ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2015-2020 ГОДИНА
/Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет /
Отчетът е изготвен по плана за действие и мерките, насочени към опазване на околната среда в Община Свищов.

Компонент
или фактор
на
околната
среда

Мярка

Срок на Източни
изпълне
ци на
ние
финанси
ране

1.При необходимост. да се извършат ремонтно-възстановителни работи на
някои от изворите.

краткосрочно до 2017 г

2.Извършване планирани ремонти на помпените станции, ВиК мрежи с подмяна
/възстановяване на оборудването и отстраняване на възникнали аварии в
минимален срок.

Средноср
очно - до
2022 г.

ВОДИ

- Oсновните аварийни и планови дейности на дружеството по населените
места на територията на Община Свищов извършени през текущата 2019 г.
- през м. февруари - авария на довеждащ магистрален водопровод за гр.
Свищов;
- през м. март – авариен ремонт на ул. „Отец Пайсйи“, ул. „Неофит Рилски“,
ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Рибарска Чешма“ и Западна Индустриална Зона –
2 пъти;
- авариен ремонт в кв. Симеон Ванков;
- авариен ремонт на ул. „Бузлуджа“, ул. „Дядо Паничков“, ул. „Патриарх
Евтимий“ (от кръстовището с ул. „Никола Петков“ до пл. Хан Бъчва.), ул.
„Черни връх“ (от кръстовището с ул. „Люлин“ до кръстовището с ул. „Бачо
Киро“), ул. „Цар Освободител“ (от кръстовището с пл. Хан Бъчва до Читалище
Ел. и К. Д. Аврамови), ул. „Витоша“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор
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Стоянов“, ул. „Тракия“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „д-р Атанасович“, и ул.
„Христаки Павлович“ – 2 пъти;
- през м. април - - авариен ремонт на ул. „Бузлуджа“, ул. „Дядо Паничков“,
ул. „Патриарх Евтимий“ (от кръстовището с ул. „Никола Петков“ до пл. Хан
Бъчва.), ул. „Черни връх“ (от кръстовището с ул. „Люлин“ до кръстовището с
ул. „Бачо Киро“), ул. „Цар Освободител“ (от кръстовището с пл. Хан Бъчва до
Читалище Еленка и К. Д. Аврамови), ул. „Витоша“, ул. „Никола Петков“, ул.
„Григор Стоянов“, ул. „Тракия“, ул. „Иваница Данчев“, ул. „д-р Атанасович“, и
ул. „Христаки Павлович“;
- авариен ремонт на ул. „Рила“, ул. „Акад. Ал. Божинов“ (ЖК „Химик“), ул.
„Искър“ и ул. „Киряк Цанков“ (от кръстовището с ул. „Искър“ до кръстовището
с ул. „Григор Начевич“) - 3 пъти;
- авариен ремонт на ул. „Георги Матев“ – 3 пъти;
- авариен ремонт на ул. „Кирил Д. Аврамов“, ул. „Генерал Киселов“, ул.
„Димитър Хадживасилев“, ул. „Димитър А. Ценов“, ул. „Цанко Церковски“, ул.
„Генерал Драгомиров“, ул. „Димитър Г. Анев“, ул. „Полк. Ем. Чакъров“, ул.
„Янко Мустаков“, ул. „Тома Пантелеев“, ул. „Янтра“ и ул. „Христо Бръчков“;
- авариен ремонт на ул. „Григор Стоянов“, ул. „Никола Петков“ и ул. „Тракия“;
- авариен ремонт на ул. "33-ти Свищовски полк", (от кръстовището с ул.
"Пробив"
до „Вимпром Свищов“ АД), ул. "Полковник Манолов", ул.
"Полковник Иванов", ул. "Георги Тишев", ул. "Арда" и ул. "Росица";
- през м. май – авариен ремонт на ул. "Христаки Павлович", ул. "Сава Пенев",
ул. "Ал.Стамболийски", площад "Свобода" , ул. "Цар Освободител" и ул.
"Григор Стоянов";
- авариен ремонт на ул. „Вежен“;
- авариен ремонт на ул. „3-ти март“ (от кръстовището с ул. „Нове“ до пл.
Свобода), ул. „Георги Матев“, ул. „Околчица“, ул. „Козлодуй“, ул. „Хр. Ботев“,
ул. „Градево“, ул. „Мусала“, ул. „Тодор Миланович“ и ж.к „Дунав“;
- авариен ремонт на ул. „Стефан Караджа“;
- през м. юни – авариен ремонт на ул. „Григор Стоянов“, ул. „Тракия“, ул. „др Атанасович“, ул. „Хр. Павлович“, площад Свобода и ул. „Цар Освободител“
(от площад Хан Бъчва до читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“);
- авариен ремонт на ул. „Филип Тотю“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Петър
Ванков“ и ул. „Киряк Цанков“ (от кръстовището с ул. „Петър Ангелов“ до
кръстовището с ул. „Искър“);
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- авариен ремонт на ул. „Григор Стоянов“, ул. „Д-р Атанасович“, ул. „Иваница
Данчев“, ул. „Христаки Павлович“, ул. „Цар Освободител“ (в участъка от
площад Хан Бъчва до читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“), ул. „Филип
Тотю“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Петър Ванков“ и ул. „Киряк Цанков“
