02%

ПРР, НПВУРБ

800 000,00

9

Здравна
инфраструктура

Свищов

2

2%

12 000 000,00

4,54%

ПРР, НПВУРБ

10

Здравна
инфраструктура (ТГС Румъния - България)

Свищов, Зимнич
(Румъния)

1

1%

4 000 000,00

1,51%

ТГС - Румъния България

11

Земеделие

Българско Сливово,
Червена, община
Свищов

5

6%

570 000,00

0,22%

ОСП

12

Индустриална
инфраструктура

Свищов

1

1%

20 000 000,00

7,56%

ПРР, КИП, НПВУРБ

13

Култура

Свищов

3

3%

4 800 000,00

1,81%

14

Културна
инфраструктура

м.Паметниците ,
Свищов (12),
Козловец, Българско
Сливово (2), Овча
могила, Морава

18

20%

31 250 000,00

11,82%

-

1 005 000,00

Отн.
дял (%)

15

13

-

10

1 507 500,00

Отн. дял
(%)

Средства от ЕС

-

Отн. дял
(%)

450 000,00

75

-

0%

1 275 000,00

85

-

0

-

15

Други
източници

7 537 500,00

-

75

-

ОБЩО в
отн. дял (%)

ОБЩО в лв.

600 000,00

100

1 500 000,00

100

-

0%

10 050 000,00

100

-

-

100

-

-

-

49 000 000,00

100

1 200 000,00

15

6 000 000,00

75

-

-

8 000 000,00

100

10

1 200 000,00

15

6 000 000,00

75

-

-

8 000 000,00

100

1 200 000,00

10

1 800 000,00

15

9 000 000,00

75

-

-

12 000 000,00

100

80 000,00

2

520 000,00

13

3 400 000,00

85

-

-

4 000 000,00

100

-

-

-

0

-

-

0

0

2 000 000,00

10

3 000 000,00

15

15 000 000,00

75

-

-

20 000 000,00

100

ПРР, НПВУРБ

480 000,00

10

720 000,00

15

3 600 000,00

75

-

-

4 800 000,00

100

ПРР, НПВУРБ

3 125 000,00

10

4 687 500,00

15

23 437 500,00

75

-

-

31 250 000,00

100
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
№

Област на въздействие
Териториален обхват Брой
на проекта

Дял

Стойност в лв.

Дял

Европейска
програма

Собствени средства Общински бюджет

Отн. дял
(%)

Републикански
бюджет

Отн.
дял (%)

Отн. дял
(%)

Средства от ЕС

Други
източници

Отн. дял
(%)

ОБЩО в
отн. дял (%)

ОБЩО в лв.

15

Културна
инфраструктура (ТГС Румъния - България)

Община Свищов

1

1%

10 000 000,00

3,78%

ТГС - Румъния България

200 000,00

2

1 300 000,00

13

8 500 000,00

85

-

-

10 000 000,00

100

16

Облагородяване на
градската среда

Свищов

1

1%

5 000 000,00

1,89%

ПРР, НПВУРБ

500 000,00

10

750 000,00

15

3 750 000,00

75

-

-

5 000 000,00

100

17

Облагородяване на
градската среда (ТГС Румъния - България)

Свищов, Зимнич
(Румъния)

