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ОТЧЕТ, 2019 г. 
 

за изпълнение на Програма за намалявяне на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух 

на гр. Свищов” и Допълнение към „Програма за намалявяне на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите сероводород (H2S) и серовъглерод (CS2)”. Период на действие – 2015 г. – 2018 г. (Решение № 

316/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов) 

 

РЕАЛИЗИРАНИ МЕРКИ: 

 

  Легенда:SVT - Свищов; а - административна мярка; i-информационна мярка; t - техническа мярка; о – организационна №   - номер 

поред  приоритет/мярка 
№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

1. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от битово отопление на гр. Свищов; 

 SVT_t_1.1 Реализиране на  проект за газификация на гр. Свищов 

     С безвъзмездна фонансова помощ по „Международен фонд Козлодуй“ 

("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 

 2015-

2017 

Самофина

нсиране, 

програми 

и фондове 

Брой 

газифицирани 

жилища и 

обекти 

Община 

Свищов 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

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 

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” 

 

 SVT_t_1.2 Сертифициране и паспортизация за енергийна ефективност, топло 

съхранение и икономия на енергия в жилищни блокове включени в 

националната програма за саниране и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност 

Според 

проучване 

2016  

 

 

 

Брой сгради Жилищни 

кооперации. 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

- - По „Красива България“ - „Изграждане на многофункцио-нална 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. 

МТСП и 

Община 

Свищов+ 

Споразумен

ие №РД 09-

30/ 

28.02.2019 г. 

 SVT_t_1.3 Реализиране на проекти за саниране и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на жилищни блокове 

     Проектът предвижда дейности 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. 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 

Според 

проучване 

2016-

2017 
 

Срок 

за 

изпълн

ение – 

24 

месеца 

Начало 

на 

проект

а: 

07.09. 

2018 г. 

Продъ

лжител

ност: 

до 

07.09. 

2020 г. 

Самофина

нсиране, 

програми 

и фондове 

 

Оперативн

а програма 

„Региони в 

растеж“ 

 
2 754 827,38 

лв 

Брой санирани 

блокове 

Жилищни 

кооперации. 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

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, по-ефективното 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 експлота-ционните характеристики за удъл-жаването на 

жизнения цикъл на сградите;  

• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за 

устойчиво развитие.  

     След реализирането на планира-ните 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 устой-чивото 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. 

 

  SVT_i_1.4 Запознаване на обществеността с въздействието на основните 

атмосферни замърсители върху здравето на хората и възможностите за 

лично участие в намаляването на вредните емисии на ФПЧ10; 

     Решение №316 от редовното заседание на Общински съвет, проведено на 

01.09.2016 г., протокол №23 относно приемане на Програма за  намаляване 

на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни 

вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и допълнение към програма 

за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми 

1хил.лв. 2016 Общински 

бюджет 

Изработване и 

публикуване 

на инф. 

брошура на 

сайта на 

общината.  

Община 

Свищов 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 
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Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите 

Сероводород (H2S) Серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 г. 

 SVT_i_1.5 Информиране на населението за състоянието на атмосферния въздух и 

изпълнението на мерките от плана за действие от програма за КАВ, 

чрез интернет сайта на Общината;  

     Програма за  намаляване на нивата на замърсяване и достигане на 

установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. 

Свищов и допълнение към програма за намаляване на нивата на замърсяване 

и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород(H2S) Серовъглерод 

(CS2) за периода 2015-2018 г. е качена следния линк : 

http://www.svishtov.bg/images/blanks/blank_1594576848.pdf 

 

- Посто

янен 

- Брой 

информирано 

население 

Община 

Свищов 

 

2. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от транспорта 

 SVT_o_2.1 Оптимизиране на зимното снегопочистване и замяна на пясъка с 

алтернативни реагенти против обледяване на уличната настилка през 

зимата; 

     Сключен Договор с „Гафуров сервиз” ЕООД, гр. Свищов за „Доставка на 

техническа сол (натриев хлорид) за обезпечаване снегопочистването и 

поддържането на общинската пътна мрежа за нуждите на ОП „Чистота – 

Свищов” за 2019/2020 г. за 57 400,00 лв без ДДС 

60 

хил.лв./го

д. 

2015-

2017 

Общински 

бюджет 

Използван % 

алтернативни 

реагенти 

 

Община 

Свищов 

 

 SVT_o_2.2 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. 