(от кръстовището с ул. „Петър Ангелов“ до кръстовището с ул. „Искър“) – 4
пъти;
- авариен ремонт на ул. „Студентска“;
- авариен ремонт на ул. „Младост“ и жк „Дунав“ – 2 пъти;
- авариен ремонт на ул. „Петър Парчевич“, ул. „Цар Борис I“, ул. Хан
Аспарух“, ул. „54-ти Мински полк“ и ул. „Нове“ (от кръстовището с ул. „3-ти
март“ до кръстовището с ул. „П. Парчевич“);
- през м. юли - авариен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Свищов на ул.
„Младост“, ул. „Георги Матев“, ул. „Градево“, ул. „Изгрев“ и „Винпром“ АД;
- авариен ремонт на ул. „Петър Парчевич“;
- авариен ремонт на ул. „Нове“, ул. „Георги Матев“ и ул. „Градево“;
- през м. август - авариен ремонт по водопроводната мрежа на гр. Свищов ул.
"Одрин", ул. "Каймакчалан", ул. "Ген. Киселов", ул. "Хр. Бръчков", ул. "Булаир",
ул. "Ц. Церковски", ул. "Д. Анев", ул. "Янко Мустаков", ул. "Емануил Чакъров",
ул. "Димитър Хадживасилев", ул. "Кирил Аврамов", ул. "Д. Ценов" и пл.
"Алеко" – 2 пъти;
- авариен ремонт по водопроводната мрежа на гр. Свищов за ул. "Подп.
Манолов;
- авариен ремонт по водопроводната мрежа на гр. Свищов за ул. „Димитър
Ценов“, ул. Димитър Хадживасилев“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Димитър Г.
Анев“, ул. „Полк Ем. Чакъров“, ул. „Янко Мустаков“, ул. „Тома Пантелеев“, ул.
„Одрин“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Бръчков“, ул. „Стефан Стамболов“, ул.
„Кирил Д. Аврамов“, ул. „Пробив“, ул. „53-ти Волински полк“ и площад
„Алеко“;
- авариен ремонт на ул. „Цар Освободител“ (в участъка от площад Хан Бъчва
до читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови), ул. „Христаки Павлович“, ул. „Д-р
Атанасович“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „Гр. Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“ и пл.
Свобода;
- авариен ремонт на ул. „Полк. Ем. Чакъров“, ул. „Даскал Д. Петков“ и ул.
„Цветан Радославов“;
- през м. септември - авариен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Свищов
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за ул. „Каймак Чалан“, ул. „Янтра“ и ул. „Христо Бръчков“ – 2 пъти;
- авариен ремонт на ул. "Христо Смирненски", ул. "Дунав" и източната част на
ул. "Отец Паисий";
- авариен ремонт на ул. „Георги Сава Раковски”;
- авариен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Свищов за ул. "Неофит
Бозвели", ул. "Кирил и Методи", ул. "Иконом Христо Василев" и ул. "Васил
Друмев";
- авариен ремонт на ул. "Димитър Шишманов", ул. "Георги Владикин" и ул.
"Княз Черкезки" и ул. "Опълченска" – 4 пъти;
- авариен ремонт на ул. „Патриарх Евтимий“ (в у-ка от кръстовището с ул.
„Люлин“ до площад Хан Бъчва), ул. „Цар Освободител“ (в у-ка от площад Хан
Бъчва до читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови), ул. „Гр. Стоянов“, ул.
„Тракия“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Никола Петков“ и ул. „Хр. Павлович“;
- авариен ремонт на вилната зона, източно от гр. Свищов – м. Стъклен, м.
Драчево бърдо, м. Паметниците и м. Чумурлука, зем.Свищов;
- авариен ремонт на довеждащия водопровод за гр. Свищов;
- авариен ремонт на напорния водопровод за гр. Свищов;
- през м. октомври – авариен ремонт на ЖК "Химик", ул."Пирин" и
ул."Тинтява";
- авариен ремонт на ул. „Драган Цанков“ и ул. „Александър Батенберг";
- авариен ремонт на напорния водопровод;
- авариен ремонт на ул. "Хаджи Димитър", ул. "Вихрен", ул. "Екзарх Йосиф",
ул. "Екзарх Антим I"(от кръстовището с ул. "Хаджи Димитър" до пл.
"Велешана"), ул. "Алеко Константинов" (в участъка от пл. "Велешана" до
гробищен парк Свищов), ул. "Йоан Екзарх", ул. "Филип Станиславов", ул.
"Безименна", ул. "П.Р.Славейков" и ул. "27-ми" юни;
- през м. ноември - авариен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Свищов по
ул. "Черноризец Храбър", ул. "Сан Стефано" и ул. "Тодор Хрулев";
- през м. декември - аварийни дейности по водопроводната мрежа на с.
Козловец, общ. Свищов;
- авариен ремонт по водопроводната мрежа в гр. Свищов на ул. "Патриарх
Евтимий", ул. "Витоша", ул. "Иваница Данчев", ул. "Цар Освободител"
(участъка от пл. "Хан Бъчва" до читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови), ул.
"Никола Петков", ул. "Тракия", ул. "Гр.Стоянов", ул. "Хр. Павлович", ул. "Ал.
Стамболийски" и ул. "Д-р Атанасович";
4