4

5%

11 000 000,00

4,16%

ПРР, НПВУРБ

1 100 000,00

10

1 650 000,00

15

8 250 000,00

75

-

-

11 000 000,00

100

18

Облагородяване на
населените места

Община Свищов

3

3%

16 000 000,00

6,05%

ПРР, НПВУРБ

1 600 000,00

10

2 400 000,00

15

12 000 000,00

75

-

-

16 000 000,00

100

19

Образование

Свищов

1

1%

100 000,00

0,04%

Програма
"Образование",
НПВУРБ

10 000,00

10

15 000,00

15

75 000,00

75

-

-

100 000,00

100

20

Образователна
инфраструктура

Свищов, община
Свищов

5

6%

15 900 000,00

6,01%

ПРР, НПВУРБ

1 590 000,00

10

2 385 000,00

15

11 925 000,00

75

-

-

15 900 000,00

100

21

Обучение, младежи и
безработни лица

община Свищов

1

1%

300 000,00

0,11%

Развитие на
човешките ресурси;
Агенция по
заетостта

30 000,00

10

45 000,00

15

225 000,00

75

-

-

300 000,00

100

22

Преработка на
земеделски продукти

Морава, Българско
Сливово, Свищов

6

7%

14 315 000,00

5,41%

ОСП

-

-

-

-

-

0

23

Производство

Свищов

2

2%

1 000 000,00

0,38%

КИП, ПРЧР

-

-

-

-

-

0

община Свищов

4

5%

300 000,00

0,11%

ПОС, КИП, НПВУРБ

30 000,00

10

45 000,00

15

225 000,00

75

-

-

300 000,00

100

Производство,
24 земеделие, преработка
на земеделски продукти

25

Публични услуги за
населението

Свищов, община
Свищов

2

2%

700 000,00

0,26%

НПВУРБ

70 000,00

10

105 000,00

15

525 000,00

75

-

-

700 000,00

100

26

Пътна инфраструктура

Овча могила, Червена,
Хаджидимитров,
Свищов

1

1%

10 000 000,00

3,78%

ПРР, АПИ

1 000 000,00

10

1 500 000,00

15

7 500 000,00

75

-

-

10 000 000,00

100

27

Развитие на общински
електронни услуги

Свищов

1

1%

1 000 000,00

0,38%

НПВУРБ

100 000,00

10

150 000,00

15

750 000,00

75

-

-

1 000 000,00

100

28

Социална
инфраструктура

Свищов (3), Овча
могила (2)

5

6%

9 179 708,73

3,47%

ПРР, ПРЧР, НПВУРБ

917 970,87

10

1 376 956,31

15

6 884 781,55

75

-

-

9 179 708,73

100
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ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
№

Област на въздействие
Териториален обхват Брой
на проекта

Дял

Стойност в лв.

Дял

Европейска
програма

Собствени средства Общински бюджет

Отн. дял
(%)

Републикански
бюджет

Отн.
дял (%)

Средства от ЕС

Отн. дял
(%)

Други
източници

Отн. дял
(%)

ОБЩО в лв.

ОБЩО в
отн. дял (%)

