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ВЪВЕДЕНИЕ: 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. е изготвен на основание: Чл. 23, т. 4 от 

Закона за регионално развитие (ЗРР , обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., изм. 

и доп. ДВ.бр.15 от 2016 г. и ДВ. бр. 13 от 7 февруари 2017 г.), уреждащ 

планирането, програмирането, управлението,ресурсното осигуряване, 

наблюдението, контролът и оценката по изпълнение на стратегии, планове 

и програми за провеждане на държавната политика за регионално 

развитие, както и планирането на пространственото развитие на 

територията на национално и регионално равнище.  

Докладът за 2017 г. отчита изпълнението на Общинския план за 

развитие (ОПР) на Община Свищов, който е разработен през 2014 година в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР) и 

приет е с Решение № 941 от 26.06.2014 г., Протокол № 53 на Общински 

съвет - Свищов. 

В изпълнение на чл. 91, ал. 4, ал. 5 и ал.8 от Правилника за прилагане 

на закона за регионалното развитие( Обн. ДВ.бр.80 от 2008, изм. и доп. 

ДВ.бр.50 от 1 юли 2016 г.) е актуализиран редът, оповестяването и 

съдържанието на Годишния доклад. 

Съгласно действащата нормативна уредба в сферата на 

стратегическото и планово осигуряване на регионалното развитие и 

провежданата у нас регионална политика, годишните доклади за 

наблюдение са част от инструментариума за наблюдение, анализ и оценка 

на Общинския план за развитие. 

ПЕРИОД НА ОТЧЕТА 

Годишния доклад обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА (съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР): 

І. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 
(ОПР) и в частност промените в социално-икономическите условия в 
общината. 

ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
ОПР 2014- 2020 г., въз основа на индикаторите за наблюдение. 
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ІІІ. Действия, предприети от компетентните органи с цел 
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнение, в т.ч.  

3.1. Мерки за наблюдение, механизми за събиране обработване и 
анализ на информация. 

3.2.Преглед на проблеми, възникнали през годината и марки а 
преодоляването им. 

3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на 
действията по изпълнение на ОПР 2014-2020 на Община Свищов. 

3.4 Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР 2014-
2020 на Община Свищов със секторни политики, планове и програми на 
територията на Община Свищов, вкл.мерки за ограничаване на 
изменението на климата. 

3.5 Мерки за прилагане на принципа за партньорство. 

3.6 Резултати от извършените оценки към края на 2017 г. 

 ІV. Изпълнение на проекти , допринасящи за постигане на целите и 
приоритетите на ОПР 2014-2020 на Община Свищов. 

V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Този отчет представя етапен отчет за работата на администрацията на 
Община Свищов и ръководената от Кмета изпълнителна дейност, 
извършена в съответствие с: 

 Общински план за развитие (2014-2020 г.);  

 Програма за управление на кмета (2015-2019 г.); 

 Националните, регионални планови/ стратегически документи, 
попадащи в приложеното поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочни цели, отразени в бюджета на Община Свищов за 2017 
година, свързани с гарантиране на финансовата стабилност, 
реализиране на инвестиции, обекти от инвестиционната програма за 
подобряване на социално-икономическото развитие на Общината. 

 Проекти и инициативи, които са финализирани и/или изцяло 
реализирани през 2017; 
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 Проекти и инициативи, които са в процес на реализация, 
включително оценени и договорени проектни предложения в 
рамките на отчетния период. 

Въпреки, че реалното финансово изпълнение и отчитане на 
последната категория излиза извън времевата рамка на отчетния период, 
тя се разглежда като неразделна част от усилията и предприетите 
действия, които съответстват на целите и приоритетите на ОПР. 

В изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 и 
Програмата за управление на кмета на Община Свищов, за мандат 2015-
2019 г., Общинска администрация Свищов систематизира различни 
проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и приоритети на 
ОПР, както и действия и резултати в изпълнение на заложените мерки и по 
планираните приоритети през отчетната 2017 година.. 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕ (ОПР) И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 

 
Изминалата 2017 година, премина под знака на въвеждането на 

иновативни форми и вземането на устойчиви решения, системни усилия за 
постигнати високи резултати и реализиране на мащабно инвестиционно 
строителство.  

Ръководството на Община Свищов утвърди политика за активно 
търсене на допълнителен финансов ресурс, законови действия и 
механизми за решаване проблемите на общината, чрез привличане на 
значителни финансови средства. С подкрепата и на Общински съвет-
Свищов сред основните фокусите за достигане на Визията на Община 
Свищов, разписана в ОПР 2014-2020 г.  Бяха поставени ясни и открити 
приоритети на социална ангажираност, бюджетна стабилност, достъпност 
до качествени административни услуги и подобряваща се обществена 
среда. През изминалата година продължи тенденцията за нарастване на 
ангажиментите на общината в резултат на децентрализация на политики. 

Общината Свищов показва успехи при подобряване структурата и 
капацитета на местното самоуправление, създаването на партньорства за 
местно икономическо развитие, включително и с представители на 
гражданското общество. Утвърдени са устойчиви такива партньорство и по 
линия на трансграничното сътрудничество. 

Негативните тенденции в икономиката, сред които, намаляващ брой 
икономически субекти, отраслова преструктурираност, трудова миграция, 
устойчива безработица, разнообразяване на икономическите дейности, 
ниските доходи и повишаване качеството на живот влияят върху 
изпълнение на ОПР. Качеството на живот обаче, зависи не само от 
развитието на стопанските, но и от развитието на нестопанските дейности 
на територията, каквито са: културата, образованието, здравеопазването, 
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спорта, социалните дейности и други. Това изисква, освен инвестиции в 
материални ресурси, и в нематериални такива.  

Въпреки всичко Визията звучи актуално и сега. Тя може да мотивира 
осъществяването на целите до края на плановия период.  

Привлекателно място за живот и инвестиции, проспериращ модерен 

образователен, културен, промишлен, преработвателен и 

транспортен център, мост между Севера и Беломорието. 

Финансовият ресурс, осигуряван за реализация на ОПР, бележи 
тенденция на стабилизация и в определени случаи на увеличаване 
размерите на осигуряваните средства. Колебанията в размера на свежите 
инвестиции (нарастване или намаляване на същите), дават отражение 
основно в инфраструктурното развитие, в обновяване на селищната среда 
и др.  

В тези условия местната власт последователно и систематично 
изпълняваше редица дейности от местно значение, които законът е 
предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското 
имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, устройството и 
развитието на територията на общината и на населените места в нея, 
образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и 
комуналните дейности, социалните услуги, опазването на околната среда 
и рационалното използване на природните ресурси, поддържането и 
опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, 
развитието на спорта, отдиха и туризма. 
 

ІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014- 2020 Г., ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОПР 

В настоящият доклад представяме напредък по изпълнение на 

целите и приоритетите, и това отчасти е обвързано с отразената в Доклад 

за Междината оценка констатация /на експертите „Институт за управление 

на програми и проекти“ ООД /по отношение на индикаторите: 

В Общински план за развитие на Община Свищов има „ наличие на 

индикатори без достоверен източник на информация или с неизяснен 

метод за отчитане на актуална стойност, заради което тяхната роля като 

инструмент за оценка е ограничена. Примери за това са „Възстановени и 

модернизирани общи площи, търговски пространства и обекти на 

общинска автогара и жп. гарата“, „Създадена и реконструирана среда за 

социални дейности и подкрепа (вкл. младежки дейности)“; 
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Отчетените стойности потвърждават част от констатациите за 

общия напредък и степен на финансово изпълнение по Приоритет 2. При 

Приоритет 3 се наблюдава обратното – въпреки добрите финансови 

резултати, подбраните индикатори показват влошаване на някои 

социални показатели; 

Подбраните индикатори разкриват общо подобрение на 

икономическата ситуация в общината. Същевременно, част от 

индикаторите към Приоритет 1. нямат ясна обвързаност с мерките за 

стимулиране на икономиката към приоритета. Например индикаторът 

„Нетни приходи от продажби“ отразява дейността на бизнеса, вкл. техни 

проекти за технологично обновяване, които не са заложени в плана.“ 

 