- авариен ремонт по водопроводната мрежа в с. Совата общ. Свищов;
3. Обезпечаване на инвестиции за изграждане на обезманганителна
ГПСПВ, за които има изготвени проекти .

ПС и

1. Да се изготви шумова карта на общинския център гр. Свищов.
ШУМ

2.Обезпечаване на необходимите инвестиции с участие в оперативни програми
за реализиране на Инфраструктурни проекти, свързани с подобряване на
общинската инфраструктура - развитие и рехабилитация на пътната и улична
мрежа
-

"Основен ремонт и хоризонтална маркировка на ул. „Люлин“ L 440 м.,
ул. „Ал. Божинов“ L 740 м., ул. „Черни връх“ – от кръстовището с ул.
„Бачо Киро“ до кръстовището с ул. „Люлин“ – L 590 м., ул. „Тинтява“
L 125 м., ул. „Пирин“ L 75 м., ул. „Искър“ L 280 м., ул. „Киряк Цанков“
L 610 м. "
Извършен основен ремонт и полагане на 16 012,75 м2 асфалтова
настилка.
Целеви средства предоставени с ПМС №315/ 19.12.2018г. – 700 000 лв.

-

Рехабилитация на улица "Рила" от №6 до №14 - извършен е ремонт и
полагане на 5079,48 м2 асфалтова настилка и 100,80 м2 тротоарна
настилка
Целева субсидия от държавния бюджет – 201 107 лв.

Средно
срочно до 2022 г.

Общински
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-

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

-

През 2019 г. са ремонтирани улици: ул. Вежен, ул. Киряк Цанков, ул.
Младост, ул. Веслец, ул. Нове, ул. Никола Петков, ул. Григор Стоянов,
ул. Ал. Стамболийски, ул. Димитър Ценов, ул. Градево, ул. Бузлуджа,
ул. Петър Парчевич, ул. Дядо Димитър Паничков, ул. Витоша, ул.
Генерал Киселов, ул. Георги Матев.

