
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (ОПР) 

НА ОБЩИНА СВИЩОВ ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 Г. 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ, ЯНУАРИ 2018 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 4 

1.1. НОРМАТИВНА РАМКА .................................................................................................. 4 

1.2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ......................................... 5 

1.3. ПОДХОД, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ .......... 6 

1.4. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2014-2020) ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 Г. ... 7 

2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР СВИЩОВ ............ 8 

2.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и инициативи ................................... 8 

2.2. Обобщение на изпълнените и неизпълнените проекти и инициативи по мерки .... 12 

3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР .................. 29 

3.1. Анализ и оценка на финансовото изпълнение на ОПР ............................................. 29 

3.2. Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР ......................................... 33 

4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ ................ 39 

4.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси ......................................... 40 

4.2. Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР .. 45 

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР ......................................................... 53 

5.1. Изводи ........................................................................................................................ 53 

5.2. Формулиране на препоръки ...................................................................................... 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ ........................................... 58 

 

 

  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  3 

 

ФИГУРИ 

Фигура 1. Общо изпълнение на ОПР Свищов ........................................................................ 10 

Фигура 2. Степен на изпълнение на Приоритети 3 и 4 от ОПР Свищов ............................ 31 

Фигура 3. Степен на изпълнение на Приоритети 1 и 2 от ОПР Свищов ............................ 32 

Фигура 4. Тежест на планираното (вляво) и отчетеното (вдясно) изпълнение на 

приоритетите на ОПР Свищов ............................................................................................ 44 

Фигура 5. Завършен цикъл на разработване и изпълнение на ОПР ................................... 45 

Фигура 6. Препоръки за изпълнение и наблюдение на ОПР Свищов ................................... 57 

 

ТАБЛИЦИ 

Таблица 1. Общо изпълнение на ОПР Свищов ...................................................................... 12 

Таблица 2. Степен на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите на ОПР 

Свищов ................................................................................................................................... 29 

Таблица 3. Индикатори за въздействие на ОПР Свищов .................................................... 33 

Таблица 4. Индикатори за резултат на ОПР Свищов......................................................... 35 

Таблица 5. Отчет на финансовото изпълнение по източници на финансиране .............. 42 

Таблица 6. Степен на изпълнение по приоритетни области и финансови източници ... 43 

 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  4 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

С настоящия доклад са представени резултатите от Междинната оценка на Общинския план 

за развитие (ОПР) на община Свищов за периода 2014-2017 г. Оценката е изготвена от 

„Институт за управление на програми и проекти” ООД (Изпълнител) в съответствие с 

нормативните изисквания и в изпълнение на договор с администрацията на община Свищов 

(Възложител). 

ОПР на община Свищов е основополагащ, планов документ и инструмент за управление, 

който очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и 

екологично развитие на общината. Съгласно разпоредбите на Закона за регионално 

развитие, планът съдържа подробен социално-икономически анализ и кратък SWOT анализ, 

който аргументира компонентите за стратегията на ОПР. Стратегията включва визия, главна 

стратегическа цел, три стратегически цели, които се осъществяват в четири приоритетни 

области. За всяка приоритетна област са формулирани специфични цели, които от своя 

страна съдържат конкретни мерки.  Визията и целите изразяват желаното бъдещо състояние 

на общината, докато приоритетните области очертават сферите от социално-икономическия 

живот на местната общност, където се насочват необходимите усилия за постигането на това 

желано състояние. Приоритетните области включват специфични цели и мерки, които са 

остойностени в индикативната финансова таблица на ОПР. Планът съдържа, също така, 

описание на инструментите за неговото наблюдение и оценка, като набор от индикатори и 

съвкупност от действия, включително разработването на самата Междинна оценка. 

1.1. НОРМАТИВНА РАМКА 

Междинната оценка е разработена в съответствие с чл. 33 (1) от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), който изисква представянето на обобщена преценка на общинското развитие 

между 2014 и 2016/17 година. Междинната оценка е нормативно планирана за средата на 

програмния период – 2017/18 г. Нейната роля е да анализира и оцени изпълнението на 

общинския план в първата част от неговия период на действие, след което да формулира 

необходимите препоръки за корекции през следващите години. Значението на Междинната 

оценка е свързано с две главни направления: 

 оптимизиране съдържанието и подходите за изпълнението на ОПР до края на програмния 

период; 

 осигуряване на надеждна основа за изготвянето на ОПР за следващия планов период 

(2021-2027). 

Последващата оценка на действащия план следва да се изготви с натрупване от 2014 г., тоест 

да включва и резултатите от Междинната оценка. По този начин констатациите на настоящия 

документ са неразделна част от общата оценка на общинското управление между 2014 и 

2020 г. Според процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР, Последващата 

оценка ще бъде изготвена през 2021 г., когато ОПР за периода 2021-2027 г. вече ще бъде 

разработен и ще се изпълнява. При тази последователност, констатациите на Междинната 

оценка ще бъдат основа за стратегическото планиране през следващия програмен период. 
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В допълнение, наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за 

развитие се извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното 

развитие. Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове 

за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на Областната стратегия за 

развитие, Регионалния план за развитие и съответно на Националната стратегия за 

регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). 

1.2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

Предмет на настоящата разработка е оценката за степента на развитие на община Свищов, 

свързана с изпълнението на проекти и дейности с принос към стратегията на ОПР. Докато 

общинският план анализира и оценява състоянието и тенденциите на развитие в общината, 

Междинната оценка обхваща социално-икономическото развитие от гледна точка на 

изпълнението на ОПР. Оценката разглежда вложените инвестиции и ресурси в: социалната 

сфера, икономиката, околната среда, културата, управлението и функционално-

пространственото развитие. Направените анализи акцентират върху дейностите за 

осъществяването на конкретни проекти и инициативи и не разглеждат резултатите от 

изпълнението на регулярни дейности на общинската администрация. 

Целите на междинната оценка са: 

 Анализ и оценка на резултатите от изпълнението на ОПР Свищов в периода 2014-2016 г.; 

 Формулиране на обосновани препоръки за актуализация на съдържанието на ОПР; 

 Предприемане на необходимите действия за по-нататъшно изпълнение и наблюдение на 

ОПР, развитие на партньорства и осигуряване на информация. 

Структурата на Междинната оценка включва четири раздела, дефинирани от чл. 33 (2) на 

ЗРР: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР; 

 оценка на степента на постигане на целите на ОПР; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на ОПР. 

Първите три компонента на документа са свързани с анализ и оценка на различните аспекти 

от изпълнението на ОПР. Четвъртият съдържа предложения за усъвършенстване и 

актуализация на плана и подходите за неговото приложение. 

Първият компонент на МО съдържа общ преглед на проектите и инициативите с принос към 

плана – реализирани или в процес на реализация в рамките на отчетния период. Тук са 

систематизирани различни проекти и инициативи по тяхната принадлежност към 

приоритетните области. Първата преценка завършва с идентифициране на мерки, които не 

са подплатени с конкретни реализации. 

Вторият компонент оценява степента в изпълнението на целите и приоритетните области, 

като надгражда оценката от първоначалните резултати. Стойностите на систематизираните 

проекти и инициативи са обобщени в обща финансова оценка за изпълнението на ОПР. В 

този елемент са сравнени актуалните и целевите стойности на индикаторите от ОПР. 
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Третият компонент съдържа преценката на ефективността и ефикасността на изпълнението 

базирана на съотношението между направените разходи и постигнатите ползи в рамките на 

стратегическите цели и приоритетите на ОПР. Този компонент синтезира информацията за 

проектите и индикаторите от предните части и добавя обзор на предприетите действия по 

изпълнението и наблюдението на ОПР – основна предпоставка за ефикасност и ефективност 

в управлението. 

Четвъртият компонент отразява най-важните констатации на МО и причините за моментното 

състояние. Изводите са ориентирани спрямо трите основни теми в оценката: 

 стратегически цели, приоритети, проекти и инициативи; 

 индикатори; 

 действия по изпълнението и наблюдението на плана. 

Конкретните препоръки са базирани на изводите и са разделени в две групи: 

 препоръки относно промяна на съдържанието на ОПР, включително необходимостта от 

актуализация; 

 препоръки за усъвършенстване на процесите по изпълнението и наблюдението на 

общинския план. 

1.3. ПОДХОД, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Основният подход при разработването на междинната оценка съчетава външната експертна 

оценка и консултации с общинската администрация. Оценката се формира от прилагането на 

добре познат и често използван инструментариум от методи като: сравнителен и причинно-

следствен анализ, екстраполация, аналогия, критериална оценка, експертна оценка, синтез. 

Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията на утвърдените 

методически указания. 

Основните източници на информация за МО на ОПР включват: 

 Актуалният ОПР на община Свищов (2014-2020); 

 Наличните годишни доклади/справки за изпълнението на плана до края на 2016 г.; 

 Изпълнени и действащи Секторни стратегии и програми на общинско ниво, действащата 

ОСР на област Велико Търново (2014-2020), както и актуалните стратегически документи 

на регионално и национално ниво; 

 Официалните страници на УО на оперативните програми и единния информационен 

портал на Структурните фондове на ЕС; 

 Текуща статистика на НСИ/ТСБ-Велико Търново. 

Изпълнителят е извършил оценката на база надеждни статистически, фактологически и 

финансови данни от официалните източници на информация и от собствено проучване. 
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1.4. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ЗА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА СВИЩОВ (2014-2020) ЗА ПЕРИОДА 2014-2017 Г. 

В структурно отношение оценката и докладът следват последователността, заложена в ЗРР и 

ППЗРР. Структурата на Доклада включва следното съдържание: 

 Въведение: Описание на законодателната рамка, целите, предмета и структурата на 

оценката, както и на процеса по разработването, наблюдението и оценката на ОПР; 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР: обща характеристика на 

първоначалните резултати; обобщение на изпълнените и неизпълнените проекти и 

инициативи по мерки; 

 Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите на ОПР: Анализ и оценка на 

финансовото изпълнение на целите и приоритетите спрямо разчетите от ОПР (степен на 

финансово изпълнение по стратегически цели и приоритети); 

 Отчитане актуалните стойности на индикаторите от ОПР; 

 Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси: оценка на 

ефективността; анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси; анализ и оценка 

на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение на ОПР – отчет на изготвените 

годишни доклади, тяхната структура и съдържание; 

 Изводи и препоръки за изпълнението на ОПР: формулиране на изводи по отношение на 

проектите и инициативите, индикаторите, начина за изпълнение на ОПР; формулиране на 

изводи по отношение на съдържанието и начина за изпълнение на ОПР. 
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2. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР СВИЩОВ 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Изпълнението на Общинския план за развитие на община Свищов за периода 2014-2017 г. се 

измерва чрез отчетените проекти и инициативи с принос към стратегическите цели и 

приоритети на плана. За най-коректна оценка на постигнатите резултати са проучени 

следните източници на информация: 

 Годишни доклади за изпълнението на ОПР Свищов през 2014, 2015 и 2016 г.; 

 Списъци с изпълнявани проекти от община Свищов за периода 2014-2017 г.; 

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 

в България за периода 2007-2013 г.; 

 Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 

в България за периода 2014-2020 г. 

Всички отчетени проекти и инициативи са систематизирани спрямо приоритетите, 

специфичните цели и мерките на общинския план, като са обхванати три основни категории: 

 проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тук се присъединяват 

проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на ОПР Свищов 2014-

2020. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е свързан с техния принос към 

постигането на приемственост между развитието на общината през изминалия и 

настоящия програмен период. При финансовото отчитане на тази категория са 

представени бюджетите за годините на изпълнение в рамките на периода 2014-2017 г.; 

 проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период; 

 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. 

С приложението на този подход са отчетени общо 168 проекта със стойност на 

финансовото изпълнение от 53 517 310 лв. Значителният брой проекти и инициативи, 

заедно с техния висок финансов еквивалент, аргументират положителна първоначална 

оценка относно изпълнението на ОПР. Тази обща характеристика ще бъде разгърната в 

детайлни количествени анализи по отделните приоритети и източници на финансиране. По 

този начин резултатите от изпълнението на ОПР ще бъдат интерпретирани като съвкупност 

от конкретни причинно-следствени връзки, които ще мотивират окончателните становища 

на Междинната оценка. 

Характеристиките на отчетените 168 проекта са следните: 

 общото финансово изпълнение достига 53 517 310  лв. със средна стойност на проектите 

от 318 560 лв.; 

 62 проекта са на стойност под 10 000 лв.; 

 66 проекта са в групата на стойностите между 10 000 и 100 000 лв.; 

 30 проекта са в групата на стойностите между 100 000 и 1 000 000 лв.; 
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 9 проекта са със стойност над 1 000 000 лв.; 

 1 проект е без остойностен принос. 