 

В съответствие с Програмата за реализация на Общински план за 
развитие на Община Свищов за периода 2014 – 2020 г., през 2017 г. 
период бяха осъществени конкретни дейности и проекти, допринасящи за 
изпълнение на стратегическите цели и приоритетите от Общински план за 
развитие 2014-2020: 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ОСНОВАН НА 

ЗНАНИЕТО, ИНОВАЦИИТЕ, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЛОКАЦИЯ И НАЛИЧНИТЕ 

РЕСУРСИ “ 

Стратегическата цел е насочена към използване на потенциала на 
общината и националните конкурентни предимства за повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика. Тази цел намира 
възможности за своята реализация посредством предвидените 
специфични цели и мерки на Приоритет 1: „Повишаване на 
конкурентоспособността на общинската икономика”; Приоритет 3: 
„Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 
човешките ресурси” и Приоритет 4: „Укрепване на институционалната 
среда в услуга на гражданите и бизнеса”, които също допринасят за 
постигането на целта, тъй като икономическият растеж е немислим без 
инвестиции в развитието на човешките ресурси, както и в 
институционалната среда за подкрепа на гражданите и бизнеса. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА “  

Устойчивото развитие и достъпът до териториите е в основата на 
европейската политика за сближаване, насочена към комплексно 
социално-икономическо развитие на регионите. В ОПР на община Свищов 
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са определени две приоритетни направления, в които тази цел намира 
своята реализация. Преди всичко това е Приоритет 2: „Развитие на 
инфраструктурата и селищната мрежа”. За постигането на тази цел роля 
има и реализирането на мерките по Приоритет 1: „Повишаване на 
конкурентоспособността на общинската икономика”. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ, 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ “ 

Развитието на човешките ресурси е основен фактор за социално-

икономическото развитие на местната общност. Демографското състояние 

на община Свищов, както и това на много от общините в периферията, се 

характеризира с проблеми. Стратегическата цел се постига чрез 

реализирането на мерки по Приоритет 3: „Създаване на условия за 

пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси” и Приоритет 4: 

„Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса”. 

Приоритетите, в които беше насочена нашата дейност и през 2017 г, 
по отношение прилагане на социално-икономическа политика за 
устойчиво и балансирано развитие на община Свищов за периода 2014-
2020 г. са: 

 
ПРИОРИТЕТ 1: „ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА“ 

Извеждането на този приоритет целеше, в дългосрочен план, 
изграждане и развитие на високотехнологична инфраструктура, базирана 
на иновациите и партньорството на бизнеса със сектора на науката и 
внедряването на научните постижения в производството. Усилията са 
насочени към повишаване на предприемаческата активност на местно 
ниво за създаване на нови предприятия и привличане на чужди 
инвестиции в общината.  Приоритетът включва три специфични цели, 
чието постигане е предпоставка за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката на общината.  

 
ПРИОРИТЕТ 2: „РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И СЕЛИЩНАТА 

МРЕЖА“ 

Развитието на техническата инфраструктура е ключов фактор за 
увеличаване на инвестиционната активност и развитието и 
конкурентоспособност на бизнеса в общината, както и за подобряване на 
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средата за живот на населението. Приоритетът се реализира чрез четири 
специфични цели, насочени към подобряване на плановата и проектна 
осигуреност на предвидените инвестиционни инициативи; интегрирано 
развитие на град Свищов, доразвиване и изграждане на техническата 
инфраструктура; опазване и разумно използване на природните ресурси.  

ПРИОРИТЕТ 3: „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 

Приоритетът се реализира чрез осъществяването на четири 
специфични цели за подобряване на достъпа до качествено образование и 
„учене през целия живот“; разширяване на обхвата и осигуряване на равен 
достъп до качествени здравни услуги; развитие и повишаване на 
качеството на социалните услуги и съхраняване и развиване на културната 
идентичност. Тематиката на заложените мерки е разнообразна и с голям 
обхват и предполага прилагането на интегриран подход при 
разработването на проектни предложения. 

 
ПРИОРИТЕТ 4: „УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА В УСЛУГА 

НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“ 

Приоритетът обхваща развитието на институционалната среда за 
осигуряване на публични услуги с високо качество и ефективност за 
населението и бизнеса. Заложени са четири специфични цели за развитие 
на институционалната среда и междуобщинското сътрудничество, 
административния капацитет и участието на гражданите и бизнеса в 
местното самоуправление. 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПРИОРИТЕТ 1: „Повишаване на 

конкурентоспособността на общинската икономика” 

По тази приоритетна ос,Общинския план за развитие, предвижда да 
осигури условия за развитие на бизнес среда, благоприятстваща 
иновациите и инвестициите в производства и услуги с висока добавена 
стойност, както и развитието на сектора на туризма. В тази връзка в ОПР 
Свищов са формулирани три специфични цели: 

 
Специфична цел 1.1. Възстановяване и развитие на инфраструктура, 

допринасяща за засилване на местната конкурентоспособност 

По тази специфична цел , дългосрочно, са планирани 3 мерки, а именно: 

 Мярка 1. Изграждане на Бизнес-парк;  
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 Мярка 2. Изграждане на център за иновации с база и инфраструктура за 

стартиращи предприятия на завършващи своето образование младежи; 

 Мярка 3. Развитие на газоразпределителната мрежа в общината. 

За отчетния период са предприети конкретни и последователни стъпки 
от Община Свищов за изпълнение на посочените мерки. Осигурени са 
организационни предпоставки за привличане на финансови ресурси и 
реализиране на конкретни инвестиции по мерките през следващите 
години. По отношение на Мярка 3. Развитие на газоразпределителната 
мрежа в общината, С Решение № 679 на Общински съвет Свищов е 
дадено предварително писмено съгласие за преминаване на трасе на 
„Преносен газопровод за град Свищов“ през имоти, общинска собственост 
в землищата на: с. Овча могила с ЕКАТТЕ 53196, с. Горна Студена с ЕКАТТЕ 
16393, с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784, с. Българско Сливово с ЕКАТТЕ 07363, с. 
Царевец с ЕКАТТЕ 78121 и гр. Свищов с ЕКАТТЕ 65766, Община Свищов, по 
реда на чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи (ППЗОЗЗ), съгласно регистър на засегнатите общински 
имоти. 

Специфична цел 1.2: Развитие на модерен търговски, логистичен и 

интермодален транспортен  център с трансграничен характер 

По същество, формулировката за „Развитие на модерен търговски, 
логистичен и интермодален транспортен център с трансграничен 
характер” няма характеристиките на специфична стратегическа цел. Тя 
представлява по-скоро мярка (средство) за постигане местно 
икономическо развитие. Това я прави към 2017 г. дори хипотетично не 
изпълнима. 

 Мярка 4. Съпътстващи мерки за трансгранично партньорство в областта 

на транспортната инфраструктура и логистика; 

 Мярка 5. Рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на частта от 

републиканския път ІІ-52 - ул. „33-ти Свищовски полк” от кръстовището с 

ул. „Студентска” до кръстовището с ул. „Христаки Павлович”. 

Тези две мерки също не са реализирани през отчетния период, като до 
момента са ограничени до резултатите от завършения през предходния 
програмен период проект „Подобряване на трансграничната мобилност в 
района на Свищов – Зимнич, чрез усъвършенстване на достъпа до 
елементите на транспортната инфраструктура”. При бъдеща актуализация 
следва да бъде преоценена възможността за реализация  и 
необходимостта от включването на мерките в програмата за изпълнение 
на ОПР Свищов до 2020 г. 
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Специфична цел 1.3. Подобряване на условията за развитие на туризма 

чрез поддържане на съществуваща и създаване на нова инфраструктура 

и интегрирани туристически продукти 

По третата специфична цел на първия приоритет на ОПР Свищов 
2014-2020 г. за подобряване на условията за развитие на туризма са 
предвидени шест мерки, обхващащи различни видове туризъм (културен, 
екологичен, балнео-лечебен и речен), както и предоставяне на нови 
атракции и експониране на градските забележителности и успоредно с 
това  изграждане и налагане на бранд на туристическите продукти. 