-

Положена е 34 982 м2 асфалтова настилка.

-

Средства на Община Свищов - от заем – 1 800 000 лв. заем за
строителство, от тях 1 068 099,54 лв. изразходвани за ремонт на улици
през 2019 г.

-

Напълно обновен е един от най-големите жилищни квартали в Свищов
– „Химик“. Основният проблем в района – наводняването на мазите,
гаражите и приземните етажи на жилищните кооперации, е отстранен.
Водопроводът е изцяло подменен, а канализацията – почистена.
Последва и преасфалтиране на улиците. Поставени са беседки пред част
от блоковете, както и нови пейки. Регулирано е и нивото на шахтите.
Монтирано е и модерното ЛЕД осветление. В дейностите бяха вложени
над 1.3 млн. лв., осигурени изцяло от държавата.
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1. Разработване на общински или проект за изграждане на общинска площадка 2016-2017
за приемане на отпадъци с център за повторна употреба и зона претоварна
станция със съоръжения за разделяне на биоотпадъците и контейнеровози за
транспортиране до Регионално депо Санадиново

ОПОС
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Общинска
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2. Осигуряване на общинска площадка за депониране на земни маси и 2017-2018
оползотворяване на строителни отпадъци с инертни свойства за обратни насипи
и вертикална планировка и издаване на разрешение за дейността.
До РИОСВ – Велико Търново са подадени е Уведомления за инвестиционно
предложение за „Обособяване на площадка за временно съхраняване и
третиране на строителни отпадъци на територията на Община Свищов в
местност „Летището“, имот с идентификатор 07363.82.1“ и „Обособяване на
две площадки за компостиране на биоотпадъци на територията на Община
Свищов – бившите селски сметища в местност „Елията“, с. Алеково, имот с
идентификатор 00237.90.114 и местност „Стара циглена фабрика“, с. Овча
Могила, имот с идентификатор 53196.81.179“.
3. Създаване и поддържане регистър на площадките за дейности с отпадъци, 2016-2017
включително предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, метал, хартия и
картон на територията на общината.
Създаден регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на Община Свищов. Публикуван
ена
сайта
на
Община
Свищов
на
адрес
http://www.svishtov.bg/images/docs/docs_1918799738.docx

Общински
бюджет,
ПУДООС

Постигане
на
нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

Общинска
администр
ация

Общински
бюджет

Осигуряван
е на
отчетност

Общинска
администр
ация

Изготвяне на проект за газификация на гр. Свищов;
С безвъзмездна фонансова помощ по „Международен фонд Козлодуй“

Общински
бюджет,

Постигане
на

Общинска
администр

3. Проектиране и изграждане обходен път на гр. Свищов

ОТПА
ДЪЦИ

ВЪЗДУХ

Дълго
срочна до
2038 г.

2017-2018
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("МФК"), администриран от Европейската банка за възстановяване и
развитие („Банката“) и свои собствени финансови средства
„Булгартрансгаз“ започва изграждане на три газопровода с обща дължина
122 км за свързване на общините Свищов, Пирдоп, Панагюрище, Банско и
Разлог към националната газоразпреносна мрежа. Това става ясно от
съобщения на „Булгартрансгаз“ и ЕБВР.
Общия бюджет на Проекта е 21.8 милиона евро, от които 50% ще бъдат
финансирани от Международен фонд „Козлодуй (МФК) и 50% от
„Булгартрансгаз“ ЕАД.
Поръчката ще започне в третото тримесечие на 2019 г.
Изпълнението на договорите се очаква да завърши в рамките на 20
календарни месеца, последвани от период за констатиране на дефекти,
уточняват от газовата компания.
Договорите, финансирани от МФК ще се обект на Правилата и
политиките за поръчки на ЕБВР и ще бъдат отворени за фирми от всички
страни.
Постъпленията от безвъзмездната финансова помощ, не трябва да се
използват за плащане към физически или юридически лица, или за внос на
стоки, ако такова плащане или внос са забранени с решение на Съвета за
сигурност към ООН, взето съгласно Глава VII от Хартата на
Организацията на обединените нации или по силата на закон или
официалния регламент на страната на Възложителя, се уточнява още в
съобщението на „Булгартрансгаз“.
В десетгодишния план на газовото дружество посоченият график за
изпълнение е 2018 – 2020 г. , а очакваният размер на инвестициите в
хил.лв., без ДДС е посочена сумата от 27 939 хил.лв. Справката за трите
газопровода също е налична.
Газопроводно отклонение до Свищов.
Газопроводът е с очаквана дължина от 42 км. Предвижда се
захранването да бъде извършено от КВ Патреш, разположен на Северния
полупръстен на МГ до АГРС, която ще бъде разположена южно от гр.
Свищов.
Проектът се финансира с безвъзмездна финансова помощ по линия на
Международен фонд „Козлодуй” (МФК) в размер на 2,36 млн.евро.
Съфинансирането от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД е в размер на 2,36