съобразно 

проектната 

документац

ия 

2016   Общински 

бюджет 

Брой 

маршрути 

Община 

Свищов 

 SVT_a_2.4 Ограничаване на емисиите от транспорта чрез организация и 

регулиране на движението на МПС. 

- 2016  Общински 

бюджет 

Брой 

кръстовища 

Община 

Свищов 

 SVT_t_2.6 Изграждането на нова и поддръжка на съществуващата пътна 

инфраструктура; 

     "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 

съобразно 

проектната 

документац

ия 

2015-

2017 

Общински 

бюджет 

км. 

ремонтирана 

настилка 

Община 

Свищов 

http://www.svishtov.bg/images/blanks/blank_1594576848.pdf
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

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 м
2
 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 м
2
 асфалтова настилка и 100,80 м

2
 тротоарна настилка 

     Целева субсидия от държавния бюджет – 201 107 лв. 

 

     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 м
2
 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. 

 SVT_i_2.7 Участие в дейностите по честването на Европейската седмица на 

мобилността, с цел стимулиране на алтернативните начини на 

придвижване. 

2 хил.лв. посто

янен  

Общински 

бюджет 

Брой 

участници 

Община 

Свищов 

 SVT_i_2.8 Провеждане на кампании и мероприятия за насърчаване на 

велосипедния транспорт; 

2 хил.лв. посто

янен 

Общински 

бюджет 

Брой 

участници 

Община 

Свищов 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

     Организирани са няколко велопохода до местността ,,Паметниците‘‘, до 

град Белене (посетителски център на природен парк ,,Персина‘‘) и до  

близките села . 

3. Намаляване емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух от промишлеността на гр. Свищов 

 SVT_a_3.1 Контрол и проверки за изпълнение на условията за КАВ по издадени 

комплексни разрешителни в производствени предприятия с издадени 

(КР) 

     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). 

- Посто

янен 

- Брой проверки РИОСВ 

 SVT_t_3.2 Снижаване емисиите на ФПЧ10 от инсталации на фирмени площадки с 

издадени комплексни разрешителни до разрешените емисионните 

норми в тях; 

- „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 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 

 Срок

овете 

залож

ени в 

(КР) 

Собствено 

финансир

ане 

Количество 

емисии на 

ФПЧ10 

Фирмите 

оператори 

на 

площадките 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

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. 

 SVT_t_3.3 Монтаж или подмяна на физически стари и морално остарели локални 

пречиствателни съоръжения за прах във вредни производства; 

Според 

проекта 

Посто

янен 

Собствено 

финансир

ане 

Бр. подменени 

пречиствателн

и съоръжения 

Производств

ените 

предприятия 

4. Превантивни действия и контрол за намаляване замърсяването с ФПЧ10, от неорганизирани, площни и други източници 

 SVT_a_4.1 Актуализация на общинските наредби и програми, имащи отношение 

към чистотата на атмосферния въздух. 

     Решение №316 от редовното заседание на Общински съвет,  проведено на 

01.09.2016г., протокол №23 Относно приемане на Програма за  намаляване на 

нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни 

вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и допълнение към програма за 

намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите 

Сероводород (H2S) Серовъглерод (CS2) за периода 2015-2018 г. 

 

     В изпълнение на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(ЗЧАВ), през 2019 г. е изготвена „Програма за намаляване нивата на 

замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух на гр. Свищов 2019-2023г." с приложения и Допълнение 

към нея за показателите сероводород (SH2) и Серовъглерод (CS2)”, която чака 

одобрение от МОСВ, след което ще бъде предложена за приемане от 

Общински съвет - Свищов. 

 

15 хил.лв. 

 

2015-

2017  

Общински 

бюджет 

Брой 

актуализирани 

наредби 

Община 

Свищов 

 

 SVT_t_4.2 Осъществяване на периодичен имисионен контрол върху КАВ в гр. 

Свищов от мобилна станция на МОСВ (РИОСВ – Русе). 

- 2015-

2017 

- Брой проверки МОСВ 

 

 SVT_t_4.3 Подържане на електронна база данни за КАВ 

     На официалната интернет страница на Изпълнителна агенция по околна 

среда (ИАОС) - http://eea.government.bg/ се публикуват ежедневни и 

тримесечни бюлетини за качеството на атмосферния въздух, както и 

3 хил.лв. 2015-

2017 

Общински 

бюджет 

Брой 

електронни 

записи 

Община 

Свищов 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

Национален годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда. 