 

 В изпълнение Мярка 6. Развитие на културен туризъм. 
 
През 2017 г. са реализирани реализирани дейности в областта на 

културата: 
В началото на годината Община Свищов отпусна безвъзмездна 

финансова помощ от 25 000 лв. за подпомагане дейността на читалищата в 
общината. 

• Исторически музей Свищов извърши следните ремонтни дейности: • 
Ремонт във ВИМ с. Горна Студена на стойност 8268.21 лв.; • Ремонт 
на тротоарни алеи около къща музей "Алеко Константинов" на 
стойност 8145.64 лв.; • Изработка и монтаж на метална ограда в 
къща музей "Алеко Константинов" на стойност 3719.04 лв.; • 
Реставрация и консервация на огнестрелно и хладно оръжие на 
стойност 3480 лв.; • Закупуване на пътеки за къща музей „Алеко 
Константинов“ на стойност 1420 лв. (събрани дарения от Алекова 
вечер 2016 г.); • Закупуване на аудио система за музей 
„Преминаване на руските войски 1877 г.“ на стойност 239.00 лв.; • 
Закупуване на озвучителна система за къща музей „Алеко 
Константинов“ на стойност 1455,19 лв. 

• Исторически музей издаде книгата „Научни статии на Пети 
Доневски“ на стойност 999.96 лв. Издадена беше и нова книжка 
„Къща музей „Алеко Константинов“ на стойност 1200.00 лв. 

• В Градска художествена галерия „Николай Павлович“ беше 
извършен текущ ремонт на стойност 1800.00 лв. 

• По повод Деня на народните будители – 1 ноември, Община Свищов 
и дирекция „Култура и културно наследство“ подариха на градска 
библиотека и на читалищните библиотеки в общината книги на обща 
стойност 8 000 лв. 

• По предложение на дирекция „Култура и културно наследство“, 
Общински Съвет – Свищов отпусна сумата от 500.00 лв. за 
подпомагане издаването на книгата „Северная муза“ с автор Георги 
Драмбозов. 
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• Дирекция „Култура и културно наследство“ инициира изготвянето и 
излизането от печат на нова книга със заглавие „Свищовските духови 
оркестри“ на стойност 5120.00 лв. 
 

 Мярка 11. Изграждане и налагане на бранд на туристическите продукти. 
• През 2017 И през 2017 година дейностите в сферата на 

туризма бяха  насочени основно в три направления: 1) 
популяризиране на културно-историческото наследство, 2) 
развиване на събитийния туризъм, 3) подобряване материалните 
условия в туристическите обекти. Община Свищов беше 
представена в две от най-големите туристически изложения в 
страната. През месец април участва със собствен щанд на 
изложението „Културен туризъм“ във Велико Търново, а през месец 
май в изложението „Уикенд туризъм“ в Русе. Освен културно-
историческите забележителности на Свищов и региона, бяха 
представени и местни производители.  

• Принос в популяризирането на културно-историческото 
наследство на региона имат и участията в различни конференции. 
Представители на Историческия музей Свищов взеха участие: • през 
м. март 2017 г. в Национални дни на кариерата „Музейното дело и 
ролята му в развитието на туризма в Свищов“ в Стопанска акдемия - 
Свищов; • през юни 2017 г. в Национална конференция посветена на 
десанта на река Дунав и освобождението на град Свищов; • през м. 
юли 2017 г. в конференция в Букурещ; • през м. октомври 2017 г. в 
кръгла маса на тема „Депопулацията в планинската а и 
полупланинска част на Централна северна България и алтернативния 
туризъм като фактор за нейното ограничаване“ в Стопанска 
академия - Свищов; • през ноември 2017 г. в конференцията „140 
години Плевенска епопея“, гр.Плевен. 

• Други културни прояви с национално и международно значение: 
Международно биенале за детска рисунка; „ХIV Национален 
фолклорен събор на католическите общности„  в с. Ореш; • VII 
Национален фестивал на детски и младежки фолклор „С песни и 
танци в Овча могила“; • ХV Национален фестивал на любителските 
кафе-театри; • Международен конкурс за къс хумористичен разказ 
„Алеко“; • V Национален фестивал на старата градска песен „Георги 
Бейков“; • Международен ден на музея – „Нощ на музеите“; • 
Майско шествие по повод Ден на българската просвета и култура  24 
май; • Национален поетичен конкурс „Свищовски лозници“; • 
Национален конкурс за детска рисунка „Трите звездички“ в памет на 
Боряна, Женя и Светослава; • Регионален фестивал на българската 
погача в с. Овча могила; IV Регионален фестивал на руската песен 
„Пусть всегда будеть солнце“, в с. Горна Студена и др. 
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• Изложби в чужбина: • „Свищовското съкровище“ и други златни 
накити от фонда на Исторически музей Свищов участваха  през м. 
юни 2017 г. в изложба във Виена; • през м. ноември 2017 г. същата 
експозиция взе участие в изложбата „Легенди в злато. Тракийски 
съкровища от България“ в гр.Берген, Норвегия. 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПРИОРИТЕТ 2: „Развитие на 

инфраструктурата и селищната мрежа” 

За осъществяването на стратегическите намерения на Общината в 

приоритетното направление „Развитие на инфраструктурата и селищната 

мрежа”, планът предвижда преди всичко да бъде осигурена плановата и 

проектна обезпеченост на инвестиционните инициативи. В рамките на 

този приоритет са мерките и дейностите по интегрирано развитие на град 

Свищов (реализацията на ИПГВР) и социално и икономическо сближаване 

с малките населените места; подобряване на състоянието на общинска 

пътна мрежа, както и опазването и разумното използване на природните 

ресурси, геозащитата и създаване на екологична жизнена среда. В рамките 

на този приоритет в ОПР Свищов са формулирани четири специфични 

цели: 

Специфична цел 2.1. Подобряване на плановата осигуреност и проектно 

обезпечаване на инвестиционните инициативи 

За подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на 
инвестиционните инициативи в периода 2014-2017 г. в община Свищов са 
осъществени редица конкретни реализации в рамките на две обособени 
мерки: 

 Мярка 1. Изготвяне на устройствени планове на територията на 
общината: По тази мярка през отчетния период са изработени следните 
планови документи: 
 
През 2016 и 2017 година се изработва Общ устройствен план (ОУП), 
финансиран от централния бюджет, и който към края на 2017 г. е в 
процедура на съгласуване и предстои да бъде приет. 
 

 Мярка 2. Изготвяне на инвестиционни проекти и проектни предложения 
за финансиране чрез оперативни програми, държавния бюджет и 
собствени финансови ресурси. По тази мярка в отчетния период са 
реализирани инициативи и проекти, по които Община Свищов е 
бенефициент: 



14 

 

През 2017 година са изготвени работни инвестиционни проекти, 
финансирани от централния бюджет за:  

Инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за 
реконструкция на Градски стадион;  

Инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за 
реконструкция на „Спортна зала” град Свищов, УПИ V, кв.187, 
ул.”Полковник Иванов” №3; 

Инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за 
преустройство от бивше Основно училище "Проф. д-р Асен Златаров" в 
"Център за култура и образование" с. Царевец;  

Инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на 
вътрешно водопроводна мрежа в гр.Свищов, по улици: ул. "Ал.Божинов" – 
комплекс "Химик", ул. "Тинтява", ул. "Искър", ул. "К.Цанков" и ул. "Черни 
връх";  

Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село 
Драгомирово, село Морава, село Х. Димитрово и село Козловец; 

 Инвестиционен проект и доклад за оценка на съответствието му за 
реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила – 
Драгомирово – ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744; 

"Благоустрояване на открити площи на детска градина "Чиполино", 
разположена в УПИ III, кв. 100 по ПУП на гр.Свищов. Основен ремонт на 
тротоари на ул. „Христаки Павлович“ на стойност 19 319,18 лева; 

Основен ремонт на част от ул. „Неофит Рилски”, ул. „П. Евтимий”, ул. 
„Христаки Павлович“, ул. „Григор Начович“, ул. „Стоян Ников“ и ул. „Хан 
Аспарух“ на стойност 195 277,40 лева. 