ПУДООС

нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

ация
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млн.евро, като допълнително ще бъдат инвестирани още 0,6 млн.евро за
държавни такси, учредяване на сервитут, обезщетения, археологически
проучвания, консултант по чл. 166 на ЗУТ и др.
Изпълнено е предпроектно проучване. Пред финализиране е
процедурата по правилата на ЕБВР за избор на проектант за изготвяне на
технически и работен проект, ПУП и ОВОС (при необходимост), който е в
процес на изпълнение. Планираният срок за приключване на проекта е
края на 2019 г.
На 13.12.2019 г, „ТЕЦЕКО”ЕООД, гр, Свищов е подала уведомление за
инвестиционно
предложение
за
проект
„Иазраждане
на
газоразпределителна мрежа, както следва:
Подобект: Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП),
попадащо в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална
площадка „Свилоза” – поземлен имот 65766.418.142 гр. Свищов, общ.
Свищов, обл. В. Търново”
Подобект: „Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел”
от ПИ 65766.418.142”
Реализиране на проекти за използване на ВЕИ за отопление в обществени сгради, 2017-2018
включително ВЕИ и отопление с биогорива;
- По „Красива България“ - „Изграждане на многофункционална спортна
площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов“ -191 489,00
лв. -191 489,00 лв.
Начало на проекта: 20.06.2019 г.
Удостоверение за въвеждане: №61/ 19.11.2019 г.;
- Проект за обновяване и внедряване на мерки за енергийната
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град
Свищов, в т.ч.: 1. СС „Орфей“ гр. Свищов, ул. „Н. Бозвели“ № 17; 2. СС
„Лебед“ гр. Свищов, ул. „Петър Парчевич“ № 13; 3. СС „Лилия“ гр.
Свищов, ул. „Граф Игнатиев“ №5; 4. СС "Калето", Гр. Свищов, ул.
"Цанко Церковски" № 5, блок Калето; 5. СС "Свищов", Гр. Свищов,
ул. "К. Д. Аврамов" № 2; 6. СС "Бреза",гр. Свищов, ул. "Генерал П.
Киселов" № 2, блок "Радецки"; 7. СС "Мечта", гр. Свищов, ул. "Черни
връх" № 22, блок 4; 8. СС "Иваница Данчев 2, гр. Свищов, ул.
"Иваница Данчев" № 2; 9. СС "ВЕГА 1",гр. Свищов, ул. "Григор
Стоянов" № 4, блок "ВЕГА 1"; 10. СС "Блока до пожарната", гр.