Средната стойност за всички проекти достига 318 560 лв. Най-висока средна стойност 

за проект е отчетена в Приоритет 1. „Повишаване на конкурентоспособността на 

общинската икономика“, но обяснението е свързано с единия от едва трите проекта, които 

са реализирани в подкрепа на икономическото развитие в общината – проект „Нове-сърцето 

на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - 

I етап“, който е завършен през 2014 г. 

На първо място по показател „брой проекти“ се нарежда Приоритет 2. „Развитие на 

инфраструктурата и селищната мрежа“, който обхваща проекти за физическото обновяване 

на град Свищов и селата от общината. Приоритетът интегрира мерки и респективно проекти 

за доизграждане и подобряване на транспортната (вкл. улична мрежа в населените места и 

общинските пътища), ВиК и екологичната инфраструктура, заедно с образователната, 

социалната, културната и спортната инфраструктура. Разнообразието от обекти за 

интервенция разкрива много високия брой проекти – 117 или 69,6% от всички проекти в 

изпълнение на ОПР. Финансовото изпълнение на приоритета достига още по-голяма тежест 

от общото изпълнение на ОПР - 43 374 240 лв. или 81%. Средната стойност от 370 720 лв. е 

отражение на малкия брой инфраструктурни проекти с големи бюджети (например 

„Изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – гр.Свищов” (15 343 920 лв.), 

„Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“ (5 040 200 лв.), „Обновяване на 

обекти на публичната инфраструктура в град Свищов“ (2 385 580 лв.) и други), както и на 

преобладаващия дял регулярни ремонтни дейности за сгради и улици с малък мащаб. 

Проектите към Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация 

на човешките ресурси“ са 44 при средна стойност от 185 500 лв. – индикатор за 

преобладаващо изпълнение на „меки“ проекти, както и на по-ограничени по обхват и 

бюджет инициативи по Програма „Местни инициативи“. Специфична цел 3.2. „Разширяване 

на обхвата и осигуряване на равен достъп до качествени здравни услуги“, се изпълнява в 

противовес на преобладаващия тип проекти. Специфичната цел е ориентирана към 

комплексното подобряване на общинското здравеопазване, вкл. чрез модернизиране на 

сграден фонд и оборудване – предмет на проекти „Вашето здраве има значение! 

Модернизация на болниците в Зимнич и Свищов“ и Реконструкция, обновяване и 

оборудване на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов с обща финансова стойност от над 

4 млн. лв. По този начин само два от 44 проекта формират 54,3% от общото  финансово 

изпълнение на приоритета. 

Последният Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса“ до момента остава реализиран чрез 4 проекта на обща стойност от 231 070 лв. – 

най-ниският резултат в рамките на ОПР. 
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Фигура 1. Общо изпълнение на ОПР Свищов 

 

Изведеното съотношение между брой и средна стойност на проектите разкрива двата 

приоритета, които съсредоточават изпълнението на ОПР през първите четири години от 

неговия период на действие. Досегашното изпълнение на плана е разпределено между 

Приоритети 2 и 3 с техните общо 161 проекта за подобряване на физическата среда в 

населените места и по-добри услуги и възможности за населението в общината. 

Конкретното разпределение между двата приоритета също не е равномерно, като 

Приоритет 2 се отличава със 117 проекта*370 720 лв. средна стойност = 43 374 240 лв., 

докато делът на Приоритет 3 се формира с 44 проекта*185 500 лв. средна стойност = 

8 161 990 лв.  

Другите два приоритета от стратегията на ОПР остават с едва 7 проекта и обща финансова 

равностойност от 1 981 080 лв., която отговаря на незначителна тежест дял от 3,7%. Общата 

характеристика до момента позволява да се обобщят следните тенденции в досегашното 

изпълнение на ОПР Свищов: 

Приоритет Резултат 

Приоритет 1. „Повишаване на 

конкурентоспособността на общинската 

икономика“ 

 

Най-висока средна стойност, но при 

зависимост от конкретен инфраструктурен 

проект в областта на културния туризъм; 

Най-малък брой проекти и респективно най-

много специфични цели и мерки, останали 

без конкретен финансов резултат за периода 

2014-2017 г. 

Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и 

селищната мрежа“ 

 

Най-висок дял от общото финансово 

изпълнение; 

Голям брой отчетени проекти при 

съответствие между обем проекти и обем 

разходени средства; 

Принос в изпълнението от страна на 

583,34 

370,72 318,56 
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57,77 
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Приоритет Резултат 

инициативни групи и Програма "Местни 

инициативи"; 

Набор инфраструктурни проекти в областта 

на управлението на водите, енергийната 

ефективност на многофамилни жилищни 

сгради, обновяване на градската среда и 

обществени сгради в град Свищов със 

значителни бюджети; 

Комбиниране на различни финансови 

източници, вкл. централен бюджет, 

общински бюджет, оперативни и 

национални програми; 

Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно 

развитие и реализация на човешките ресурси“ 

 

Голям брой отчетени проекти, но при по-

ниска средна стойност в сравнение с 

Приоритет 2; 

Голям дял на „меките“ проекти в подкрепа 

на социалното развитие с финансиране по 

ОПРЧР; 

Принос на „меки“ проекти в областта на 

образованието, финансирани по ОПРЧР и 

ОПНОИР; 

Принос в изпълнението от страна на 

инициативни групи и Програма "Местни 

инициативи"; 

Два проекта за подобряване на здравните 

услуги с много голяма тежест в общия 

финансов резултат 

Приоритет 4. „Укрепване на институционалната 

среда в услуга на гражданите и бизнеса“ 

Ограничен принос в общото изпълнение, 

резултат от едва 4 проекта с най-ниската 

средна стойност от 57 770 лв.; 

Роля и тежест на Оперативна програма 

„Добро изпълнение“ при изпълнението на 

приоритета 

Изведените тенденции мотивират положителния извод за значителна активност по 

отношение изпълнението на ОПР, която обаче не е равномерно разпределена между 

отделните стратегически цели и приоритети. В рамката на общото изпълнение се 

наблюдават значителни дисбаланси между броя проекти и усвоените/разходени средства. 

Два от приоритетите фокусират досегашната реализация на общинския план. 
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Таблица 1. Общо изпълнение на ОПР Свищов 

Приоритетна 
област* 

Общо 
финансово 
изпълнение 

/хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Стратегическа 
цел 1 

1 750,01 3,27 3 583,34 

Приоритет 1 1 750,01 3,27 3 583,34 

Стратегическа 
цел 2 

43 374,24 81,05 117 370,72 

Приоритет 2 43 374,24 81,05 117 370,72 

Стратегическа 
цел 3 

8 393,06 15,68 48 174,86 

Приоритет 3 8 161,99 15,25 44 185,50 

Приоритет 4 231,07 0,43 4 57,77 

За всички 
проекти 

53 517,31 100 168 318,56 

*Въпреки, че стратегическите цели на ОПР Свищов се подкрепят от повече от един 

приоритет, за целите на прецизен анализ на финансовото изпълнение е използвано 

основното разпределение на Приоритетите по цели, съгласно посоченото в ОПР. 

2.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ПО МЕРКИ 

Междинната оценка систематизира различните проекти и инициативи с принос към 

стратегическите цели и приоритети на ОПР. Пълният списък на проектите е част от 

структурата на документа и е представен в Приложение №1. Списък с проектите в община 

Свищов. Тук е направен обзор на резултатите от гледна точка на тяхната принадлежност и 

насоченост към специфичните цели и мерките на плана. 

ВИЗИЯ:   

Община Свищов – Привлекателно място за живот и инвестиции, проспериращ модерен 

образователен, културен, промишлен, преработвателен и транспортен център, мост 

между Севера и Беломорието. 

Тази визия звучи актуално и сега. Тя може да мотивира осъществяването на целите до края 

на плановия период. Визията е конкретизирана в очертаната главна цел за развитието на 

общината: 

Постигане на интелигентен и устойчив икономически растеж. 

За постигането на главната стратегическа цел в ОПР са заложени 3 стратегически цели, 4 

приоритета и 15 специфични цели, насочени към развитие на икономиката, туризма, 

техническата инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда, 

стимулиране на междуобщинското сътрудничество и повишаване капацитета на общинската 

администрация. Към всеки един приоритет са заложени мерки, които следва да  бъдат 

приложени за постигане на поставените цели. 
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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 в ОПР 

специфични цели и мерки  в 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 ще допринесат 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 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 ще изиграе 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 се характеризира със 

сериозни проблеми. Стратегическата цел ще бъде постигната 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 ще бъде насочена социално-икономическата 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 цели 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 
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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 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 ще 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, планът 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 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. 

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. Така може да бъде формулиран и един конкретен проект. 

Няма данни от годишните отчети за предприети инициативи за подготовката на такъв 

проект.  

 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”. В 

предстояща актуализация следва да бъде преоценено включването на мерките в програмата 

за изпълнение на ОПР Свищов до 2020 г. 

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. Само в изпълнение на марка 6 

са реализирани 3 проекта, свързани с късноантичния град Нове. 

 Мярка 6. Развитие на културен туризъм. По тази мярка през 2014 са завършени два 

проекта от предходния планов период: 

o „Нове-сърцето на легиона” - социализация и експониране на римски военен лагер и 

късноантичен град Нове - I етап с  обща стойност 5 880 992,44 лв. и в това число 292 

930, 61 лв. собствен принос на Община Свищов. Във финансовото отчитане на ОПР 
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Свищов е представен усвоеният бюджет само за 2014 г. – 1 607,60 х. лв. Проектът е 

финансиран от ОПРР 2007-2013 г.; 

o Проект „Величествения Дунав – непокътнати природни красоти и люлка на древни 

народи” на стойност 472 641 лв.; 

o Закупуване, доставка и монтаж на кабина за  "Нове" но стойност 3,30 х. лв., финансиран 

от общинския бюджет. 

И по двата проекта община Свищов е бенефициент. По първия проект е изпълнен само 

първият етап. Необходимо е да се осигурят средства за изпълнението на останалите етапи.  

 Мярка 7. Развитие на екологичен туризъм; 

 Мярка 8. Развитие на балнео-лечебен туризъм; 

 Мярка 9. Развитие на речен туризъм; 

 Мярка 10. Атракции на градски забележителности; 

По изброените мерки няма предприети действия и реализирани проекти. 

 Мярка 11. Изграждане и налагане на бранд на туристическите продукти. 

В отчетите за трите години (2014; 2015 и 2016) е посочено участието на община Свищов на 

туристически борси и изложения, както и изработване и разпространяване на листовки и 

брошури за туристически забележителности. 

Общото заключение по изпълнението на специфичните цели и заложените мерки по първия 

приоритет „Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика” е наличието 

на необходимост от преоценка и реалистична актуализация на мерките и проектите до края 

на плановия период до 2020 г. 

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: 
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o През 2014 година са изработени: Опорен план за Общ устройствен план (ОУП), 

финансиран от централния бюджет; Съвместяване на регулационни и кадастрални 

планове, разширяване на Географски информационни системи (ГИС) с 

финансиране от общинския бюджет, както и план за регулация и застрояване, 

парцеларен план и попълване на кадастрален план в обхвата на одобрен идеен 

инвестиционен проект за брегоукрепване в село Вардим – също финансиране от 

общинския бюджет; 

o През 2015 година е извършено цифровизиране на налични подробни 

устройствени планове и въвеждане на Географски информационни системи - II 

етап, финансирано от централния бюджет; 

o 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 рамките на четиригодишния период са реализирани 22 инициативи и проекти, по 

които Община Свищов е бенефициент: 

o През 2014 година е реализиран проект по ОПРР 2007 – 2013 г. "Проектна 

готовност на град Свищов по ОПРР за периода 2014-2020 г." Представен е 

бюджетът само за 2014 и 2015 г. ; Изготвяне на инвестиционен проект за 

реконструкция на ул. "Екзарх Антим І" и ул. "Васил Левски", финансиран от 

централния бюджет;  

o През 2015 година са изготвени работни инвестиционни проекти, финансирани от 

централния бюджет за възстановяване и укрепване на улична мрежа в Свищов 

селата Ореш и Царевец;  

o През 2016 година са изготвени работни инвестиционни проекти, финансирани от 

централния бюджет за: "Осигуряване на достъпна среда на административната 

сграда на Община Свищов"; "Ремонт, обновяване и оборудване и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност на Читалище "Трудолюбие-Дунав" с. Вардим"; 

Изграждане на социално жилище в кв. 27А, УПИ IX 4116;  „Реконструкция и ремонт 

на ЦДГ № 1 "Васил Левски"; „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско радио“; „Обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Финансов отдел на 

Община Свищов“, „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност 

на сградата на Община Свищов“, Изготвяне на технически паспорти и обследване 

за енергийна ефективност на сградите на Община Свищов, Финансов отдел, Звено 

Култура и Общинско радио и ЦДГ № 1 "Васил Левски"; „Преустройство и промяна 

предназначението на част от бивша сграда на СОУ „Алеко Константинов” за 

разширяване на „Дневен център за деца с увреждания” и Разработване на 8 

проектни предложения на Община Свищов за кандидатстване по процедура 

BG16RFO001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие" от ОПРР 2014-2020. 
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o 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. 