 
Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на град Свищов и социално и 

икономическо сближаване с малките населените места  

За интегрираното развитие на град Свищов и социално и икономическо 
сближаване с малките населените места в рамките на втория приоритет са 
заложени 5 комплексни мерки за управление на водните ресурси, 
създаване и поддържане на зелени и пешеходни пространства, 
увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд и обновяване 
и развитие на образователната, културната, социалната и спортна 
инфраструктури. Основен бенефициент по тези проекти е Община Свищов. 

 

 Мярка 3. Управление на водните ресурси:  

През 2017 година е започнала реконструкцията на водопроводната и 

канализационната мрежа на град Свищов в обхвата на дейностите по 

проект BG13RFOP001-1.036.0001. 
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 Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда – 

зелени и пешеходни пространства.  

През 2017 г. По тази мярка са реализирани малки проекти, 

финансирани от Програмата „Местни инициативи“ и Общинския бюджет 

Другият голям проект за повече от 5 мил. лева е „Благоустрояване на 

градската жизнена среда в гр. Свищов”, финансиран от новата ОПРР 2014-

2020. Неговата реализация е започнала през 2016 г. и продължава и в 

момента.  

Отчетеният напредък, към декември 2017 г,  по проекта включва: по 
отношение на приключилите дейности за Междублокови пространства 
няма данни за обхвата и общата площ на благоустроените територии; 
Реконструкцията на  уличната мрежа е с обща площ 7 323,09 кв.м.; Зелени 
площи – засаждане на нови видове – дървесни - 76 бр., храсти - 902 бр., 
тревна смеска 1 954,40 кв.м. Изградени детски площадки 1 бр. и фитнес 
площадки – 1 бр. на открито. Има реализирани дейности по достъпност на 
средата. 

През 2016 и 2017 година се изпълняват проекти като: Основен ремонт 
тротоари; Повдигане на пешеходни пътеки; Изграждане на пешеходна 
алея в кв. 43 на гр. Свищов; Основен ремонт на част от улици "Стоян 
Ников" и " Тодор Хрулев", град Свищов; Основен ремонт на улица " Арда" 
и улица " Сава Пенев", гр.Свищов; Основен ремонт на част от ул. "Люлин", 
ул. "Г. Матев", ул. "Димитър Шишманов",  ул. "Неофит Рилски", ул. "П. 
Евтимий", ул. "Н. Славков", ул. "Черни връх" и ул."Хан Аспарух"; 
Благоустрояване на междублоково пространство на ул. „33-ти Свищовски 
полк“ №33А, град Свищов; „Текущ ремонт на околоблоково пространство 
на ул. „Петър Ангелов“ №15, бл. 1, град Свищов“; „Облагородяване на парк 
„Паметниците“ и изработка на иконостас в ДСХ „Мария Луиза“, град 
Свищов; Доставка и монтаж на беседка и комбинирано детско 
съоръжение; „Кът за отдих и игри“ село Алеково; Проект „Парк за отдих и 
детски игри в с. Алеково.“  

През 2017 г.Община Свищов въведе ефективно управление на 
отпадъците на територията на населените места и реорганизира 
сметоизвозването и снегопочистването, чрез дейността на ОП „Чистота-
Свищов“. През годината са извършени следните дейности: Закупени 
контейнери и кофи за отпадъци; Изработени и монтирани нови метални 
клетки за зелена маса и пепел; Закупени 10 броя бетонни кошчета за 
отпадъци; 

 

 Мярка 6. Увеличаване на енергийната ефективност на сградния 
фонд, отговарящ на съвременните стандарти на обитаване. 
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 В рамките на тази мярка през 2016 и 2017 г. в община Свищов се 
изпълняват проекти за над 6 мил. и 200 хил. лв. по Националната програма 
за повишаване енергийната ефективност на многофамилните жилища. 

 Принос към изпълнението на Специфична цел 2.2 извън 
енергийната ефективност на жилищните сгради имат и дейностите по 
Проект „Обновяване на обекти на публичната инфраструктура на град 
Свищов”, вкл. дейности по обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в Отдел „Финанси” и Звено „Култура” и Общинско 
радио от ИПГВР. Към момента тези дейности са приключили: Осигурена 
достъпна среда за отдел „Финанси“; Реализирани са мерки за енергийна 
ефективност и подобрена жизнена среда – РЗП 1011,30 кв.м.; ЗП 260 кв.м.; 
За сградата на Звено „Култура” и Общинско радио е осигурен асансьор и 
рампа за хора с увреждания и реализирани мерки за енергийна 
ефективност на РЗП 198, 50 кв.м. и ЗП 75 кв.м. Дейностите по сградата на 
Община Свищов  са приключили. 

 

 Мярка 7. Обновяване и развитие на образователната, културната, 
социалната и спортна инфраструктура и съобразяването й със 
съвременните потребности. Бенефициент по тези проекти е община 
Свищов, а финансирането основно е от централния или общинския 
бюджети, от ОПРР 2014-2020, Проект „Красива България“, Националния 
доверителен екофонд, както и от Програма „Местни инициативи“. 

През 2017 година са изпълнени следните проекти: Обновяване на 
обекти на образованието в Община Свищов на стойност 2 421,24 х. лв. по 
ОПРР 2014-2020, който продължава и през 2018 г. (Този проект се 
реализира в рамките на изпълнението на ИПГВР Свищов и включва 
„Реконструкция и ремонт на ДГ №1 „Васил Левски” гр.Свищов” с РЗП 1 
496,36 кв.м., реализирани мерки за енергийна ефективност – 
топлоизолация, слънчеви колектори, 2 бр. бойлери; За ДГ „Радост” - РЗП 1 
984,94 кв.м., за енергийна ефективност – ново котелно и осигурен достъп 
на хора с увреждания (асансьор); ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Овча 
Могила - РЗП 2 259,59 кв.м.,за енергийна ефективност - реализират се в 
момента енергийни мерки и осигуряване на достъп на хора с 
увреждания.);  

„Кухня и гардеробна в Пенсионерски клуб“ в село Деляновци, Община 
Свищов; 

„Основен ремонт на Клуб на пенсионера“ в село Козловец, община 
Свищов;  

„Преустройство и промяна предназначението на част от бивша 
училищна сграда на СОУ „Алеко Константинов“ в Домашен социален 
патронаж“;  

Преустройство и промяна предназначението на част от бивша училищна 
сграда на СОУ "Алеко Константинов" в "Домашен социален патронаж" - 
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строителен и авторски надзор. Последните два проекта за започнати през 
2016 г., но завършени пре 2017г.  

Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов на стойност 39 
993,69 лева и текущ ремонт на улично осветление на стойност 19 796,05 
лева; 

Текущ ремонт на пенсионерски клуб „Нове” на стойност 9 577,00 лева; 
Текущ ремонт на помещение на пенсионерски клуб „Щастливеца” на 

стойност 17 830,00 лева; 
Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов на стойност 39 

993,69 лева и текущ ремонт на улично осветление на стойност 19 796,05 
лева; 

Текущ ремонт на пенсионерски клуб „Нове” на стойност 9 577,00 лева; 
o Текущ ремонт на помещение на пенсионерски клуб „Щастливеца” на 

стойност 17 830,00 лева;  
През 2017 г. бяха осигурени капиталови и текущи разходи за 

поддръжка на религиозни храмове на територията на община Свищов и 
прилежащите им терени: 

Село Червена - „Света Параскева“ - текущ ремонт  за  5 000 лв. 
Село Хаджидимитрово – „Св. арх. Михаил“ - текущ ремонт на 

стойност  8 000 лв.  
Село Царевец - „Света Троица“ - текущ ремонт  на стойност  5 000 лв. 
Село Горна Студена – „Св. Димитър“ - текущ ремонт на стойност  

5 000 лв.  
През 2017 г. беше извършено обновяване на материалната база в 

детските заведения със закупуване на легла, секционни шкафове, модулни 
мебели,кухненски шкафове, маси и столове; 

Подмяна на паркет в спални и занимални в ДГ „Слънчо“ гр. Свищов и 
ДГ в с. Овча Могила; 

Закупени електроуреди за нуждите на детските градини от цялата 
община-перални,печки,сушилни и др.; 

Обновени санитарни помещения в ДГ в с. Вардим; 
Закупени 100 броя постелъчни комплекти, включващи чаршафи, 

олекотени завивки и възглавници; 
Закупен специализиран софтуер за начисляване и заплащане на таксите 

на децата в детските градини; 
Изградено видеонаблюдение във всички детски заведения на 

територията на град Свищов; 
От МОН бе получен безвъзмездно училищен автобус предоставен за 

ползване на СУ „Димитър Благоев“; 
 
 

Специфична цел 2.3. Подобряване на състоянието на общинска пътна 

мрежа 
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 Мярка 8. Рехабилитация и повишаване на товароносимостта на 
общинската пътна мрежа. По тази конкретна мярка са отпускани от 
общинския бюджет за превенция, възстановяване и основен ремонт на 
елементи на общинската инфраструктура – неотложни и аварийни 
дейности.   
През 2017 година са извършени и дейности по превенция, 

възстановяване и основен ремонт на елементи на общинската 
инфраструктура – неотложни и аварийни дейности. 

 
Специфична цел 2.4: Опазване и разумно използване на природните 

ресурси, геозащита и създаване на екологична жизнена среда 

. По тази специфична цел са изпълнени през 2017 проекти и инициативи по 

следните мерки 

 Мярка 9. Управление на твърдите битови отпадъци. Средствата за 

изпълнение на дейностите по тази мярка са от общинския бюджет. 

През 2017 година е изградена претоварна станция за твърди битови 

отпадъци. 

 Мярка 12. Геозащитни, противосвлачищни и брегоукрепващи 

мероприятия. Средствата за изпълнение на дейностите по тази мярка са 

от централния бюджет. 

През 2017 година са изпълнени следните проекти: Укрепена е бреговата 

ивица в участъка от км 539 до км 540 на р. Дунав и участъка на с. Вардим – 

от административна сграда на „Сортови семена“ – АД, до лодкостоянката (І 

фаза, 30 на сто от проектната стойност) и Укрепване на земната основа и 

заздравяване сградата на Църква „Свето Преображение”, град Свищов. 

Тези два обекта са започнати през 2015 г., работени са през 2016 и са 

завършени през 2017 г. Освен това, през 2017 г. е направен основен 

ремонт на подпорни стени на  ул. "Христо Смирненски" и ул. "Кирил Д. 

Аврамов", гр. Свищов. 

В допълнение, през отчетния период се провеждат кампании и 

инициативи за почистване на околната среда, вкл. с участието на деца и 

ученици. 

През 2017 г. по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са разпределени и отдадени под наем 13 
283.633 дка. земеделски земи с начин на трайно ползване „пасища, мери и 
ливади“; 
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Сключени са 7 договора чрез учредяване на право на ползване на 
местни пчелари.  

Възложени и одобрени са планове по §4к за местностите „Острите 
могили“, „Фара“, „Манастирски трап“ и част от „Стъклен“ за площ от 
576.067 дка. 

 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПРИОРИТЕТ 3: „Създаване на условия 

за пълноценно развитие и реализация на човешките ресурси” 

За осъществяването на стратегическите намерения на общината в 
третото приоритетно направление „Създаване на условия за пълноценно 
развитие и реализация на човешките ресурси”, планът предвижда 
осъществяването на четири специфични цели, насочени към подобряване 
на достъпа до качествено образование и учене през целия живот; 
осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги; повишаване 
на качеството на социалните услуги и оползотворяване на свободното 
време, културен живот и спорт. 

Специфична цел 3.1. Подобряване на достъпа до качествено 

образование и учене през целия живот за икономическа и социална 

реализация 

За подобряване на достъпа до качествено образование и „учене през 

целия живот“ по приоритет 3 са планирани 8 мерки. Дейностите и 

проектите по тези мерки са финансирани от различни източници (ОПРЧР 

2007-2013, ОПРЧР 2014-2020, ОПНОИР 2014-2020, Общински бюджет и 

Програма „Местни инициативи“. 

 Мярка 1. Оптимизиране и ефективно използване на образователната 
инфраструктура: 
През 2017 година е започнало изпълнението на проект „Детска 

площадка за най-малките“ в ДГ „Васил Левски“, град Свищов, финансиран 
от Програма "Местни инициативи" вкл. Общински бюджет и Инициативна 
група граждани на Свищов. 

 Мярка 2. Развитие на алтернативни форми за учене през целия живот. 
По тази мярка няма реализирани проекти или други инициативи.  
 

 Мярка 3. Развитие на образователна среда за социално включване: 
През 2016 и 2017 година е изпълнен проект „Толерантни и единни 

заедно и във всичко” - за повишаване мотивацията и интереса на децата от 
етническите малцинства в Община Свищов към участие в образователния 
процес по ОПНОИР 2014-2020; 
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През 2017 година е започнало изпълнението на проект "Да успеем 
всички заедно" - за интеграция и подобряване на езиковите умения и 
образователни резултати на децата от СОУ "Цветан Радославов" и ОУ " 
Филип Сакелариевич"- Свищов по ОП НОИР 2014-2020, чието изпълнение 
продължава и сега през 2018 г. 

 

 Мярка 4. Развитие на алтернативни форми за социална реинтеграция на 
отпадналите от образователната система млади хора от 18 до 25 г. По 
тази мярка няма реализирани проекти или други инициативи. 
 

 Мярка 5. Създаване на условия за насърчаване на творчеството, 
иновациите и предприемачеството сред младите хора.  
През 2017 г. Проект № BG05M2OP001-3.001-0055 „Толерантни и единни 

заедно и във всичко“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ е насочен към създаване на условия 
за приобщаване на децата и техните семейства към образователните 
традиции и ценности в мултикултурна среда. Проекта е на обща стойност 
305 486,00 лева, изцяло от ЕФ и се реализира до месец октомври 2017 г. 
Бяха закупени и доставени театрални декори, носии, обувки, музикални 
инструменти, пособия и помагала за развитие на творческите заложби на 
децата в направление „ Музика,  „Танци“, „Театър“ и „Рисуване“ 

 

 Мярка 6. Подобряване на материалната база в образованието и 

внедряване на съвременни ИКТ технологии 

През 2017 година е закупувано оборудване за образователни обекти 
собственост на община Свищов; Проект „Да успеем всички заедно“ е 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“  е на обща стойност 763 734,52 лева. В 
него участват СУ “Цветан Радославов“ и ОУ “Филип Сакелариевич“. 
Посредством проекта бяха закупени компютърни конфигурации и 
периферна техника; спортни пособия и екипи; фолклорни носии; 
обзавеждане и оборудване за кабинети; художествена литература, 
консумативи, канцеларски материали и принадлежности на стойност над 
200 000 лева. Паралелно с това в рамките на две години се провеждат 7 
зелени училища за всичките 531 ученика от двете свищовски училища и  
над 50 екскурзии на обща стойност 310 740 лв. 

 

 Мярка 7. Развитие на партньорски мрежи между средните и 

висшите училища с бизнеса за улесняване на прехода от образование към 

заетост. По тази мярка няма реализирани проекти или други инициативи.  
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 Мярка 8. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови 

професионални знания и умения. По тази мярка са реализирани три 

проекта по ОПРЧР: 

През 2016 и 2017 година е изпълнен проект на община Свищов по 

ОПРЧР 2014-2020 - „Младите хора в община Свищов – активни участници в 

местния трудов пазар”. 