Общински
бюджет,
ПУДООС,
външни
източници

Постигане
на
нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

Общинска
администр
ация
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Свищов, ул. "Патриарх Евтимий" № 4, блок 7; 11. СС "Черни връх 11",
гр. Свищов, ул. "Черни връх" № 11; 12. СС "Дунавия", гр. Свищов, ул.
"Трети март" № 69; 13 СС "Съгласие", гр. Свищов, ул. "Патриарх
Евтимий" № 16; 14. СС "Люляк", гр. Свищов, ул. "Генерал Йолшин" №
1; 15 СС "ВЕГА 3", гр. Свищов, ул. "Григор Стоянов" № 8; 16. СС "Нов
живот", гр. Свищов, ул. "Хаджи Димитър" № 10; 17. СС "Хаджи
Димитър 13", гр. Свищов, ул. "Хаджи Димитър" № 13.
Общата застроена площ на сградите е 4 641,74 кв. м., а общата застроена
площ 27 646,12 кв. м.
Мерките предвиждат изпълнение на следните СМР и дейности:
- дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт,
в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията,
предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
- изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани
като задължителни за сградата в обследването за енергийна
ефективност;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението
на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на
общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с
енергоспестяващ ефект.
Общата цел на проекта е да се осигурят по-добри условия на живот за
гражданите обитаващи многофамилни жилищни сгради, топлинен
комфорт и по-високо качество на жизнената среда в 17 сгради на
територията на град Свищов. Повишената енергийна ефективност на
сградите ще доведе до намаляването на енергийните разходи, поефективното им управ-ление ще доведе до намаляване на замърсяването
на околната среда. Едновременно с това ще се промени обликът на част
от многофамилните жилищни сгради в града. Изпълнението на мерките
за енергийна ефективност в много-фамилните жилищни сгради ще
допринесе за постигането на целите на настоящото проектно
предложение, а именно:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните
жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлотационните характеристики за удължаването на
10

жизнения цикъл на сградите;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите
за устойчиво развитие.
След реализирането на планираните енергийно ефективни мерки по
саниране на сградите ще се постигне подобряване комфорта на
обитаване на живущите. Ще се модернизира обликът на сгради,
разположени в различни части на града, което е инвестиция в
устойчивото развитие на Общината.
Планираните дейности ще допринесат за постигането на националната
цел по отношение на повишаването на ЕЕ, а именно – достигане на 25%
по-висока ЕЕ към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на
парникови газове в атмосферата.
Поддържане на светлиннo табло за информиране на населението за КАВ в реално
2017-2018
време;

Общински
бюджет,
ПУДООС,
външни
източници

Постигане
на
нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

Общинска
администр
ация

2017-2018

Общински
бюджет,
ПУДООС,
външни
източници

Постигане
на
нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

Общинска
администр
ация

Провеждане на строг технологичен и емисионен контрол от страна на органите на 2017-2018
МОСВ, МЗ и Общината (в т.ч. и в процеса на инвестиционно проектиране).
- Извършване на редови контрол със съответните институции по планови
проверки на предприятията с издадени комплексни разрешителни „Свилоцел“
ЕАД и „E.Miroglio”EAD – площадка Свищов (Свилоза ЯРН).
- „E.Miroglio”EAD – площадка Свищов (Свилоза ЯРН), Западна индустриална
зона, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, кв. Индустриален, в
изпълнение на Плана за собствен мониторинг и съгласно Комплексно
разрешително №12/2004 г., издадено от Министъра на околната среда и водите,
актуализирано с решение №12-Н0-И0-А1/2012г., на Изпълнителния директор и

Общински
бюджет,
ПУДООС,
външни
източници

Постигане
на
нормативни
те цели на
икономичес
ки достъпни

Общинска
администр
ация

Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в т.ч.
оптимизиране транспортните маршрути за превоз на товари и стоки;
Забранено е преминаването на тежкотоварни превозни средства през
града, като движението им е пренасочено през най - северния път с достъп
до пристанището.
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изменено с Решение N:12-Н0-И1-А1/2016 г., е извършил собствен мониторинг
на Изпускащото устройство (комин) на площадката от акредитирана
лаборатория. Дебитът на технологичните и вентилационни газове на
изпускащото устройство, както и емисионните норми не превишават
определените в комплексното разрешително.
Извършват се обходи на площадката и тръбопроводите за навременно
отстраняване на евентуални течове и неорганизирани емисии.
Извършват се периодични проверки от лицензирани фирми за
херметичност на стационарните климатични инсталации, съдържащи ФПЧ.
Водоохлаждащите агрегати и климатичната инсталация, намиращи се на
площадка гр. Свищов на „Е.Миролио“ ЕАД са херметически затворени и през
2019 г. не са установени течове от системите.
Свилоцел ЕАД
- Всички източници на отпадъчни газове в атмосферата са с монтирани
пречиствателни съоръжения, които са функционирали без нарушения в
технологичния режим.
От акредитирана лаборатория са извършени периодични измервания на
емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащите
устройства. Няма превишения на емисионните норми, които са определени в
Комплексно разрешително (КР) №175-Н2/2015 г.
Спазват се и се документират всички изискани от КР инстукции.
1. Възлагане на проучвания и изготвяне на анализ за съществуващите находища на
БИОРАЗНОО лечебни растения на територията на общината
БРАЗИЕ

ЗЕЛЕНИ
ПЛОЩИ

Кратко
срочно до 2017 г.