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: По тази мярка са реализирани 4 проекта, 

основният от които е „Изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – гр. Свищов” 

(Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г.) Този проект е преходен от предишния 

планов период и е финансиран от ОПРР 2007-2013. Бенефициент е Община Свищов. 

o През 2014 година са изпълнени проекти по програмата „Местни инициативи“ и такива 

финансирани от централния и общинския бюджети, като: „Подмяна участък от 

гравитачен водопровод „Гиклик-1“ в село Хаджидимитрово“; Подмяна на водопровод 

на ул. "33 Свищовски полк" гр. Свищов; Изготвяне на хидрогеоложки доклад и 

учредяване на санитарно охранителни зони на източници на минерална вода; 

o През 2015 година са изпълнени проекти: „Подмяна участък от улична водопроводна 

мрежа от ОК 175 до ОК 171“ с. Хаджидимитрово. През тази година е осъществяван и 

големият проект за „Изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – гр.Свищов”; 

o През 2017 година е започнала реконструкцията на водопроводната и 

канализационната мрежа на град Свищов в обхвата на дейностите по проект 

BG13RFOP001-1.036.0001. 

• Мярка 4. Подобряване на качеството и обезпечеността на транспортната и инженерната 

инфраструктура в град Свищов и селата. По тази мярка са планирани два проекта на обща 
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стойност 10 млн. и 600 хил. лв. Изпълнен е проект за „Подобряване на системата на 

училищния транспорт”. Към момента в общината има 100% обезпеченост на училищата с 

транспорт. Няма данни за предприети действия по втория Проект за топлофикация на 

града (частен ТЕЦ), за който в програмата за реализация са заложени 10 млн. лева. 

 Мярка 5. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда – зелени и пешеходни 

пространства. По тази мярка са реализирани 33 сравнително малки проекти, финансирани 

от Програмата „Местни инициативи“ и Общинския бюджет. Изключение прави проектът 

за „Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда – Свищов” на 

стойност над 4 мил. и 200 хил. лв., който е преходен, финансиран от ОПРР 2007-2013. По 

този проект е представен бюджетът само за 2014 и 2015 г. 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 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. Няма завършени дейности по  достъпност на средата. 

o През 2014, 15 и 16 години е извършен основен ремонт улично осветление в Община 

Свищов, финансиран от общинския и централния бюджети. 

o През 2014 година са изпълнени следните по-малки проекти: Възстановяване на пътна 

настилка по ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Еделвайс", с. Овча могила; Аварийно 

възстановяване на улици в с.Вардим; Аварийно възстановяване на улици в гр.Свищов; 

Реконструкция на част от ул. "Ц. Церковски" - ІІ етап; Основен ремонт настилка на част 

от  ул. "Иван Вазов"; Основен ремонт на участъци от тротоари и отклонения на ул. "33-

ти Свищовски полк"; „Кът за отдих и отмора“, град Свищов - нов проект; „Укрепване на 

улица „Плевенско шосе“, град Свищов; Доставка и монтаж на система за 

видеонаблюдение; Закупуване на система за видеонаблюдение на изходите на град 

Свищов и др.; 

o През 2015 година са изпълнени следните по-малки проекти: Основен ремонт на 

участък от ул. "Д-р Г. Атанасович"; Основен ремонт на ул. "Тодор Миланович", град 

Свищов; Закупуване на софтуер за управление на система за видеонаблюдение - град 

Свищов; „Реконструкция на площадка пред паметник „Майка Героиня“ с. Горна 

Студена; „Устройване на параклис „Последно сбогом“ в Гробищен парк с. Червена; „За 

кратка почивка и глътка студена вода“, село Алеково и др.; 

o 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, 
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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.“ 

 Мярка 6. Увеличаване на енергийната ефективност на сградния фонд, отговарящ на 

съвременните стандарти на обитаване. 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 

не 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“. 

o През 2014 година са изпълнени следните проекти на образователната, културната, 

социалната и спортна инфраструктура: Основен ремонт на отоплителна инсталация в 

СОУ „Николай Катранов“ – котелна инсталация и горивно стопанство; „Сградите на 

училищaта в гр. Свищов – с високо ниво на енергийна ефективност; „Подобряване на 

енергийната ефективност на ОДЗ „Чиполино” град Свищов“; Основен ремонт на къща 

"Сийка Ковачева", гр. Свищов - 2014 г., който продължава и през 2015г.;  

o През 2015 година са изпълнени следните проекти: Основен ремонт сграда ОДЗ 

"Слънчо"; Доставка и монтаж на вентилационна и пароуловителна система за ОДЗ №2 

"Слънчо"; Основен ремонт сграда на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Овча могила; 

Основен ремонт сграда на ОУ "Хр.Ботев" с.Алеково; Ремонт на отоплителна инсталация 

в СОУ „Цветан Радославов” – котелна инсталация, горивно стопанство, отоплителни 

тела и тръбна мрежа; Закупуване на оборудване за нуждите на Дом стари хора "Мария 

Луиза"; Изработване и монтаж на ограда на ДСХ "Мария Луиза", гр. Свищов; 

„Изграждане на отоплителна инсталация в Младежки клуб на с. Драгомирово, общ, 

Свищов“; „Създаване на мултифункционална зала“ на НЧ „Светлина – Царевец 1927“, с. 

Царевец, община Свищов; „Център за наука, култура и изкуство“, с. Морава, община 

Свищов; „Подмяна на дограма в НЧ „Просвета 1912 – Драгомирово“, с. Драгомирово, 
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община Свищов; „Обновяване на сградния фонд на НЧ „Филип Станиславов 1903 – село 

Ореш“, община Свищов;  

o През 2016 година са изпълнени следните проекти: Проектно предложение „Въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Слънчо“ град Свищов“; Доставка и монтаж на 

водогреен котел за ЦДГ "Зорница" село Ореш, Филиал село Овча могила; „Ремонт на 

сградата на Младежки клуб, с. Драгомирово“, община Свищов; Основен ремонт покрив 

сграда Градска библиотека; Основен ремонт на Военно-исторически музей с.Горна 

Студена; „Модернизация на материалната база на Домашен социален патронаж – гр. 

Свищов. 

o 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" - строителен и авторски 

надзор. Последните два проекта за започнати през 2016 г. 

Специфична цел 2.3. Подобряване на състоянието на общинска пътна мрежа 

 Мярка 8. Рехабилитация и повишаване на товароносимостта на общинската пътна мрежа. 

По тази конкретна мярка са осъществени 5 проекта, всичките финансирани от централния 

бюджет. Отчетени са и средствата по години отпускани от общинския бюджет за 

превенция, възстановяване и основен ремонт на елементи на общинската инфраструктура 

– неотложни и аварийни дейности.    

o През 2014 година е започнало изпълнението и на петте проекта по тази мярка. 

Завършен е само един от тях – „Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път 

за м. Манастирски трап”; 

o През 2015 година са изпълнени останалите четири обекта: „Основен ремонт общинска 

пътна мрежа - общински път с.Червена - с.Овча могила - с. Драгомирово”; „Основен 

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

общинска пътна мрежа - общински път с. Деляновци - с. Морава - с. Овча могила” и 

„Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път с. Х. Димитрово”. 

o Ежегодно се извършват и дейности по превенция, възстановяване и основен ремонт на 

елементи на общинската инфраструктура – неотложни и аварийни дейности. 
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Специфична цел 2.4: Опазване и разумно използване на природните ресурси, геозащита 

и създаване на екологична жизнена среда 

За опазване и разумно използване на природните ресурси, геозащита и създаване на 

екологична жизнена среда във втората приоритетна ос на ОПР Свищов 2014-2020 са 

предвидени четири мерки ориентирани към управление на твърдите битови отпадъци, 

подобряване качеството на въздуха, подобряване качеството на жизнената среда и 

организиране на  геозащитни, противосвлачищни и брегоукрепващи мероприятия. По тази 

специфична цел са изпълнени общо 12 проекти и инициативи (7 по марка 9 за управление на 

битовите отпадъци и 5 по мярка 12 за геозащитни дейности.) По мерките 10 и 11 за 

подобряване качеството на въздуха и екоравновесие на жизнената среда няма реализирани 

проекти или други инициативи, с изключение на подготвената през 2016 г. Програма за 

намаляване на нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни 

вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов. 

 Мярка 9. Управление на твърдите битови отпадъци. Средствата за изпълнение на 

дейностите по тази мярка са от общинския бюджет. 

o През 2014 година е реализирана инициативата „Заедно ръка за ръка към устойчиво 

развитие“ на село Царевец, община Свищов. През тази година са закупени два 

поземлени имота в в землището на гр. Свищов, местност „Ненова шатра“ във връзка с 

изпълнение на проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови 

отпадъци - община Свищов". Закупен е, също така, специализиран автомобил-

сметосъбирач.  

o През 2015 година няма реализирани дейности по тази мярка; 

o През 2016 година е проектирана претоварна станция за твърди битови отпадъци и е 

закупен специализиран автомобил за нуждите на дейност " Чистота".  

o 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. 

o През 2014 година е извършено аварийно укрепване на свлачище на ул. "Стефан 

Караджа", гр. Свищов, УПИ VІІ-179, 180, кв. 9; 

o През 2015 година са закупени 45 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 

65766.701.179, УПИ VII-179,180 от кв. 9 към УПИ XXXVIII - за техническа инфраструктура 

кв. 9 за обект "Аварийно укрепване на свлачище ул. "Стефан Караджа", гр. Свищов, УПИ 

VII-179, 180, кв.9"; 

o През 2016 година няма завършени обекти по тази мярка; 

o 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 
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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. 

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: 

o През 2014 година са изпълнени следните проекти: „Красива Зорница“, ЦДГ „Зорница“, 

с. Ореш, община Свищов и „Двора на училището – приятно място за спорт, игра и 

отдих“, СОУ „Николай Катранов“, град Свищов; „Отвъд стената!“ ЦДГ №1 „Васил 

Левски“, гр. Свищов; „Сладки сънища за нашите деца в ЦДГ „Калина-Малина“ град 

Свищов; 

o През 2015 година е завършен проект по ОПРЧР 2007-2013 „Изграждане на интегрирана 

система за управление в СА „Д. А. Ценов” (Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 

г.) Проектът е преходен от предишния планов период. Бенефициент е Стопанска 

академия "Димитър А. Ценов"; 

o През 2016 година е изпълнен проектът „Аз съм дете – обичам и опознавам света, чрез 

играта“ на ЦДГ №2 „Калина Малина“, град Свищов, финансиран от общинския 

бюджет), като бенефициент е самата детска градина. 

o 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: 

o През 2014 година е завършен преходен проект на Основно училище "Христо Ботев" по 

ОПРЧР 2007-2013 – „Обичам моето училище” - за създаването на условия за социална 

интеграция на децата от етнически малцинства, включването им в различни 
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извънкласни форми на обучение и засилване на мотивацията им за участие в 

образователния процес. (Представен е бюджетът само за 2014 г.); 

o През 2015 година няма реализиран проект; 

o 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; 

o 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 ОПНОИР 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. По тази мярка няма реализирани проекти или 

други инициативи. 

 Мярка 6. Подобряване на материалната база в образованието и внедряване на 

съвременни ИКТ технологии 

o През 2014, 15 и 16 година е закупувано оборудване за образователни обекти 

собственост на община Свищов;  

 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. 

 Мярка 8. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални 

знания и умения. По тази мярка са реализирани три проекта по ОПРЧР: 

o През 2014 година е завършен проект по ОПРЧР 2007-2013 на Стопанска академия 

"Димитър А. Ценов" - Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на 

безработните лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация. (Представен е 

бюджетът само за 2014 г.); 

o През 2015 година е завършен проект по ОПРЧР 2007-2013 на Стопанска академия 

"Димитър А. Ценов" - Нови знания и умения за професионална реализация на 

студентите от СА „Д. А. Ценов“. (Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г.); 

o 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. За финансирането на 

проектите и дейностите по тези мерки са използвани различни източници за финансиране 

като: ОПРР 2007-2013; Програма Interreg V – A Румъния-България, Програма „Местни 

инициативи“, както и централния и общинския бюджети. Бенефициенти по тези мерки, 
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освен община Свищов, са Сдружение „ЕССЕ ХОМО ПОЛАТИУС“ и МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“, град Свищов. 