 

Специфична цел 3.2. Разширяване на обхвата и осигуряване на равен 

достъп до качествени здравни услуги 

В рамките на приоритет 3, специфична цел 3.2 за разширяване на 
обхвата и осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги са 
планирани две мерки.  

• Мярка 9. Повишаване на информираността на населението за ранна 
превенция на заболяванията. През 2017 г има реализирани кампании и 
дейности съвместно с Училищата, МНБППМН дейности. 

• Мярка 10. Подобряване на достъпа на населението до здравни 
услуги, включително чрез осигуряване на мобилни такива. По тази мярка 
през отчетния период са реализирани 6 проекта: 

През 2017 година е извършен „Ремонт на покривна конструкция на 
сградата на здравната служба в село Горна Студена“, община Свищов. В 
контекста на тази мярка, през 2017 г. е започнало изпълнението на Проект 
„Вашето здраве има значение! Модернизация на болниците в Зимнич и 
Свищов“ по Програма Interreg V – A Румъния-България. 

 

Специфична цел 3.3. Развитие и повишаване на качеството на 

социалните услуги  

За развитие и повишаване качеството на социалните услуги са 

предприети  активни действия две мерки:  

 Мярка 11. Преодоляване на рискове, водещи към социално 

изключване на индивиди и групи.  

В ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

При капацитет 20, в рамките на 2017 година са обслужени 28 лица с 
различни дефицити и степен на увреждане. Те посещават Центъра 
почасово, като ежедневно се реализират индивидуални, групови дейности 
и мероприятия по изготвен индивидуален план и оценка за всяко лице.  
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 Мярка 12. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа 
на уязвими групи и общности. По тази мярка са реализирани  

През 2017 година по проект на ОП „Храни”, който продължава и през 
2018 г. "Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов", както и проектите 
по ОПРР 2014-2020 " ОП „РЧР“ И програми на МТСП, Агенция за социално 
подпомагане се разширяваха дейностите в сферата на социалните услуги 

В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
През 2017 г екипът е работи по 120 случая. Средномесечно са 

реализирани социални услуги за 56 деца и техните семейства по издадени 
направления от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално 
подпомагане” Свищов, потребители насочени от други институции имащи 
отношение към децата, както и самозаявили се потребители. 

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ 
През календарната 2017 година до 30.10.2017 г. специализирана помощ 

и подкрепа са ползвали 36 потребители. Социалните услуги се предоставят 
в специално подготвена, визуализирана и структурирана работна среда. 
Оборудвани са две Монтесори зали, две зали за рехабилитация и сензо-
моторни занятия, мултисензорна зала, зала за терапия на трамплин, 
природна стая, индивидуални кабинети, трапезарии и др. 

Община Свищов получи одобрение за финансиране на Проект 
„Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. 
Свищов чрез преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни 
услуги".Продължителност на проекта: 24 месеца. Стойност на проекта: 100 
000,00 лева.  

И през 2017 г. до 31.08.2017 г., Община Свищов реализира проект 
„Качеството на живот – отговорност на всички“ по ОП РЧР. По този проект 
са обслужени 147 лица и деца  на територията на община Свищов. 
Адаптираните здравни-социални услуги ползваха 140 лица.  По време на 
реализирането на проекта бяха  назначени на работа 59 лични асистенти, 
39 домашни санитари, 2 социални асистенти, 2 медицински сестри и 1 
социален работник. С ПМС №137/05.07.2017 г. се реши предоставянето на 
услуги в домашна среда да продължи до края на календарната година, 
като трудово заети са 40 лични асистенти, 28 домашни помощници и 2 
социални асистенти.  

 
В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С 

ДЕМЕНЦИЯ – с. ОВЧА МОГИЛА, ОБЩИНА СВИЩОВ 

През 2017 г. се реализира нова социална услуга. Със Заповед на 
Агенцията за социално подпомагане е закрита социалната услуга в 
общността “Социален учебно-професионален център“ и е разкрита нова 
социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с деменция. Назначени са административни служители, социален 
работник, медицински сестри, трудотерапевти, санитари, кухненски 
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работници, работници по поддръжка и охрана. Броят на потребителите на 
услугата е 30 лица. 

 

Специфична цел 3.4. Съхраняване и развиване на културната 

идентичност и създаване на условия за оползотворяване на свободното 

време, културен живот и спорт 

За съхраняване и развиване на културната идентичност и създаване на 
условия за оползотворяване на свободното време, културен живот и спорт 
в ОПР са предвидени 3 мерки, като са реализирани и инициативи, 
финансирани предимно от централния и общинския бюджет. 

 Мярка 13. Достъпност до културното наследство за общността и гостите 

на града 

През 2017 година е изпълнен проект „Ремонт на религиозни храмове в 
селата Б. Сливово – „Св. Архангел Михаил“; Овча могила – „Св.Троица“;  
Морава  - „Св. арх. Михаил“; Молитвен дом в с. Вардим; Червена - „Света 
Параскева“; Хаджидимитрово – „Св. арх. Михаил“;  Царевец - „Света 
Троица“; Горна Студена - „Св. Димитър“. Извършени са аварийни 
ремонтно-възстановителни дейности на джамията в гр. Свищов. 
 

 Мярка 14. Съхраняване и развитие на общинския културен календар. 

Няма отчетени конкретни проекти по тази мярка, но през отчетния период 

успешно са организирани, проведени и популяризирани фолклорни и 

изпълнителски музикални фестивали с водещата роля на община Свищов 

и при взаимодействие с различни партньори.  

По тази мярка през 2017 са завършени редица дейност, допринасящи 

за постигане на целите на мярката, сред които 

VII Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ в село Царевец 

събрал на едно място близо 6000 участници и повече от 10 000 посетители 

в рамките на 4 дни.  

ХIII Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен 

„Звездици за Лора“, през 2017 година с рекорден брой участници и 

затвърди призовото място сред другите конкурси в България. 

XIII Фестивал на античното наследство „Орел на Дунава“ отново 

представи на широката публика факти, събития, бит и култура на 

населението през античността. 

По повод 154 години от рождението на Алеко Константинов в Свищов 

традиционно се проведоха „Алекови дни“. Проявите по този повод имат 

международен характер и в тях се включват участници и гости не само от 

страната. 
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 Мярка 15. Развитие на спортно-физическата активност на населението 

През 2017 година са проведени редица турнири и състезания с 
участието на община Свищов и местните спортни клубове. 

Проведен традиционен лекоатлетически крос “Желю Замфиров”; 
Проведен осми турнир по хокей на трева за купа „Цветан Радославов”; 
Отбора по хандбал на СУ „Николай Катранов“ е републикански 

шампиони в Националните ученически игри по хандбал; 
На проведения международен турнир по футбол в град Балани, 

Франция свищовските юноши станаха шампиони; 
Младите спортисти от ФК „Изгрев 93“ – с. Царевец спечелиха купата на 

Зоналното първенство по футбол; 
За първи път град Свищов беше домакин на етап от международната 

колоездачна обиколка на България. 
 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ КЪМ ПРИОРИТЕТ 4: „Укрепване на 

институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса” 

В рамките на Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в 
услуга на гражданите и бизнеса” в ОПР Свищов (2014-2020) са 
формулирани четири специфични цели. За постигането на тези цели са 
предвидени общо 6 мерки – „Въвеждане на комплексно административно 
обслужване”; „Трансфер на добри практики за подобряване на местното 
самоуправление чрез изграждане на партньорства с други общински 
администрации”; „Повишаване на компетенциите и квалификацията на 
общинските служители за предоставяне на услуги с високо качество и 
ефективност”; „Разработване и прилагане на мерки за повишаване на 
информираността на гражданите за общинската политика и услуги”; 
„Разработване на ефективни механизми за участие на гражданите и 
бизнеса в процеса на вземане на решения” и „Създаване на ефективни 
международни партньорства за трансфер на добри практики в областта на 
местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите”. 