29 Спортна инфраструктура

Свищов

3

3%

6 913 221,86

2,61%

ПРР, НПВУРБ

691 322,19

10

1 036 983,28

15

5 184 916,40

75

-

-

6 913 221,86

100

30

Туризъм

Свищов

1

1%

3 000 000,00

1,13%

ПРР, НПВУРБ

300 000,00

10

450 000,00

15

2 250 000,00

75

-

-

3 000 000,00

100

31

Управление на
отпадъците

Свищов, община
Свищов

3

3%

10 000 000,00

3,78%

ПОС, НПВУРБ

1 000 000,00

10

1 500 000,00

15

7 500 000,00

75

-

-

10 000 000,00

100

88

100%

264 477 930,59

100%

Общо

Общо без бизнес проекти 73

18 719 293,06

78 628 939,59

151 244 697,94

-

248 592 930,59

248 592 930,59
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Изводи и заключения
Предвид изложеното по-горе можем да направим следните изводи и
заключения:
 Жителите на гр. Свищов проявяват висок интерес към развитието на проектни
инициативи и готовността те да бъдат разработвани и реално изпълнени.
Няколко села показват висока степен на инициативност в сравнение с
останалите села на територията на общината, но оценката на техния потенциал
пряко зависи от наличието на административен капацитет, който да подготви и
реализира генерираните проекти. Във всеки местната общност активно
генерира и предлага идеи за проекти, но все още не личи готовност да поеме
отговорност за тяхното реализиране и участие в прилагането на местни
политики;
 Общината и местната администрация към момента изглеждат най-подготвената
социална група, притежаваща експертиза, готовност и капацитет да реализира
дългосрочни проектни предложения – както в областта на инвестициите, така и
в областта на меките мерки. Висок е делът на проектни предложения,
направени от организации в областта на културата, образованието и
социалните услуги, но е изненадващо, че те са свързани преимуществено с
инвестиционни проектни намерения, а не с реализацията на меки мерки,
доколкото такъв тип институции традиционно изпълняват проекти от втория
клас;
 Промяната в начина на управление и финансиране на проекти в областта на
ВиК и невъзможността на общините да играят ролята на водещ бенефициент
по подобни проекти, масово не се познава от местните организации, с
изключение на експертите от общинската администрация. В този смисъл у
местните общности съществуват нереалистични очаквания проблемите на ВиК
да се реализират именно в рамките на усилията на местната администрация. В
същото време, отнемането на възможността да се реализират проекти в
областта на ВиК от местни организации и институции, им осигурява
възможности за реализация на проектни предложения в други сфери, но те все
още не са ориентирани напълно в тази посока;
 Проверката и самооценката на респондентите за проектната готовност на
техните предложения сочи, че организациите и звената на общинската
администрация изпълняват в по-висока степен изискванията на финансиращите
програми, в сравнение с предложенията на направени от културни и
образователни организации и частни субекти. С най-висока степен на проектна
готовност са предложенията, свързани с дейности по енергийна ефективност на
сградния фонд на територията на общината. Висока проектна готовност
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съществува и в проектните предложения по линия на трансграничното
сътрудничество между Свищов и Зимнич;
Анализът на предложенията с висока степен на проектна готовност в областта
на социалните услуги, образованието и социалните услуги води до
заключението, че става въпрос за инициативи, които са били планирани и
нереализирани в предходния програмен период и при това обхващащи
преимуществено и инвестиционни намерения, а не меки мерки, присъщи на
тези организации. Това изправя тези организации пред риска да залагат повече
на външни по предназначението им дейности, а не на присъщи проектни
инициативи, свързани с преквалификацията, обучението, информацията и
разширяване на собствения им капацитет да генерират идеи за развитието на
секторите, в които работят;
Стратегическият интерес на общинската администрация, деклариран в рамките
на отделните етапи на изследването, е развитието на индустриалната
инфраструктура, въвеждането на високи стандарти на местната политика по
опазване на околната среда и управлението на отпадъците и интегрирането на
наличните природни ресурси в инвестиционните планове на общинската
политика, засилване на транспортните инфраструктурни връзки с големите
градове от региона (Велико Търново, Русе и Плевен), които да осигурят
пълноценното включване на Свищов в картата на устойчивото развитие. В
същото време очакванията на предприятията от индустриалния сектор са
свързани с идеята за развитие на Свищов като транспортен и логистичен
център, за сметка на индустриалното му развитие. Това противоречие между
ключови участници в стратегията за местно развитие вероятно ще сложи
отпечатък на целия следващ програмен период до 2027 г.;
От обобщените данни на всички източници на субективна информация за
района ясно се прокрадва идеята за водещата роля на държавата и на общината
в инвестиционната политика, постиженията на която да бъдат „подарени“ на
другите участници в процеса, т.е. активността на местната общинска
администрация се натоварва с предварителни нереалистични очаквания и
неприсъщи по закон функции. Такива очаквания са белег за непознаване на
начина, по който се формира регионална политика и за липсата на готовност на
частните и неправителствените организации да споделят еднаква отговорност
по нейната реализация;
Силно личи необходимостта от развитие на повече проектни инициативи в
областта на иновациите и технологиите, които са изведени в стратегическите
документи като дългосрочен национален приоритет. Подобни инициативи
създават макрорамката на необходимата интеграционна динамика, която да
обвърже община Свищов с националните структури преди същинската
реализация и финализиране. на инфраструктурните проекти, които изискват
по-дълго време за изпълнение;
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 Местните хора виждат добър потенциал за развитие на туризъм, който обаче не
се реализира. Във фокуса на туристическия продукт може да 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;
 Общото между всички участници в реализацията на регионалната политика по
развитие е очакваното да се развиват във висока степен проекти, свързани с
опазване и управление на околната среда, отпадъците и създаването на образа
на Свищов като устойчива екологична единица.

62