 Мярка 9. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на 

заболяванията. По тази мярка през 2014 година е реализиран проект „Център за здравна 

физическа и духовна култура – Пътят към здравето“ – град Свищов. 

 Мярка 10. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги, включително чрез 

осигуряване на мобилни такива. По тази мярка през оценявания период са реализирани 6 

проекта: 

o През 2014 година е реализиран проект: Реконструкция, обновяване и оборудване на 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” гр. Свищов (Представен е бюджетът само за 2014 г.) – 

преходен проект по ОПРР 2007-2013 и проект по програмата „Местни инициативи“ за 

„Облагородяване на околно пространство на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, град 

Свищов; 

o През 2015 година са изпълнени следните два проекта: „Ремонт на покривна 

конструкция на Здравен дом в с. Деляновци, община Свищов“ и „Ремонт на 

зъболекарски кабинет – село Ореш“, село Ореш, община Свищов; 

o През 2016 година е закупено оборудване за 2 броя специализирани автомобили - 

функция  "Здравеопазване". Принос към тази мярка има и проект „Създаване на 

кризисен център към Кметство Овча Могила, Община Свищов” финансиран по 

програма “Местни инициативи 2016” на Община Свищов; 

o 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 две мерки:  

 Мярка 11. Преодоляване на рискове, водещи към социално изключване на индивиди и 

групи. През 2014 година е реализиран проект „Щастливо детство“, град Свищов по 

програмата „Местни инициативи”. През 2015 година е реализиран проект по Програма 

„Местни инициативи“ „Сигурност чрез превенция“ в с. Александрово;  

 Мярка 12. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвими групи и 

общности. По тази мярка са реализирани 7 проекта: 

o През 2014 година е завършен преходен проект по ОПРЧР 2007-2013 – „За достоен 

живот в собствен дом” -  създаване на нова услуга в общността от нерезидентен тип - 

Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж“ (ЗУДСкДСП) в гр. 

Свищов. (Представен е бюджетът само за 2014 г.); 

o През 2015 година са изпълнени следните проекти: Завършен е преходен проект по 

ОПРЧР 2007-2013 – „Толерантност към различието” - разкриване и функциониране на 

„Център за социална рехабилитация и интеграция” (Представен е бюджетът само за 

2014 и 2015 г.); започнат е нов проект по ОПРЧР 2014-2020, по които се работи през 
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2016, 2017 и продължава през 2018 г. – това е „Качеството на живот - отговорност на 

всички!” - за разширяване на услугите на Звеното към Домашен социален патронаж в 

гр. Свищов чрез допълването и интегрирането на съществуващите услуги с новите 

услуги "социален асистент", "домашен санитар" и "личен асистент". 

o През 2017 година стартира проект на ОП „Храни”, който продължава и през 2018 г. 

"Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов", както и проектите по ОПРР 2014-2020 

"Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания - гр. Свищов чрез 

преустройство и ремонт - качествени грижи и достъпни услуги"; "Правото на труд - 

право за достоен живот" - за развитие на услугите "Социално-консултативен център" 

(СКЦ) и "Социален асистент"(СА). 

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 общо 13 проекта и инициативи, финансирани предимно от 

централния и общинския бюджет. 

 Мярка 13. Достъпност до културното наследство за общността и гостите на града 

o През 2014 година е изпълнен проект „Рехабилитация на ограда на църковен двор в с. 

Червена, Община Свищов“; 

o През 2015 година е изпълнен проект „Да съхраним вярата в село Совата“, село Совата, 

община Свищов; 

o През 2016 година са изпълнени проектите „Ремонт на 9 религиозни храма и 

поддръжка на прилежащите им терени на територията на община Свищов“ и 

„Изработка на реплики на златни накити от свищовско съкровище“ с бенефициент 

Градския исторически музей в Свищов; 

o 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. Сред 

многообразието на културния календар се откроява богатата програма на свищовските 

празници „Свищовски лозници“. В допълнение, ежегодно се провеждат чествания на 

годишнини, специализирани изложби и концерти и други. 
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 Мярка 15. Развитие на спортно-физическата активност на населението 

o През 2014 година са изпълнени проектите „Спортът – сила за живот“, с. Драгомирово, 

община Свищов и „Да върнем младите хора в спортната зала“, с. Морава, община 

Свищов; 

o През 2015 година са изпълнени проектите „Спорт и здраве в село Овча могила“ 

община Свищов; „Да продължим напред“ с. Българско Сливово, община Свищов; „По-

добро здраве за по-добро бъдеще“ с. Вардим, община Свищов; „Заедно за футбола в 

Овча могила“, с. Овча могила, община Свищов. 

В допълнение, през отчетния период са проведени редица турнири и състезания с участието 

на община Свищов и местните спортни клубове. 

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. 

 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. 
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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 

o През 2014 и 2015 година са изпълнени следните преходни проекти по ОПАК 2007-2013: 

„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община 

Свищов” (Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г.); „Повишаване капацитета, 

квалификацията и ефективността на служителите от Община Свищов, чрез провеждане 

и участие в обучителни и квалификационни курсове“. (Представен е бюджетът само за 

2014 г.); „Компетентна и ефективна общинска администрация Свищов“ (Представен е 

бюджетът само за 2014 и 2015 г.). 

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 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 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. 

Специфична цел 4.4. Засилване на международното сътрудничество 

 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. 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  29 

 

3. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 

3.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

Досега бяха разкрити общите характеристики и типовете изпълнени проекти и инициативи 

като част от рамката на общинския план. Следващата таблица представя количествен анализ, 

при който единичните стойности на систематизираните проекти и инициативи са обобщени 

в общо финансово изпълнение на ОПР. Получените стойности и тяхната съпоставка с 

Индикативната финансова таблица от общинския план позволяват да се направи прецизна 

количествена оценка за степента на изпълнение на стратегическите цели и приоритети. 

Методиката на работа включва: 

1. разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за дяловете 

на различните финансови източници – Общински бюджет, Централен бюджет, Фондове на 

ЕС, Други източници (например Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство), средства на частните фирми; 

2. сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; 

3. разпределение на общата сума по стратегически цели и приоритети; 

4. разпределение на сумата по източници на финансиране. 

Таблица 2. Степен на изпълнение на стратегическите цели и приоритетите на ОПР Свищов 

Приоритетна област 
Изпълнени/ текущи 

проекти 
/хил. лв/ 

Цел за 2020 
/хил. лв/ 

Степен на изпълнение 
спрямо 2020 

/%/ 

Стратегическа цел 1 1 750,01 40 310,00 4,34 

Приоритет 1 1 750,01 40 310,00 4,34 

Стратегическа цел 2 43 374,24 131 743,97 32,92 

Приоритет 2 43 374,24 131 743,97 32,92 

Стратегическа цел 3 8 393,06 7 500,00 111,91 

Приоритет 3 8 161,99 6 000,00 136,03 

Приоритет 4 231,07 1 500,00 15,40 

За всички проекти 53 517,31 179 553,97 30 

Финансовата равносметка за изпълнението на ОПР Свищов до момента достига 53 517 310 

лв., които представляват 30% от финансовата цел за 2020 г., заложена в Индикативната 

финансова таблица на плана. Така, според този индикатор, общинският план е изпълнен на 

30% след първите четири години от периода на неговото действие. Въпреки привидно 

ниската степен на изпълнение, няколко основни фактора мотивират обща положителна 

междинна оценка за изпълнението на ОПР Свищов: 

1. налични сигурни предпоставки за увеличение в степента за изпълнение. Община Свищов 

изпълнява Инвестиционна програма за обновяване на своя общински център, реализирана в 

рамките на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. До момента община Свищов е 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  30 

 

договорирала проекти на стойност 9 847 027 лв., което означава, че до края на програмния 

период предстои усвояването на още 6 971 657 лв. – подсигуреният ресурс на община 

Свищов по Приоритетна ос 1.  

Същевременно, община Свищов има перспективи за участие в преразпределението на 

допълнителни средства за интегрирано градско възстановяване и развитие. Резервните 

проекти на община Свищов от Инвестиционната програма могат да достигнат общ размер от 

близо 8 500 000 лв. 

В допълнение, планираното газифициране на община Свищов с частни инвестиции ще 

допринесе за успешното изпълнение на Специфична цел 1.1. „Възстановяване и развитие на 

инфраструктура, допринасяща за засилване на местната конкурентоспособност“ от обхвата 

на Приоритет ос 1. „Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика“ – 

фактор и за отчетлив прогрес по изостаналото към момента изпълнение на икономическия 

приоритет; 

2. налични предпоставки за участие на община Свищов по процедури, които ще стартират 

през 2018 г., включително процедурата „Развитие на туристически атракции“ по приоритетна 

ос „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020, процедури по ОПОС 2014-2020, ОПНОИР 2014-

2020 и др.; 

3. практиката за финализиране на проекти, договорирани преди края на програмен период 

N+7, през първите три години на следващия период (общ срок N+10); 

4. несъответствието между предварително планираното и реално постижимото към 

момента. Това несъответствие прави заложените финансови цели неизпълними спрямо 

актуалните възможности и ресурси за реализиране на проекти. За пример, ОПР интегрира 

проекти от ИПГВР Свищов на обща стойност близо 50 млн. лв., които на практика са сведени 

до 16 818 684,82 лв. в Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020 и евентуално, но 

несигурно, допълнително увеличение от 8,5 млн. лв. 

Анализът и оценката на изпълнението по приоритети потвърждават, че прогресът на ОПР се 

дължи на два водещи приоритета, докато останалите два остават с незначителен 

прогрес и принос. По този начин се наблюдава съществен дисбаланс в изпълнението на 

стратегическите цели и техните съответстващи приоритети. 

Изведените степени на изпълнение също посочват, че напредъкът в изпълнението на ОПР е 

тясно преплетен с Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа“ и 

Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на човешките 

ресурси“. За разликата от анализа на показателите „брой проекти“ и „средна стойност на 

проект“, този път лидерството е за Приоритет 3. Въпреки, че финансовото изпълнение на 

Приоритет 2 достига внушителните 43 374 240 лв., неговата степен на изпълнение спрямо 

целта за 2020 г. е 32,92%. Обратно, Приоритет 3 с отчетените 8 161 990 лв. е предсрочно 

изпълнен на 136,03%. И двете равносметки се дължат на предварителните прогнози от 

Индикативната финансова таблица на ОПР. 
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Фигура 2. Степен на изпълнение на Приоритети 3 и 4 от ОПР Свищов 

 

Стратегическа цел 1. „Икономически растеж основан на знанието, иновациите, 

териториалната локация и наличните ресурси“ отговаря на Приоритет 1. „Повишаване на 

конкурентоспособността на общинската икономика“. Приоритетът е фокусиран в 

изпълнението на три специфични цели – 1) за изграждане на инфраструктура в подкрепа на 

бизнес развитието; 2) за развитие на интермодален транспортен център и 3) за създаването 

на разнообразен туристически продукт. Приоритетът, респективно целта са подкрепени от 

само три проекта на обща стойност 1 750 010 лв. и свързани с развитието на античния 

римски каструм Нове като туристическа атракция. 

Първите две специфични цели на приоритета остават без прогрес. Това означава едва 4,34% 

степен на изпълнение на стратегическата цел/приоритета, които имат амбициозна 

финансова цел от 40 310 000 до края на 2020 г. Ограниченият прогрес в този случай е 

резултат от липсата на достатъчно предпоставки за частен принос при структурирането и 

формулирането на стратегическата цел. При първите две специфични цели, мерките 

фактически представляват конкретни проекти за изграждане на бизнес и иновационен 

център, за газификация, както и за подобрения на транспортни връзки. Така мерките остават 

твърде ограничителни и без изяснени източници на финансиране, като не обхващат проекти 

на частния сектор за технологично обновяване и енергийна ефективност на предприятия – 

реално изпълняващи се проекти в рамките на общината. Положителна възможност е 

предстоящото газифициране на община Свищов, съответстващо на Мярка 3. „Развитие на 

газоразпределителната мрежа в общината“. 

Третата, туристическа специфична цел е структурирана в мерки, които изброяват различните 

типове туризъм, без да дават ясен фокус за действие. 

Стратегическа цел 2. „Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените 

места“ се изпълнява от един единствен Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и 

селищната мрежа“. Приоритетът е многокомпонентен като е съставен от четири специфични 

цели – Специфична цел 2.1. „Подобряване на плановата осигуреност и проектно 

136,03%  
преизпълнение 

15,40%  
изпълнение 

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

6 000,00

7 000,00

8 000,00

9 000,00

10 000,00

Приоритет 3 Приоритет 4 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

/х
и

л
. л

в.
/ 

/х
и

л
. л

в.
/ 

Общо Цел за 2020 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  32 

 

обезпечаване на инвестиционните инициативи“, Специфична цел 2.2. „Интегрирано 

развитие на град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките населените 

места“, Специфична цел 2.3. „Подобряване на състоянието на общинска пътна мрежа“ и 

Специфична цел 2.4. „Опазване и разумно използване на природните ресурси, геозащита и 

създаване на екологична жизнена среда“. 