2. Изготвяне на раздел „Лечебни растения” към общинската програма за опазване
на околната среда
- На 13.09.2016 г. е изготвен раздел „Лечебни растения”

Средно
срочно до 2022 г.

Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на гр. Свищов:
засаждане на едроразмерна и храстова растителност (в т.ч. допълнително
затревяване), абсорбиращи праха и аерозолите от въздуха по трасетата с интензивно
движение на МПС;

Средно
срочно до 2022 г.

Общински
бюджет;
възможен
външен
източник
Общински
бюджет

Устойчиво
ползване на
лечебните
растения

Общинска
администр
ация

Устойчиво
ползване на
лечебните
растения

Общинска
администр
ация

Общински
бюджет

Създаване
на зелени
системи

Общинска
администр
ация
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ПОЧВИ

-

Проект „Природата – нашето бъдеще е в нашите ръце“
Проекта на Община Свищов по Национална програма „За чиста
околна среда – 2019 г.” е насочен към повишаване на екологичната
култура в подрастващите поколения с цел опазване на околната среда.
Създаване на една по – красива жизнена среда и обновяване облика на
парка, чрез изпълнение на дейности, свързани с почистване, залесяване,
ремонт на съществуващи и доставка на нови паркови и детски
съоръжения.
Бюджет на проекта - 9 965,00 лв.
Срок на изпълнение: 6 месеца.
Начало на проекта: 01.05.2019 г.

-

Изграждане на кът за отдих и облагородяване на зелените площи в
централната част на град Свищов“
Основна цел на проекта: изграждане на кът за отдих с беседка и кошче
за отпадъци, почистване на междублоковото пространство и
озеленяване на терена.
Получено финансиране по Програма „Местни инициативи 2019” – 3
265,00 лева.

-

„За децата на Дунав“
Основна цел на проекта: повишаване на екологичната култура и
навлизане в съвременни тенденции в сферата на опазване на околната
среда. Създаване на по – красива жизнена среда и обновяване облика на
парка чрез изпълнение на дейности, свързани с почистване, залесяване,
ремонт на съществуващи и доставка на нови паркови и детски
съоръжения.
Получено финансиране по Програма „Местни инициативи 2019” – 1
926,00 лева.

Прилагане на нови схеми на организация и управление на напояването
съобразно променените условия на земеползване

Средно
срочно до 2022 г.

Общински
бюджет

Опазване и
увеличаване
на
производите
лността на
почвите

Общинска
администр
ация,
съвместно
със
Сдружени
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УСТОЙЧИ
ВО
УПРАВЛЕ
НИЕ
НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ята за
напояване
Общинска
администр
ация,
съвместно
със
Сдружени
ята за
напояване

Определяне на най-застрашените части от землищата (нуждаещи се най-спешно)
с прилагане на мерки за борба с ерозията

Кратко
срочен
2016-2018

Общински
бюджет

Опазване и
увеличаване
на
производите
лността на
почвите

Да се въведе система на перманентен мониторинг на състоянието на околната
среда, въздуха и водите като информацията се подава своевременно към
здравеопазната система на общината като се следи за формиране на зависимост
между замърсители и заболявания;

Средно
срочно до 2020 г.

Общински
бюджет

Устойчиво
управление

Общинска
администр
ация

1. Ежегодно проектно планиране и отчетност по всяка една общинска дейност,
Средно
свързана с опазването на околната среда, съгласно общинския списък на срочно дейностите в т. 1.10
до 2020 г.
- Съгласно Чл. 79 ал. 5 от ЗООС - кмета на общината внася в общинския
съвет отчет за изпълнение на ПООС
2. Обособяване и разширяване на екипа на общинска администрация, отговорен Средно
за дейностите по опазване на околната среда с допълнителни експерти и срочно технически и финансови ресурси.
до 2020 г.
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управление
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