Специфична цел 4.1. Развитие на институционалната среда и 

междуобщинското сътрудничество 

За развитие на институционалната среда и междуобщинското 

сътрудничество в ОПР (2014-2020) са предвидени две мерки за въвеждане 

на комплексно административно обслужване и изграждане на 

партньорства с други общински администрации. В Програмата за 

реализация на плана няма предвидени конкретни дейности и проекти по 

тези мерки. 
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 Мярка 1. Въвеждане на комплексно административно обслужване. 

Няма реализирани конкретни проекти и инициативи по тази мярка, но 

община Свищов полага последователни и целенасочени усилия в това 

направление. През отчетния период са въведени инструменти за 

улесняване на родителите при записване на деца в детските градини; 

обособена е нова приемна за предоставяне на Персонален 

Идентификационен Код (ПИК) при използването на електронни услуги на 

НОИ. 

 Мярка 2. Трансфер на добри практики за подобряване на местното 

самоуправление чрез изграждане на партньорства с други общински 

администрации. Няма реализирани конкретни проекти и инициативи по 

тази мярка. 

 

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и 

повишаване на качеството на публичните услуги 

За развитие на административния капацитет и повишаване на 
качеството на публичните услуги в ОПР е заложена една мярка, насочена 
към повишаване на квалификацията на общинските служители за 
предоставяне на по-качествени услуги. В тази насока през периода на 
наблюдение и оценка на плана (2014-2017 г.) са отделяни средства от 
общинския бюджет за модернизация на техниката в администрацията.  

 Мярка 3. Повишаване на компетенциите и квалификацията на 

общинските служители за предоставяне на услуги с високо качество и 

ефективност 

През 2017 година са изпълнени следните проведени са обучения за 
система ГРАО и Общината се включи електронният документообмен с 
държавни институции. 

 

Специфична цел 4.3. Участие на гражданите и бизнеса в процеса на 

местно самоуправление 

За участие на гражданите и бизнеса в процеса на местно 

самоуправление са предвидени 2 мерки, по които не са предприети 

конкретни действия. 

 Мярка 4. Разработване и прилагане на мерки за повишаване на 

информираността на гражданите за общинската политика и услуги. Няма 

реализирани конкретни проекти и инициативи по тази мярка, но община 

Свищов стриктно прилага добрите практики при оповестяването и 
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разпространяването на информация за разпореждането и управлението на 

общинско имущество. 

 Мярка 5. Разработване на ефективни механизми за участие на 

гражданите и бизнеса в процеса на вземане на решения.  

През 2016 г. се учреди Консултативен съвет към Кмета на Община 
Свищов. Попълнен от 25 членове, които са с доказан професионален опит 
и представители на различни заинтересовани групи, съветът има за цел да 
сътрудничи и подпомага кмета при взимането на общественозначими 
решения. 

През 2017 година е реализиран е проект „Дунав – нова алтернатива за 
икономическо развитие и заетост за община Свищов“, имащ за цел в 
рамките на Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР, да 
популяризира ВОМР и да създаде на територията на община Свищов 
Местна инициативна рибарска група.  

От началото на годината действа Наредба за насърчаване на 
инвестициите с общинско значение в Община Свищов и издаване на 
сертификат клас „В“; 
 

Специфична цел 4.4. Засилване на международното сътрудничество 

За изпълнение на поставените цели са реализирани дейности по : 

 Мярка 6. Създаване на ефективни международни партньорства за 

трансфер на добри практики в областта на местното самоуправление и 

насърчаване развитието на регионите. Няма реализирани конкретни 

проекти и инициативи по тази мярка. 

През 2017 г Проект „Вашето здраве има значение! – Модернизация на 
болниците в Зимнич и Свищов“ по Програма „Interreg V-A Romania-
Bulgaria“, Приоритетна ос 5: Ефективен регион, Специфична цел 5.1: 
Повишаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на 
публичните институции в контекста на трансграничния регион,получи 
финансиране на обща стойност 2 924 000,00 лева. 

 
Подготвени и преминали етап на оценка през 2017 г. са следните 

партньорски проекти: 

 Проект “Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност“ 
по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria”, на обща стойност 
1 938 437,72 лева, като бюджета на проекта за Община Свищов /водещ 
партньор по проекта/ възлиза на 967 517,05 лева. 

 Проект „Повишаване на трансграничната мобилност, чрез подобряване 
на третостепенни възли към ТЕН-Т инфраструктурата и разработване и 
координиране на трансгранични транспортни системи“ по Програма 
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„Interreg V-A Romania-Bulgaria”, на обща стойност 15 433 460, 46 лева, 
като бюджета на проекта за Община Свищов /водещ партньор по 
проекта/ възлиза на 8 582 048,28 лева. 

 Проект „Традиция и танц –мост над Дунава“ по Програма „Interreg V-A 
Romania-Bulgaria“, Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1: 
Подобряване устойчивото използване на природното наследство и 
ресурси и на културното наследство, на обща стойност 2 932 877,96 
лева, като бюджета на проекта за Кметство Царевец, община Свищов 
/партньор по проекта/ възлиза на 1 270 927,75 лева. 

 
 
 
ІІІ. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнение, в т.ч. 
3.1. Мерки за наблюдение, механизми за събиране обработване и 
анализ на информация. 

През 2017 г. във връзка с изм. и доп. на ЗРР и ПРЗРР са предприети 
организационни действия за подобряване системата за събиране на 
информация, текущо ще се събира такава по отношение на етапния 
напредък на всеки проект, на база неговите индикатори за „резултат“ и 
„въздействие“, която се предоставя от екипите за управление на 
проектите. 

До момента такава се предоставя публично на информационни 
събития и в прессъобщения. Годишните доклади за 2014, 2015, 2016 г. са 
публикувани на сайта на общината Системата за наблюдение и оценка на 
изпълнението на ОПР с предмет: изпълнението на целите и приоритетите 
на ОПР, съгласно определени физически и финансови индикатори; 
организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 
управление; мерките за осигуряване на информация и публичност се 
отчита пред Общинския съвет в ежегодните доклади. Детайлизиран 
анализ е направен в Доклада относно резултатите от Междинната оценка 
за изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014-2017 г. 
Същият след одобрението на Общински съвет-Свищов,с Решение № 768 от 
редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г. ще бъде качен на сайта на  
на общината и публикуван в Портала за обществени консултации на МС, 
съгл.чл.42, ал.2 от ППЗРЗ 
 
 
3.2.Преглед на проблеми, възникнали през годината и мерки а 
преодоляването им.  

През 2017 г. като проблем може да се отчете липсата на регулярност 
във верифициране на средства по изпълняваните проекти, имащи 
отношение към ОПР.  Предприетите от Община Свищов мерки за неговото 
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преодоляване бяха осигуряване на финансов ресурс, след решения на ОбС 
за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти. 

 
3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на ОПР 2014-2020 на Община Свищов. 

През 2017 г. са предприемани действия от Общината за прилагане на 
принципа за информация и публичност, както и на принципа за 
партньорство са насочени към осигуряване на прозрачност и 
информираност на заинтересованите страни и участниците в процеса на 
формирането и прилагането на местните политики, съобразно очакваните 
резултати и ползите за местната общност. Същите са описани по-горе в 
съответните Специфични цели. Като цяло, се полагаха усилия и към 
мотивация на заинтересованите страни за активно участие в реализацията 
на проекти имащи отношение към тях. Пример за това е активната 
кампания, която се проведе по отношение на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която е 
отчетена като сериозен принос за изпълнение на индикаторите в 
Междинната оценка. 
 