И четирите специфични цели, вкл. съставните им мерки са подкрепени от конкретни проекти 

през отчетния период. Закономерно, повечето от тях са съсредоточени в рамките на 

обширната Специфична цел 2.2, където са мерките за обновяване на физическата среда, 

обновяването на ВиК инфраструктурата, енергийната ефективност на многофамилни 

жилищни сгради, интервенциите върху образователни, социални и културни обекти. По-

малък остава финансовият дял на Специфична цел 2.3 – общо 430 000 лв. за ремонт на 

общински пътища, финансирани от капиталовата програма на общината. Специфична цел 

2.4 допринася с  2 535 570 лв., като две от нейните мерки са без ясен фокус и закономерно 

без отчетени проекти – Мярка 10. „Подобряване качеството на въздуха“ и Мярка 11. 

„Екоравновесие на жизнената среда“. 

Въпреки, че стратегическата цел/приоритета се изпълнява успешно и в четирите си 

специфични цели с общо 117 проекта на стойност 43 374 240 лв., постигната степен на 

изпълнение остава 32,92% заради много високата финансова прогноза от ОПР. Това е в 

зависимост от споменатото несъответствие между планираното и реално постижимото, в 

частност свързано с проектите от ИПГВР. 

Фигура 3. Степен на изпълнение на Приоритети 1 и 2 от ОПР Свищов 

 

Стратегическа цел 3. „Развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни 

възможности за образование, заетост, здравеопазване, социални услуги, култура и спорт“ е 

отчетена с общо 48 проекта и 8 393 060 лв. формиращи дял от 15,68% от цялостния финансов 

резултат (над 53 млн. лв) и равносилни на 111,91% преизпълнение на финансовата прогноза 

за целта до 2020 г. (7 500 000 лв.). Положителният резултат се дължи на един от двата 
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съставни приоритета – Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и 

реализация на човешките ресурси“, където са различните „меки“ проекти за подобряване на 

образованието и социалното подпомагане, както и за обновяване на здравната система. 

Този приоритет е преизпълнен на 136,03% чрез своите 44 проекта. Въпреки това, 

реализираните проекти са неравномерно разпределени между отделните мерки, което е 

следствие на техния твърде голям брой – общо 15, част от които се дублират или не са с ясни 

формулировки. 

Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса“ е 

свързан с административното управление и утвърждаването на международното 

сътрудничество. Приоритетът остава с 4 проекта за развитие на административния капацитет 

в общинска администрация. Така, единствено Специфична цел 4.2. „Развитие на 

административния капацитет и повишаване на качеството на публичните услуги“ е 

подкрепена с конкретни проекти, а част от заложените мерки също остават без ясен фокус.  

Степента на изпълнение е ограничена до 15,40%, при положение, че финансовата цел за 

2020 г. е реалистично ограничена до 1 500 000 лв. 

3.2. ОТЧИТАНЕ АКТУАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ ОТ ОПР 

Дефинираната система от индикатори на плана е следващият прецизен инструмент за  

оценка относно изпълнението на ОПР. В тази връзка е необходимо 

1. да се проследят актуалните стойности на всички индикатори за измерване на целите и 

приоритетите от ОПР; 

2. да се сравнят реалните и целевите междинни стойности на индикаторите. 

Системата от индикатори на ОПР Свищов включва набор от индикатори за въздействие 

(привързани към стратегическите цели) и набор от индикатори за резултат (обвързани с 

приоритетите/мерките на плана). Системата от индикатори обхваща разнообразни аспекти и 

проявления на общинските цели и приоритети, което позволява да се постави комплексна 

оценка за изпълнението на ОПР и неговото въздействие върху социално-икономическото 

състояние в общината. От друга страна, част от подбраните индикатори не са обезпечени с 

текуща информация и остават неприложими като инструмент за оценка.  

Следващите таблици разглеждат двата вида индикатори на ОПР, включително и тези без 

достоверен източник на информация към момента на изготвяне на оценката или без 

коректно зададена базова стойност, заради което са оставени без отчетна стойност или без 

степен на изпълнение. 

Таблица 3. Индикатори за въздействие на ОПР Свищов 

Индикатори за въздействие Мярка 
Базова 

стойност 
/2012 г./ 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

Стратегическа цел 1: 
Икономически растеж основан на 
знанието, иновациите, 
териториалната локация и 
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Индикатори за въздействие Мярка 
Базова 

стойност 
/2012 г./ 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

наличните ресурси 

Произведена продукция от 
нефинансовите предприятия 

хил. 
лв. 

394 029 450 000 
425 672 
/2016/ 

94,59% 

Размер на дълготрайните 
материални активи (ДМА) на ЮЛ 

хил. 
лв. 

103 116 130 000 
53 977 
/2016/ 

41,52% 

Данъчна оценка на притежаваните 
от ЮЛ недвижими имоти, като 
данъчна основа по ЗМДТ 

хил. 
лв. 

190 610 192 000 
285 250 
/2017/ 

148,57% 

Стратегическа цел 2: Балансирано 
и устойчиво развитие на 
територията и населените места 

          

Дял от населението с подобрена 
жизнена среда на обитаване 

% от 
общия 
брой 

жители 

- 30 
100 

/2017/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

Данъчна оценка на притежаваните 
от ФЛ недвижими имоти, като 
данъчна основа по ЗМДТ 

хил. 
лв. 

192 555 194 000 
213 000 
/2017/ 

109,79% 

Стратегическа цел 3: Развитие на 
човешките ресурси чрез 
осигуряване на равни 
възможности за образование, 
заетост, здравеопазване, социални 
услуги, култура и спорт 

          

Намаляване нивото на безработица % 7,88 6,5 
8,1 

/2016/ 
Влошаване 

 

Индикаторите за въздействие разкриват както положителни, така и негативни тенденции, 

свързани със социално-икономическото развитие в община Свищов. Актуалното положение 

(последните налични данни са за 2016 г.) на два от основните икономически показатели – 

произведена продукция и размер на дълготрайните материални активи – остават под своите 

междинни стойности. При ДМА се наблюдава значително намаление спрямо базовото 

положение през 2012 г., докато произведената продукция, макар и малко под междинната 

си стойност, отбелязва ръст от 8% - комбинацията на двата показателя показва ефективно 

развитие на местната икономика. Същевременно, данъчните оценки на притежаваните от 

ЮЛ и ФЛ недвижими имоти, като данъчна основа по ЗМДТ отбелязват преизпълнение на 

заложените междинни цели, което дава основание за заключението, че в общината се 

наблюдава благоприятна бизнес и инвестиционна обстановка. 

Най-голямо преизпълнение са наблюдава по отношение на делът от населението с 

подобрена жизнена среда на обитаване. Завършената ПСОВ през 2015 г. на практика 
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обслужва цялото население в общината и по този начин мотивира 100% отчетна стойност по 

индикатора. 

Обратно, индикаторът за нивото на безработицата се влошава спрямо 2012 г., което може да 

се обвърже и с факта, че осигуряването на повече възможности за заетост не е изведено като 

специфична цел в рамките на ОПР Свищов, а само е привързано към мерките за 

подобряване на образователната среда. 

Освен, че разкриват общата социално-икономическа панорама, индикаторите за 

въздействие потвърждават някои от досегашните констатации. Индикаторите в рамките на 

Стратегическа цел 2. „Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените 

места“ показват преизпълнение като потвърждение на инвестициите от над 43 374 240 лв. за 

проекти с принос към целта, равни на 81,26% от общото финансово изпълнение на ОПР. 

Таблица 4. Индикатори за резултат на ОПР Свищов 

Индикатори за резултат Мярка 
Базова 

стойност 
/2012 г./ 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване на 
конкурентоспособността на 
общинската икономика 

          

Действащи предприятия брой 1256 1300 
1 258 

/2016/ 
96,77% 

Нетни приходи от продажби 
хил. 
лв. 

555 323 600 000 
602 592 
/2016/ 

100,43% 

Размер на вложените 
чуждестранни инвестиции  

хил. 
евро 

12 770 15 000 
27 100,40 

/2016/ 
180,67% 

Рехабилитирани улични и 
тротоарни настилки на частта от 
републикански път в гр. Свищов 

кв. м. - - 
10 528 

/2014-2017/ 

Липсва 
приложима 
междинна 
стойност 

Възстановени и модернизирани 
общи площи, търговски 
пространства и обекти на общинска 
автогара и жп. гарата 

хил. 
кв. 

метри 
- 4 

Липсва 
актуална 

информация 
  

Размер на вложените инвестиции 
(публични) 

хил. 
лв. 

- 10 000 
53 290,94 

/2017/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

Леглова база брой 210 250 
798 

/2016/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на 
инфраструктурата и селищната 
мрежа 

          

Изготвени инвестиционни проекти брой - 25 
20 

/2014-2017/ 
80,00% 

Ремонтирана уличната мрежа в 
селата и гр. Свищов 

кв. м. - - 
21 988 

/2014-2017/ 

Липсва 
приложима 
междинна 
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Индикатори за резултат Мярка 
Базова 

стойност 
/2012 г./ 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

стойност 

Подобрена градска среда 
хил. 
кв. 

метри 
- 50 

9,28 
/2014-2017/ 

 18,56% 

Създадена и подобрена 
образователна среда за обучение, 
спорт и свободно време 

хил. 
кв. 

метри 
- 10 

31,92 
/2014-2017/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

Създадена и реконструирана среда 
за социални дейности и подкрепа 
(вкл. младежки дейности) 

хил. 
кв. 

метри 
- 1 

Липсва 
актуална 

информация 
  

Реконструирана среда за култура и 
духовна дейност 

хил. 
кв. 

метри 
- 2 

1,3 
/2014-2017/ 

65,00% 

Ремонтирана и обновена 
материално-техническа база с 
мерки за енергийна ефективност на 
сгради с обществено 
предназначение 

брой - 3 
11 

/2014-2017/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

Новоизградена и рехабилитирана 
ВиК мрежа 

км - 15 
9,9 

/2014-2017/ 
66,00% 

Топлофикационна мрежа на гр. 
Свищов 

км - 0 
0 

/2014-2017/ 
- 

Реконструирана и рехабилитирана 
общинска пътна мрежа 

кв. м. - - 
19 159 

/2014-2017/ 

Липсва 
приложима 
междинна 
стойност 

Площ на предпазена от ерозия 
земеделска площ 

хил. 
кв. 

метри 
- 0 

0 
/2014-2017/ 

- 

Изграден обиколен път до 
пристаницето 

км - 0 
0 

/2014-2017/ 
- 

ПРИОРИТЕТ 3: Създаване на 
условия за пълноценно развитие и 
реализация на човешките ресурси 

          

Отпаднали ученици като % от 
учащите (I до VIII клас) 

% 0,4 0,2 
2,54 

/уч. 2015-
2016/ 

Влошаване 

Нова заетост на лица след 
преминаване на квалифиационни и 
преквалификационни обучения 

брой - 150 
67 

/2014-2017/ 
44,67% 

Брой население на 1 лекар брой 498 498 
502 

/2015/ 
Влошаване 

Брой население на 1 дентален 
лекар 

брой 1880 1880 
2150 

/2015/ 
Влошаване 
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Индикатори за резултат Мярка 
Базова 

стойност 
/2012 г./ 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност  

/година на 
отчитане/ 

Степен на 
изпълнение/ 
Изменение 

Разкрити алтернативни социални 
услуги 

брой 10 11 
1 

/2017/ 
9,09% 

Обслужени потребители на 
социални услуги 

брой 280 350 
523 

/2017/ 
149,43% 

Организиране на различни форми 
за изява - прегледи на 
любителското творчество, 
фестивали, конкурси, изложби, 
спортни мероприятия и др. 