 SVT_t_4.4 Осъществяване на ежегодна периодична профилактика на 

отводнителните шахти и канавки за повърхностни води през пролетния 

и есенния сезон. 

     Прави се ежемесечно профилактика на шахтите и канавките за 

повърхностни води. 

10 хил.лв. Посто

янен 

Общински 

бюджет 

Дължина на 

почистените 

канавки 

Община 

Свищов 

БКС 

 SVT_t_4.5 Мокро метене и миене на уличната мрежа и машинно почистване на 

натрупващия се пътен нанос на границата между пътното платно и 

бордюрите 

- Един път е извършено измиване на основните улици на гр. Свищов. 

- Периодично се измиват отделни улици. 

- Ежедневно се метат улиците механизирано и ръчно. 

50 хил.лв. Посто

янен 

Общински 

бюджет 

Дължина на 

почистената 

улична мрежа 

Община 

Свищов 

 SVT_t_4.6 Оросяване на улиците през сухи и горещи периоди; 20 хил.лв. При 

необх 

Общински 

бюджет 

Брой улици. 

площ 

Община 

Свищов 

 SVT_a_4.7 Контрол и проверки на изпълнителите на дейностите по почистване на 

уличната мрежа; 

     Всекидневен контрол от инспекторите към ОП ,,Чистота‘‘. 

-. Посто

янен 

- Брой проверки Община 

Свищов 

Инспекторат  

 SVT_a_4.8 Контрол върху извършване на изкопни работи и строително - 

ремонтните дейности за предотвратяване разпиляването на пръст и 

отпадъци по улиците на гр. Свищов 

     Ежедневен контрол от съответния отдел към Община Свищов 

- Посто

янен 

- Брой 

констатирани 

нарушения 

Община 

Свищов 

Инспекторат 

 SVT_o_4.9 Въвеждането в експлоатация на всеки строителен обект да се предхожда 

от почистване на площадката и прилежащите площи. 

- Посто

янен 

- Брой 

почистени 

обекти  

Община 

Свищов 

Инспекторат 

 SVT_a_4.1

0 
Създаване на регистър на ерозирали, пустеещи терени и междублокови 

пространства с нарушено или липсващо озеленяване, създаващи риск 

за КАВ в гр. Свищов 

- 2016 - Създаден 

регистър  

Община 

Свищов 

 

 SVT_t_4.11 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи 

терени в градски зони; 

     Засадени са над 250 бр. дървета и храсти. 

10 хил.лв. Посто

янен 

Общински 

бюджет 

Брой 

мероприятия 

Община 

Свищов 

 SVT_t_4.12 Реализиране на проекти за доизграждане на зелената система на гр. 

Свищов: засаждане на едро размерна и храстова растителност (в т.ч. 

допълнително затревяване), абсорбиращи праха и аерозолите от 

5 хил.лв. 2016 Общински 

бюджет 

Проект Община 

Свищов 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

въздуха по трасетата с интензивно движение на МПС; 

 

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. 
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№ 

При

ори

тет 

Собствен 

уникален 

код 

Мярка 

Необходи

ми 

средства 

 

Срок 

Източник 

на 

средстват

а 

Индикатори за 

контрол 

Отговорна 

институция 

 SVT_t_4.13 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки и 

настилките на паркингите за домуване на МПС в жилищните 

комплекси; 

- 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.  

Според 

обема на 

работа 

посто

янен 

Общински 

бюджет 

Декара 

настилка 

Община 

Свищов 

 

 SVT_а_4.1

4 
Създаване на регистър на съществуващите терени и терените с 

възможност за залесяване, осигуряващо защита от замърсявания на 

КАВ от промишлените зони на град Свищов.  

- 2016 - Създаден 

регистър  

Община 

Свищов 

 

 SVT_t_4.15 Подновяване и реконструкция на съществуващите на залесените, с цел 

осигуряващо защита от замърсявания на КАВ от промишлените зони; 

Обособяване на нови терени. 

10000 

хил.лв. 

2015-

2017 

Общински 

бюджет 

 Община 

Свищов 

 

 
 

 

 

 