3.4 Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР 2014-2020 
на Община Свищов със секторни политики, планове и програми на 
територията на Община Свищов, вкл.мерки за ограничаване на 
изменението на климата.  
През 2017 г. администрацията на община Свищов е разработила и прилага 
набор от стратегии, планове и програми, които по същество доразвиват и 
конкретизират идеите и целите на ОПР (2014-2020) и допринасят за 
неговата реализация. Тези стратегически, планови и програмни документи 
са достъпни в официалната страница на общината за ползване от всички 
заинтересовани страни. Тези документи са: 
Стратегии: 
• Стратегия за ефективно и прозрачно управление в община Свищов 
2016 г. – 2019 г.; 
• Стратегия за развитие на социалните услуги в община Свищов 2016-
2020; 
• Стратегия за управление на общинската собственост на община 
Свищов за мандат 2015-2019 г.; 
• Стратегическа прогноза за развитието на транспортната 
инфраструктура в трансграничния регион Свищов - Зимнич; 
• Дългосрочна маркетингова стратегия за промотиране на 
туристически обект "Нове"; 
• Актуализация на стратегия за устойчиво развитие на община Свищов; 
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• Концепция за развитие на образованието в община Свищов от 2012-
2017 година и създаване на условия за учене през целия живот. 
Планове: 
• Общински план за развитие на община Свищов за периода 2014-
2020 г.; 
• Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община 
Свищов 2014; 
• Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община 
Свищов 2015; 
• Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община 
Свищов 2016; 
• ИПГВР на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.; 
• План за действие на община Свищов за интегриране на българските 
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 
положение, и живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2017-2020 
г., приет с решение на общински съвет Свищов № 410/21.12.2016 г., 
протокол № 27. 
Програми: 
• Програма за управление на кмета на община Свищов, мандат 2015-
2019 г.; 
• Отчет за 2016 година в изпълнение на програмата за управление на 
кмета на община Свищов (2015-2019); 
• Годишна програма на община Свищов за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г. 
 
3.5 Мерки за прилагане на принципа за партньорство. 
 

През 2016 г. се учреди Консултативен съвет към Кмета на Община 
Свищов. Попълнен от 25 членове, които са с доказан професионален опит 
и представители на различни заинтересовани групи, съветът има за цел да 
сътрудничи и подпомага кмета при взимането на общественозначими 
решения. Същият продължава своята работа и през 2017 г. Неговият 
състав, както и Протоколите от неговите заседания са публично достъпни 
на сайта на общината. 

През 2017 година е реализиран е проект „Дунав – нова алтернатива за 
икономическо развитие и заетост за община Свищов“, имащ за цел в 
рамките на Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР, да 
популяризира ВОМР. След проведени дискусионни, обучителни дености 
беше учредена на територията на община Свищов Местна инициативна 
рибарска група. Която е съдебно регистрирана през м.октомври 2017 г. 
като Сдружение с нестопанска цел „ МИРГ-Свищов-2017“ в обществена 
полза. 
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3.6 Резултати от извършените оценки към края на 2017 г. 
 

През месец декември 2017 г. е възложено извършването на 
Междинна оценка, съгласно ЗРР и ППЗРР. От „Институт за управление на 
програми и проекти“ ООД е изготвен е Доклад относно резултатите от 
Междинната оценка за изпълнение на Общинския план за развитие за 
периода 2014-2017 г. В  Същият след одобрението на Общински съвет-
Свищов,с Решение № 768 от редовно заседание, проведено на 22.02.2018 
г., ще бъде качен на сайта на  на общината и публикуван в Портала за 
обществени консултации на МС, съгл.чл.42, ал.2 от ППЗРЗ 
 

ОБЩАТА ОЦЕНКА Е ПОЛОЖИТЕЛНА, И Е В РЕЗУЛТАТ НА ВИСОКАТА 
АКТИВНОСТ В РАЗРАБОТВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ СТРАНА 
НА ОБЩИНА СВИЩОВ. 
 
 ІV. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и 
приоритетите на ОПР 2014-2020 на Община Свищов. Същите са таблично 
представени в Приложение№ 1 
 
V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението 

Във връзка с основни акценти в анализа и препоръките са от 
Междинната оценка По отношение на съдържанието на ОПР: 
• Препоръчително е структурата от специфични цели и мерки на ОПР 
да се оптимизира, за да се постигне по-ясен фокус и приоритизиране на 
необходимите усилия и ресурси до края на програмния период. 
Препоръката е да се „отсеят” специфичните цели и мерки в рамките на 
реалистичните възможности, съобразно с финансовия ресурс и наличния 
административен капацитет, включително чрез премахване на 
нереалистични предложения; 
• Необходимо и полезно да се обединят усилията на общинската 
администрация, Консултативния съвет към кмета на Община Свищов, за да 
бъде проведена дискусия с бизнеса и да се проучат идеите и проектите от 
страна на частния сектор, както и за отпадане на нереалистичните мерки в 
плана; 
• Стимул за изпълнението на Приоритет 1 може да бъде отпадането на 
мерки без ясен източник на финансиране, заедно с добавянето на нови 
мерки, които са свързани с проекти от страна на частния сектор – 
технологично обновяване на предприятията, енергийна ефективност, 
внедряване на иновации.  
• За Приоритет 2 е препоръчително да се постигне по-голямо 
равновесие в изпълнението на отделните мерки, както и да отпаднат 
„празните“ сред тях.  
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• При Приоритет 3 има възможност за значително оптимизиране на 
броя мерки, който към момента е 15. Същевременно може да се постави 
нов акцент върху специфична цел за икономическа активност и заетост за 
всички възрастови групи. 
•  Приоритет 4 може да подобри изпълнението си чрез 
формулирането на реалистични възможности за публично-частни 
партньорства; 
• Препоръчителна е актуализацията на Програмата за реализация на 
ОПР. Актуализираната Програма за реализация следва да осигури 
необходимия фокус в работа на общинската администрация като 
дефинира проекти с конкретни параметри. Всеки проект трябва да има 
ясен обект, източник за финансиране и фиксирани срокове за изпълнение. 
Проектите от Програмата за реализация следва да 
конкретизират/разгръщат мерките и специфичните цели без да ги 
дублират; 
• Индикативната финансова таблица на плана не отразява реалните 
възможности за осигуряване на средства по отделните приоритети и от 
различните източници на финансиране. Препоръчително е да се 
преразпределят средства между отделните приоритети с цел баланс в 
техните степени на изпълнение; 
• Системата за наблюдение и оценка на плана може да се допълни с 
разработването на единни стандарти/таблици за отразяване на проекти от 
ОПР; 
• Необходимо е необезпечените с информация индикатори по цели и 
приоритети да отпаднат. Препоръчително е постигането на по-добра 
съгласуваност между заложените мерки и определените индикатори. 
 
• Посочените препоръки могат да бъдат изпълнени чрез 
препоръчителна Актуализация на ОПР или чрез разработването на 
детайлни годишни планове за изпълнение на плана, които дефинират 
приоритетните проекти за предстоящата година и ефективни системи за 
наблюдение и изпълнение.  Важен е извода, че във вторият случай ще се 
запази нисък процент на финансово изпълнение към 2020 г. за повечето 
приоритети. 
 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР 
препоръките за разширяване на набора от инструменти са: 
• Разработване на годишен план за изпълнение на ОПР на база 
приоритизирани проекти за изпълнение и дефинирани проекти с принос 
към ОПР от отделните дирекции и ресори; 
• Въвеждане на единен и предварително определен стандарт за 
отразяване на проекти и индикатори от ОПР. Минимална предпоставка е 
утвърждаването на единна структура за отчитане на изпълнените проекти. 
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Предложен е и примерен модел е структурата на Приложение №1. Списък 
с проектите в община Свищов, заедно с прилежащ финансов отчет по 
отделни източници на финансиране;  
• Изграждане на допълнителен капаците и засилване ролята на вече 
създадената работна група за изпълнението и наблюдението на ОПР. 
 

Отправена е и препоръка : „Разработване на годишни доклади за 
изпълнението на ОПР в пълно съответствие с Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие“. Същата е е изпълнена в настоящият 
Доклад. 
 
 
 

 

Генчо ГЕНЧЕВ 

Кмет на Община Свищов 

 