брой 50 60 
39 

/2017/ 
Влошаване 

Активно спортуващи хора 

% от 
общия 
брой 

жител
и 

- 20% 
2,87 

/2017/ 

Липсва 
приложима 

базова 
стойност 

Приоритет 4. Укрепване на 
институционалната среда в услуга 
на гражданите и бизнеса 

          

Внедрени добри практики брой - 2 
2 

/2014-2017/ 
100,00% 

Изпълнени проекти по оперативни 
програми  

  - 15 
24 

/2014-2017/ 
160,00% 

Повишен капацитет на специалисти 
от общинската администрация 

брой 79 100 
128 

/2014-2017/ 
128,00% 

Общински служители с висше 
образование 

% от 
всички 
служит

ели 

77 85 
70 

/2017/ 
82,35% 

Експертни работни групи към кмета 
на община Свищов 

брой - 2 
1 

/2014-2017/ 
50,00% 

Реализирани инициативи с 
побратимени градове 

брой 2 3 
10 

/2014-2017/ 

Голямо 
преизпъл-

нение 

Проследените актуални стойности на индикаторите за резултат позволяват да се формулират 

няколко закономерности: 

1. Въпреки, че напредъкът по Приоритетна ос 1. „Повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика“ е ограничен до два проекта и 1 610 900 лв., индикаторите по 

приоритета показват добри резултати – ясен знак за общото подобрение на икономическата 

ситуация в община Свищов. Индикаторът „Нетни приходи от продажби“ е обвързан с редица 

частни проекти на бизнеса, свързани с технологично обновяване на предприятията и 

финансирани по ОПРКБИ 2007-2013 и ОПИК 2014-2020, които обаче не отговарят на 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  38 

 

актуалните цели, приоритети и мерки на ОПР и не са част от общото изпълнение на плана. 

Остава под въпрос включването на подобни икономически показатели, при положение, че 

ОПР фактически не съдържа мерки, които да отговарят на предприемаческите инициативи 

на бизнеса, с изключение на предвидените инвестиции за газификация на общината. 

Индикаторът „Размер на вложените чуждестранни инвестиции“ показва отчетливо 

преизпълнение от 180% - ясен знак за целенасочените и последователни усилия на 

общинска администрация за повишаване на инвестиционния имидж на общината. Друг 

положителен знак е значителното увеличение на капацитета за настаняване в общината – от 

210 легла през 2012 г. до 798 през 2016 г. 

2. Индикаторите от рамката на Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и селищната 

мрежа“ представляват направените инвестиции и постигнатите резултати във връзка с 

подобряването на техническите инфраструктури и средата в населените места от общината. 

Получените резултати до голяма степен отговарят на констатациите, свързани с проектната 

активност и финансово изпълнение по отделните мерки. Голямо преизпълнение се 

наблюдава при индикатори „Създадена и подобрена образователна среда за обучение, 

спорт и свободно време“ и „Ремонтирана и обновена материално-техническа база с мерки 

за енергийна ефективност на сгради с обществено предназначение“, отговарящи на Мярка 7. 

„Обновяване и развитие на образователната, културната, социалната и спортна 

инфраструктура и съобразяването й със съвременните потребности“ с нейния много голям 

брой на отчетените проекти. Същевременно, индикатор „Новоизградена и рехабилитирана 

ВиК мрежа“ е изпълнен на 66%, което съответства на по-малкия брой проекти в обхвата на 

Мярка 3. Управление на водните ресурси. 

3. При Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 

човешките ресурси“ се наблюдава несъответствие между констатациите според степента на 

финансово изпълнение и отчетените стойности на индикаторите. Докато приоритетът с общо 

44 проекта и  8 161 990 лв. е преизпълнил своята финансова цел за 2020 г. на 136,03%, то 

повечето индикатори се влошават спрямо 2012 г. Това е свързано с факта, че доброто 

финансово изпълнение по приоритета е свързано с проекти за обновяване на здравната 

инфраструктура, докато голяма част от многото мерки на приоритета остават подкрепени от 

малко инвестиции. 

4. В рамките на Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в услуга на 

гражданите и бизнеса“, индикатори „Внедрени добри практики“, „Изпълнени проекти по 

оперативни програми“, „Повишен капацитет на специалисти от общинската администрация“, 

„Реализирани инициативи с побратимени градове“ са изпълнили или преизпълнили своите 

цели за средата на програмния период. Това разкрива успешна управленска политика от 

страна на община Свищов, както и постигнатите резултати от изпълнението на три проекта с 

финансиране от ОПАК 2007-2013. 
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4. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси ще определи: 

1. доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати – ефективност; 

2. доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – 

ефикасност. 

Ефективността се разглежда от гледна точка на общото изпълнение на стратегическите цели 

и приоритети, анализирано и оценено в детайли чрез раздел „Оценка на степента на 

постигане на целите и приоритетите“. В този смисъл ефективността в изпълнението на ОПР 

се различава в зависимост от възможните нива за нейната преценка: 

1. На ниво „общо изпълнение на ОПР“ се наблюдава висока ефективност по отношение на 

отчетения брой проекти – общо 168 проекта през периода 2014-2017 г., което е 

предпоставка за последващо ефективно и ефикасно изпълнение на Общинския план за 

развитие. От друга страна, се наблюдава недостатъчно съответствие между предварително 

планираните проекти в Програмата за реализация на ОПР и реалния подбор на проекти. 

Ефективността в изпълнението на плана ще се увеличи още повече при постигането на по-

силна връзка между планираното и реалното изпълнение през следващите години.  

По-ниската степен на изпълнение спрямо финансовата цел за 2020 г. от 30% следва да се 

разглежда в контекста на анализа от стр. 11; 

2. На ниво „стратегически цели“ се наблюдава висока ефективност в изпълнението на 

Стратегическа цел 3. „Развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни 

възможности за образование, заетост, здравеопазване, социални услуги, култура и спорт“ 

(111,91%). Стратегическа цел 2. „Балансирано и устойчиво развитие на територията и 

населените места“, въпреки привличането на над 40 млн. лв., остава с 32% изпълнение, 

което се дължи и на прекомерно високата финансова прогноза от ОПР – привличането на 

над 130 млн. лв. до 2020 г., която отразява нереалистичния бюджет от ИПГВР Свищов, част от 

финансовата таблица на общинския план. Стратегическа цел 1. „Икономически растеж 

основан на знанието, иновациите, териториалната локация и наличните ресурси“ остава с 

много ниска ефективност и минимален напредък от 4% както заради липсата на мерки, 

които въвличат бизнеса в изпълнението на ОПР, така и заради липсата на реален финансов 

ресурс за част от предвижданията; 

3. На ниво „приоритети“ могат да се определят две групи приоритетни области – с висока и 

ограничена ефективност по отношение на отчетените разходи и степени на изпълнение. Към 

първата група са Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация 

на човешките ресурси“ (8 161 990 лв. и 136,03%) и Приоритет 2. „Развитие на 

инфраструктурата и селищната мрежа“ (43 374 240 лв. 39,92%). Останалите два приоритета 

остават с незначителен прогрес – Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в 

услуга на гражданите и бизнеса“ (231 070 лв. и 15,40%) и Приоритет 1. „Повишаване на 

конкурентоспособността на общинската икономика“ (1 750 010 лв. и 4,34%). 

Високата активност в разработването на проекти от страна на общинската администрация е 

следващата предпоставка  за ефективно общинско развитие до края на програмния период. 
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Тя се подсилва от отчетеното успешно комбиниране на различни източници на финансиране 

от страна на администрацията – основен фактор за ефикасност в изпълнението на 

общинския план, която ще бъде разгледана във връзка с начина за използване на 

достъпните финансови ресурси. 

4.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране показва 

ефикасното комбиниране на различнo финансиране от община Свищов. През отчетния 

период са осигурени средства от следните източници: 

1. собствени средства от общинския бюджет; 

2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

3. фондове на ЕС; 

4. други външни източници на финансиране; 

5. частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните 

програми. 

Общото изпълнение на ОПР Свищов възлиза на 53 517 310 лв. Фондовете на ЕС формират 

най-голям дял от цялата стойност – 55,34%, което е доказателство за ролята на европейското 

финансиране в развитието на общината. Това е следствие на активността в съставянето на 

проекти, най-вече по ОПРР и ОПРЧР през програмните периоди 2007-2013 и 2014-2020. 

Важен е приносът (32,38%) на централния бюджет – 17 330 910 лв. са били използвани като 

целеви субсидии за капиталови разходи в общината (предимно проекти за улични мрежи, 

пътища и транспортни съоръжения) и като национално съфинансиране на редица проекти с 

европейско финансиране (предимно инфраструктурни проекти по ОПРР). За разлика от това, 

собствените средства на общината допринасят едва с 6,65% дял. Частните ресурси на 

практика отсъстват от изпълнението на ОПР Свищов – закономерно следствие от 

формулировките в стратегията на плана. Същевременно, ефикасността в осигуряването на 

ресурси се увеличава благодарение на проекти с допълнителни източници като Програма 

Interreg V – A Румъния-България. Приложените следващи две таблици мотивират следните 

степени на ефективност по нива: 

1. На ниво „общо изпълнение на ОПР“ може да се проследи висока ефикасност с 

изпълнението на 168 проекта при комбинирането на различни източници на финансиране; 

2. На ниво „стратегически цели“ се наблюдава успешно привличане и комбиниране на 

средства в изпълнението на Стратегическа цел 3. „Развитие на човешките ресурси чрез 

осигуряване на равни възможности за образование, заетост, здравеопазване, социални 

услуги, култура и спорт“, при която целта за усвоени средства от централния бюджет към 

2020 г. е преизпълнена, а за фондовете на ЕС е изпълнена на 70%. Това е единствената 

стратегическа цел, чието изпълнение е подкрепено с финансиране от Програма Interreg V – A 

Румъния-България. Стратегическа цел 2. „Балансирано и устойчиво развитие на територията 

и населените места“ е изпълнила целта по отношение на централния бюджет на над 80%. 
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Останалите две цели, в съответствие с отчетената резултатност и ефективност, остават и с 

ниска ефикасност при използването на различните финансови източници; 

3. На ниво „приоритети“ се потвърждават тенденциите за напредък при Приоритети 2 и 3 и 

отново по отношение най-вече на средствата от фондовете на ЕС и централния бюджет. 

Приоритет 2 е с очакване за привличането на над 10 000 000 лв. частни средства, които към 

момента остават неизпълними. Под 50% остава и степента на изпълнение за поставените 

цели към средствата от общинския бюджет; 

4. Общинският бюджет остава изпълнен на 23,14%, докато централният бюджет е подкрепил 

капиталови разходи за 17 330 910 лв., с което е изпълнен на 71,90%; 

6. Потвърждава се водещата роля на Фондовете на ЕС при изпълнението на проекти в 

общината с привлечените 29 614 360 лв. Въпреки това, поради слабото изпълнение на 

Приоритети 1 и 4 и нереалистично високите прогнози,  заложените за 2020 г. средства на 

стойност 102 961 660 лв. са изпълнени на 28,76% към момента. 
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Таблица 5. Отчет на финансовото изпълнение по източници на финансиране 

Приоритетна 
област 

Общински 
бюджет 

Общ 
дял 

Централен 
бюджет 

Общ 
дял 

Фондове на 
ЕС 

Общ 
дял 

Други 
източници  

Общ 
дял 

Частни 
фирми 

Общ 
дял 

Общо 

Стратегическа 
цел 1 

303,66 0,57 210,75 0,39 1 235,59 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,01 

Приоритет 1 303,66 0,57 210,75 0,39 1 235,59 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1 750,01 

Стратегическа 
цел 2 

2 980,38 5,57 16020,11 29,93 24 335,99 45,47 0,00 0,00 37,76 0,07 43 374,24 

Приоритет 2 2 980,38 5,57 16020,11 29,93 24 335,99 45,47 0,00 0,00 37,76 0,07 43 374,24 

Стратегическа 
цел 3 

276,73 0,52 1100,06 2,06 4 042,78 7,55 2 924,00 5,46 49,49 0,09 8 393,06 

Приоритет 3 261,33 0,49 1067,70 2,00 3 859,46 7,21 2 924,00 5,46 49,49 0,09 8 161,99 

Приоритет 4 15,40 0,03 32,35 0,06 183,32 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 231,07 

За всички 
проекти 

3 560,77 6,65 17 330,91 32,38 29 614,36 55,34 2 924,00 5,46 87,26 0,16 53 517,31 
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Таблица 6. Степен на изпълнение по приоритетни области и финансови източници 
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Стратегическа 
цел 1 

303,66 1 556,00 19,52 210,75 3 409,00 6,18 1 235,59 8 245,00 14,99 0,00 0,00 - 0,00 
27 

100,00 
0,00 

Приоритет 1 303,66 1 556,00 19,52 210,75 3 409,00 6,18 1 235,59 8 245,00 14,99 0,00 0,00 - 0,00 
27 

100,00 
0,00 

Стратегическа 
цел 2 

2 
980,38 

13 
123,91 

22,71 
16 

020,11 
19 

630,90 
81,61 

24 
335,99 

88 
989,16 

27,35 0,00 0,00 - 37,76 
10 

000,00 
0,38 

Приоритет 2 
2 

980,38 
13 

123,91 
22,71 

16 
020,11 

19 
630,90 

81,61 
24 

335,99 
88 

989,16 
27,35 0,00 0,00 - 37,76 

10 
000,00 

0,38 

Стратегическа 
цел 3 

276,73 709,00 39,03 1 100,06 1 063,50 103,44 4 042,78 5 727,50 70,59 
2 

924,00 
0,00 - 49,49 0,00 - 

Приоритет 3 261,33 709,00 36,86 1 067,70 838,50 127,33 3 859,46 4 452,50 86,68 
2 

924,00 
0,00 - 49,49 0,00 - 

Приоритет 4 15,40 0,00 - 32,35 225,00 14,38 183,32 1 275,00 14,38 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 

За всички 
проекти 

3 
560,77 

15 
388,91 

23,14 
17 

330,91 
24 

103,40 
71,90 

29 
614,36 

102 
961,66 

28,76 
2 

924,00 
0,00 - 87,26 

37 
100,00 

0,24 
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Анализът на изразходваните ресурси продължава с обобщение на тежестта на планираното 

и отчетеното изразходване на средства в изпълнение на приоритетите.  

Фигура 4. Тежест на планираното (вляво) и отчетеното (вдясно) изпълнение на 
приоритетите на ОПР Свищов 

  

 

ОПР залага най-голяма тежест за изпълнение на инфраструктурни проекти в рамките на 

Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа“, което е успешно спазено 

при реалното изпълнение на плана. Спазен е и прогнозният малък дял по отношение на 

Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса“. 

Приоритети 1 и 3 приблизително разменят своите планирани тежести при реалното 

изпълнение на плана. По този начин може да се определи задоволителната приемственост 

между планиране и изпълнение, респективно ефективност в разходването на осигурените 

средства. 

 

 

22,45% 

73,37% 

3,34% 0,84% 

Приоритет 1 Приоритет 2 

Приоритет 3 Приоритет 4 

3,27% 

81,05% 

15,25% 

0,43% 

Приоритет 1 Приоритет 2 

Приоритет 3 Приоритет 4 
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4.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 

Резултати от наблюдението и оценката на общинския  план за развитие на община 

Свищов за периода 2014-2017  

Общинският план за развитие на община Свищов за периода 2014-2020 г. е завършен през м. 

юни 2014 г. Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, 

Правилника за неговото прилагане и Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за 

развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № 

РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Общинският план за развитие на община Свищов за периода 2014-2020 г. е приет с Решение 

№941 от Протокол № 53/26.06.2014 г. на Общински съвет – Свищов. Нормативно, това е 

основният управленски документ за развитие на общината. Изпълнението на плана започва 

през 2014 г., което съвпада с началото на настоящия планов период. Наблюдението и 

оценката на изпълнението му по закон се осъществява чрез Годишни доклади, 

Предварителна, Междинна и Последваща оценки. Управлението се осъществява чрез 

изпълнение на Програмата за реализация на плана. 

Фигура 5. Завършен цикъл на разработване и изпълнение на ОПР 

  

В периода от 2014 до края на 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; 

Изпълнение на ОПР (2014-2016) 

Междинна оценка (2017/18) Актуализация (2018) 

Общински план за развитие  (2014-2020) 

Предварителна оценка 

Общински план за развитие  (2007-2013) 

Последваща оценка (2007-2013) 
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 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; 

 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. 

Показателен е анализът на стратегическите, плановите и програмните документи по 

отношение на Приоритетите, в които са насочени усилията на социално-икономическата 

политика за устойчиво и балансирано развитие на община Свищов за периода 2014-2020 г. 

Те са: 

ПРИОРИТЕТ 1: „Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика“  

В подкрепа на приоритетната област са документите  за развитие на туризма на територията 

на Община Свищов и Стратегията за управление на общинската собственост през текущия 

мандат. 

ПРИОРИТЕТ 2: „Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа“  

В подкрепа на приоритетната област е Стратегическата прогноза за развитието на 

транспортната инфраструктура в трансграничния регион Свищов - Зимнич. 

ПРИОРИТЕТ 3: „Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на човешките 

ресурси“  

В обхвата на тази приоритетна област са разработени и приети от общинския съвет на 

Свищов няколко документа, които допълват и конкретизират ОПР 2014-2020, като: Стратегия 

за развитие на социалните услуги в община Свищов 2016-2020; Концепция за развитие на 
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образованието в община Свищов от 2012-2017 година и създаване на условия за учене през 

целия живот; 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. 

ПРИОРИТЕТ 4: „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса“  

В тази приоритетна област може да се постави Програмата за управление на кмета на 

Община Свищов за мандат 2015-2019 година. Това е много важен управленски документ, 

който е съществено допълнение към ОПР Свищов 2014-2020. 

Изпълнението на ИПГВР на гр. Свищов за периода 2014-2020 г. предвижда 

осъществяването на мерки и реализацията на проекти във всички приоритетни области на 

Общинския план. 

Информацията от тези разработки е базата за формиране на изводи и заключения за 

изпълнението на Общинския план за развитие през периода 2014-2016 г. От анализа на тези 

документи може да се направят изводи за акцентите в дейността на местната власт и да се 

аргументират ефективността и ефикасността от реализацията на проектите и изразходваните 

средства за това. Те поясняват логиката и последователността в управленските решения на 

общинския съвет и общинската администрация. Те са направени за да улесняват вземането 

на правилни решения и формулирането на ясни цели, реални приоритети и ефективни 

мерки и конкретни проекти за развитие и просперитет на местната общност. По този начин, 

обзорът на актуалните управленски документи допълва реалната картина за степента на 

изпълнение на ОПР. 

Отчет на изготвените годишни доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г. 

В изпълнение на разпоредбите на Правилника за прилагане на закона за регионалното 

развитие (приет с ПМС №216 от 02.09.2008 г. обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008 г.), кметът 

на община Свищов и администрацията са организирали наблюдението на изпълнението на 

ОПР и разработването на Годишни доклади съответно за 2014, 2015 и 2016 г. Тези доклади 

са обсъждани и одобрявани от общинския съвет. Една от целите на Годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на ОПР е да осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на плана. 

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие (2014-

2020) през 2014 година: Този доклад е приет с Решение на Общински съвет – Свищов през 

март 2015 г. Докладът съдържа, съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР следните раздели: 

1. Общи условия за изпълнението на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината: 2014 е оценена като успешна за община 

Свищов по отношение изпълнението на различни проекти и инвестиции в публичната 

инфраструктура; 

2. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите на ОПР 2014-

2020 г.: Оценени са всички проекти по които общината е работила през изтеклата 

година, групирани в следните направления:  
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a. Инфраструктура, благоустройство, строителство и околна среда: Обекти 

реализирани по Оперативните програми – 8 проекта; Инфраструктурни 

проекти, свързани с подобряването на качеството на питейната вода – 2 

проекта; Инфраструктурни проекти, свързани с подобряване на градската 

инфраструктура – развитие и рехабилитация на градската инфраструктура и 

уличната мрежа – 11 проекта; Капиталови разходи за ремонт на училища и 

детски градини – 4 проекта; Реализирани проекти по програмата „Местни 

инициативи” – 18 проекта; 

b. Предоставени публични услуги и административна ефективност – общината е 

удостоена с присъждане на Етикет за иновации и добро управление; 

c. Здравеопазване – 1 проект за ремонт и оборудване на помещение; 

d. Екологична политика – работа по проекти за ВиК мрежи, зелени площи, зони 

за отдих, пречиствателна станция за отпадни води и регионално депо за 

твърди битови отпадъци; 

e. Младежки дейности и спорт – 13 проекта; 

f. Образование – 8 проекта; 

g. Култура и изкуство – 8 проекта и множество местни инициативи; 

h. Социални услуги – 2 проекта. 

3. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението – 

основната конкретна препоръка е създаването на работна група, която да упражнява 

контрол и мониторинг върху резултатите от изпълнението на ОПР. 

Общинският план за развитие на община Свищов за периода 2014-2020 г.,  е приет с 

Решение № 941 от Протокол № 53 на 26.06.2014 г. Практически неговото изпълнение е 

започнало през втората половина на 2014 г. Анализирани са проекти, които са започнати 

преди разработването на плана и са завършени през 2014 г. Анализът е направен по 

отношение на източника на финансиране; бенефициентите, резултатите от извършените по 

проекта дейности за местното развитие; статуса на проекта  /приключен, или в процес на 

изпълнение/, размер на договорените средства; изплатени средства. Докладът съдържа 

информация за действията, предприети от компетентния орган с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнение на общинския план за развитие. Докладът 

завършва със заключения и предложения за подобряване резултатите от наблюдението. 

Може да се обобщи, че в община Свищов е създадена  добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 г. от гледна точка 

на съпоставимост между планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и 

контрол.  

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие (2014-

2020) през 2015 година: С Решение на Общински съвет – Свищов през март 2016 г. е приет 

„Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Свищов (2014-2020) за 2015г.” Докладът съдържа същите раздели, както доклада за 

наблюдението и изпълнението на ОПР през 2014 г.:  
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1. Общи условия за изпълнението на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината: 2015 г. е оценена като успешна за община 

Свищов по отношение изпълнението на различни проекти и инвестиции в публичната 

инфраструктура по същият начин, както в доклада от 2014 г.; 

2. Постигнат напредък по изпълнението на приоритетите и целите на ОПР 2014-

2020 г.: Оценени са всички проекти по които общината е работила през изтеклата 

година, групирани в следните направления:  

a. Инфраструктура, благоустройство, строителство и околна среда: Обекти 

реализирани по Оперативните програми – 2 проекта; Инфраструктурни 

проекти, свързани с подобряването на качеството на питейната вода – 1 

проект; Инфраструктурни проекти, свързани с подобряване на градската 

инфраструктура – развитие и рехабилитация на градската инфраструктура и 

уличната мрежа – 9 проекта; Капиталови разходи за ремонт на училища и 

детски градини – 6 проекта; Реализирани проекти по програмата „Местни 

инициативи” – 4 проекта; 

b. Предоставени публични услуги и административна ефективност – общината е 

удостоена за трети път с присъждане на Етикет за иновации и добро 

управление; 

c. Здравеопазване – няма реализиран проект; 

d. Екологична политика – работа по проекти за ВиК мрежи, зелени площи, зони 

за отдих, пречиствателна станция за отпадни води и регионално депо за 

твърди битови отпадъци; 

e. Младежки дейности и спорт – 7 проекта; 

f. Образование – 13 инициативи; 

g. Култура и изкуство – 2 проекта и множество местни инициативи; 

h. Социални услуги – 2 проекта. 

3. Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от наблюдението – 

няма конкретни изводи и препоръки. 

В доклада за 2015 г. не са описани предприети действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана. Липсват изводи и заключения. Подробно развитата 

част за представяне на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите от 

ОПР има характер на хронологично представяне на дейността на звената на общинската 

администрация. Липсва коментар по възникналите проблеми, преодолените трудности и 

работата с партньорите и заинтересованите страни.  

2016 година: Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР през 2016 г. е 

приет от общинския съвет през март 2017 г. Съдържа трите раздела: Общи условия за 

изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; Постигнат напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите от ОПР и Заключения и препоръки за подобряване на резултатите от 

наблюдението. В доклада е отчетен постигнатият напредък по изпълнение на целите и 

приоритетите на ОПР на базата на индикаторите за наблюдение. Отчетен е напредъкът по 

заложените в плана проекти дейности в съответствие с принадлежността им към 
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съответните стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки. Липсва описание на 

предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана. Липсват изводи и заключения.  

Проверка на единството в структурата и съдържанието на годишните доклади.  

Допълване на констатациите от годишните доклади на база други източници на 

информация 

Анализираните документи за 2014, 2015 и 2016 г. показват, че при тяхното разработване 

общинската администрация се е придържала частично към обема и съдържанието, описани 

в ППЗРР. Докладите съдържат раздел за постигнат напредък по изпълнението на целите и 

приоритетите от ОПР, в който е отбелязана статистическа информация без да са 

коментирани настъпилите промени. 

1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината.  

Общото впечатление, че в годишните доклади за наблюдение и оценка на ОПР в община 

Свищов не е отделено достатъчно внимание на промените в социално-икономическите 

условия в общината. Трите доклада съдържат напълно идентичен текст, който бегло 

характеризира състоянието на общината. Посочени са позитивни промени и динамично 

развитие „в унисон с тези на национално ниво”. Не е направен анализ на настъпващите 

промени и очертаните тенденции, както и на причините, които са ги предизвикали.  

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение 

Това е най-обемната и детайлно разработена част от годишните доклади на общината. Те 

следват съдържанието на ОПР по отношение на стратегическите цели, приоритетите, 

мерките и конкретните проекти и описват състоянието в реализацията на проектите. 

3. Действия, предприети от компетентните органи за ефективност и ефикасност 

при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

3.1. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

В тази част липсва достатъчно информация относно системата за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПР. Предмет на такава система са: 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. 

3.2. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година  

Заключителните части на докладите съдържат най-общо маркиране на проблемите, 

съпътстващи прилагането на ОПР. 
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3.3. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие 

Действията, предприемани от общината за прилагане на принципа за информация и 

публичност 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 като цяло, както и към мотивация на заинтересованите страни за активно участие в 

реализацията им. Тук следва да се отбележи добре поддържаната интернет страница на 

общината, която предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се запознаят 

със стратегиите, плановете и програмите на общината. Особено важна за обществеността е 

възможността за достъп до Годишните доклади, защото точно тези документи са призвани 

да оценят практическите достижения от изпълнението в определените приоритетни области 

на местното развитие и следва да бъдат достъпни за обществеността.  

3.4. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината 

Както вече беше анализирано по-горе в текста, община Свищов има набор от актуални 

стратегии, планове и програми, съпътстващи и допълващи ОПР.  

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати 

намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за останалия срок от 

действието му. 

3.5. мерките за прилагане принципа на партньорство 

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко 

това означава съвместно взимане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези 

решения. Решения, които първоначално са съгласувани от мнозинството партньори имат 

висока обществена подкрепа в процеса на реализацията. За прилагане на принципа на 

партньорство е препоръчително засилване на гражданското участие в процеса по 

реализация на ОПР и останалите стратегически документи и включване на всички 

заинтересовани страни чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми 

и други подходящи форми на участие. 

3.6. резултатите от извършени оценки към края на съответната година 

През отчетния период не са извършени оценки на изпълнението на общинския план. 

3.7. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

Досегашните годишни доклади формулират изводи за изпълнението на ОПР в рамките на 

отчетната година. Препоръчително е бъдещото структуриране на изводите и препоръките в 

два основни подраздела – 1. изпълнение на целите, приоритетите, мерките и проектите на 

ОПР, както и 2. Действия по изпълнението и наблюдението на плана. Необходимо е 
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годишните доклади да се разработват със структура в съответствие на ППЗРР, вкл. по 

отношение на част с ясно формулирани заключения и предложения. 

През 2016 г. с изменение на ППЗРР, публикувани в ДВ, бр. 50 е въведена нова точка в 

съдържанието на годишните доклади – изпълнение на проекти, допринасящи за постигане 

на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие. Наличният доклад за 2016 г. 

не съдържа тази точка и тази бележка следва да се вземе предвид за следващите годишни 

доклади. 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  53 

 

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

5.1. ИЗВОДИ 

По отношение на целите, приоритетите, проектите и инициативите 

 Големият брой проекти и инициативи (общо 168) с принос към стратегическите цели и 

приоритети на Общинския план за развитие на община Свищов мотивира положителна 

обща оценка за изпълнението на плана в периода 2014-2017. В резултат на високата 

активност в разработването и управлението на проекти от страна на община Свищов, 

финансовото изпълнение на ОПР достига 53 517 310 лв.; 

 Ефикасно комбиниране на различни финансови източници, вкл. фондовете на ЕС и главно 

Оперативна програма „Регионално развитие/Региони в растеж“ и ОП „Развитие на 

човешките ресурси“, целеви субсидии от централния бюджет и др.; 

 Отчетените разходи в изпълнение на ОПР Свищов представляват 30% от финансовата цел 

за 2020 г., заложена в Индикативната финансова таблица на плана. Според този 

индикатор общинският план е изпълнен на 30% към края на 2017 г. Привидно ниската 

степен на изпълнение не е основание за негативна оценка заради констатираното от 

Междинната оценка несъответствие между предварително планираното и реално 

постижимото към момента. Това несъответствие прави заложените финансови цели 

неизпълними спрямо актуалните възможности и ресурси за реализиране не проекти; 

 Сигурни предпоставки и перспективи за увеличение във финансовия резултат на плана, 

свързани с предстоящото усвояване на бюджета от Инвестиционната програма на град 

Свищов, инвестирането на частни средства за газификация и др.; 

 Изпълнението на ОПР през първите четири години от неговия период на действие е 

съсредоточено в два приоритета. Досегашното изпълнение на плана е разпределено 

между Приоритети 2 и 3 с техните общо 161 проекта за подобряване на физическата 

среда в населените места и по-добри услуги и възможности за населението в общината. 

Останалите Приоритети 1 и 4 са отчетени с едва 7 проекта и обща финансова тежест в 

изпълнението на ОПР от 3,7%. Всичко това показва дисбаланс в изпълнението на 

общинския план; 

 Стратегическа цел 1. „Икономически растеж основан на знанието, иновациите, 

териториалната локация и наличните ресурси“ се осъществява основно чрез планираните 

специфични цели и мерки по Приоритет 1. „Повишаване на конкурентоспособността на 

общинската икономика”, където са формулирани 3 специфични цели и 11 мерки. До 

момента са изпълнени едва три проекта по една от планираните мерки „Развитие на 

културен туризъм”. Няма участие на частния сектор, което е резултат от липсата на 

заложени предпоставки за частен принос при структурирането и формулирането на 

стратегическата цел. Мерките на първите две специфични цели фактически представляват 

конкретни проекти за изграждане на бизнес и иновационен център, за газификация, както 

и за подобрения на транспортни връзки – мерките остават твърде ограничителни, без 
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изяснени източници на финансиране и без да обхващат проекти на частния сектор за 

технологично обновяване и енергийна ефективност на предприятия; 

 Стратегическа цел 2. „Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените 

места“ се осъществява предимно в Приоритет 2. „Развитие на инфраструктурата и 

селищната мрежа”, който обхваща физическото обновяване на град Свищов и селата от 

общината. В тази приоритетна област  са  реализирани: 27 проекта, обезпечаващи 

плановата основа на пространственото развитие и проектната готовност за 

инвестиционните намерения; 71 проекта в изпълнение на мерките, свързани със 

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

сближаване с малките населените места; 6 проекта за подобряване на общинската пътна 

мрежа и 12 проекта и инициативи за геозащита и създаване на екологична жизнена среда  

–  общо 117 или 69,6% от всички проекти в изпълнение на ОПР. И четирите специфични 

цели, вкл. съставните им мерки, са подкрепени от конкретни проекти през отчетния 

период. Две от мерките на  Специфична цел 2.4 са без ясен фокус и закономерно без 

отчетени проекти – Мярка 10. „Подобряване качеството на въздуха“ и Мярка 11. 

„Екоравновесие на жизнената среда“; 

 Прави впечатление, че за изпълнението на Стратегическа цел 3. „Развитие на човешките 

ресурси чрез осигуряване на равни възможности за образование, заетост, 

здравеопазване, социални услуги, култура и спорт“ са мобилизирани значителни ресурси 

и са реализирани голям брой проекти и дейности. Ресурсите и проектите са 

концентрирани по Приоритет 3. „Създаване на условия за пълноценно развитие и 

реализация на човешките ресурси“, където са „меките“ мерки и проекти за подобряване 

на образованието и социалното подпомагане, както и за обновяване на здравната 

система. Този приоритет е преизпълнен на 136,03% чрез своите 44 проекта. Въпреки това, 

реализираните проекти са неравномерно разпределени между отделните мерки, което е 

следствие на техния твърде голям брой – общо 15 като част от тях се дублират или не са с 

ясен фокус; 

 Приоритет 4. „Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса“ 

насочва общинските ресурси към административното управление и утвърждаването на 

международното сътрудничество. Приоритетът е сведен до 4 проекта за развитие на 

административния капацитет в общинска администрация. Само Специфична цел 4.2. 

„Развитие на административния капацитет и повишаване на качеството на публичните 

услуги“ е подкрепена с конкретни проекти, докато част от заложените мерки остават без 

ясен фокус. Степента на изпълнение е ограничена до 15,40%; 

 Формулирането на 15 специфични цели и 44 мерки представлява утежнена структура от 

стратегически направления. В резултат на възприетия подход, 22 (или 50%) от 

планираните мерки остават „празни“ и не са подкрепени от проект или дейност; 

 Част от липсата на напредък по плана е свързана с начина, по който е дефинирана 

Програмата за реализация на ОПР – за редица мерки не са определени проекти, докато 

част от дефинираните проекти са без конкретен обект/обекти; 
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 Вътрешен дисбаланс в изпълнението на отделните цели и приоритети, както по 

отношение на водещи мерки, така и заради наличието на отделни проекти с много голяма 

тежест в общото изпълнение; 

По отношение на индикаторите 

 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)“; 

 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; 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОПР 

 Докладите за наблюдение и оценка са много подробно разработени, но не са фокусирани 

върху изпълнението на програмата за реализация на плана, а отчитат всичко, което се е 

случило през годината и смесват рутинни действия на общинските структури с проектите и 

дейностите, планирани в ОПР 2014-2020 г.; 

 Годишните доклади за 2014 и 2015 г. са структурирани по отделните сектори в 

общинското развитие, вместо по приоритетите и мерките на плана. Годишният доклад за 

2016 г. е разработен при стриктно следване на стратегията на ОПР; 

 Приложение на ограничен набор за планиране и регулярно отчитане изпълнението на 

ОПР, включително годишни планове за изпълнение на ОПР; единни стандарти за отчитане 

на проекти и индикатори с принос към ОПР от страна на отделните дирекции и ресори; 

 Умело използване и съчетаване на различни източници на финансиране за изпълнението 

на ОПР и много висока активност в разработването на проекти с европейско финансиране 

от страна на общинската администрация; 

 Осигуряване на информация и публичност. Интернет порталът на община Свищов 

представя всички политики, планове, програми и проекти в общината, вкл. детайлните 

годишни планове за изпълнението на ОПР. 
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5.2. ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРЕПОРЪКИ 

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. 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, 
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които дефинират приоритетните проекти за предстоящата година и ефективни системи за 

наблюдение и изпълнение. Във втория 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. Примерен модел е структурата на Приложение №1. 

Списък с проектите в община Свищов, заедно с прилежащ финансов отчет по отделни 

източници на финансиране; 

 Разработване на годишни доклади за изпълнението на ОПР в пълно съответствие с 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие; 

 Изграждане на допълнителен капаците и засилване ролята на вече създадената работна 

група за изпълнението и наблюдението на ОПР. 

Фигура 6. Препоръки за изпълнение и наблюдение на ОПР Свищов 

 

Годишен доклад за изпълнението на ОПР - 

водеща роля на съществуващата работна група за наблюдение на ОПР 

Консолидиране на отразените 
проекти и индикатори от 

отделните дирекции и отдели 

Обсъждане на доклада в 
рамките на общинска 

администрация и с ключови 
външни партньори 

Осигуряване на информация и 
публичност за общинското 

развитие 

Текущо наблюдение -  

водеща роля на съществуващата работна група за наблюдение на ОПР 

Документиране на информация за изпълнението на ОПР от страна на отделните дирекции и 
ресори на база единен стандарт за отразяване на проекти и индикатори 

Годишен план за изпълнение на ОПР -  

водеща роля на съществуващата работна група за наблюдение на ОПР 

Приоритизиране на проекти за 
изпълнение през следващата 

година 

Дефиниране на проекти с 
принос към ОПР от отделните 

дирекции и ресори 

Обсъждане на доклада в 
рамките на общинска 

администрация и с ключови 
външни партньори 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ 

 
Изпълнено в рамките на годината 

+ Текущо изпълнение след края на 2016 г. 

- Стартирано изпълнение преди 2014 г. 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА 
ИКОНОМИКА 

                

Специфична цел 1.3. Подобряване на условията за 
развитие на туризма чрез поддържане на 
съществуваща и създаване на нова инфраструктура 
и интегрирани туристически продукти 

                

Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране 
на римски военен лагери късноантичен град Нове - I 
етап 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 1.3 
Мярка 6 

1 607,60 ОПРР 2007-2013 
Община 
Свищов - 

      

Величественият Дунав – непокътнати природни красоти 
и люлка на древни народи 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 1.3 
Мярка 6 

139,11 ОПРР 2007-2013 
Община 
Свищов - 

      

Закупуване, доставка и монтаж на кабина за  "Нове" 
Спец. цел 1.3 

Мярка 6 
3,30 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И 
СЕЛИЩНАТА МРЕЖА 

                

Специфична цел 2.1. Подобряване на плановата 
осигуреност и проектно обезпечаване на 
инвестиционните инициативи 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Изработване на опорен план за Общ устройствен план 
(ОУП) 

Спец. цел 2.1 
Мярка 1 

19,99 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Съвместяване на регулационни и кадастрални планове, 
разширяване на Географски информационни системи 
(ГИС), създаване на 5 работни места 

Спец. цел 2.1 
Мярка 1 

20,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Цифровизиране на налични подробни устройствени 
планове и въвеждане на географски информационни 
системи - II етап 

Спец. цел 2.1 
Мярка 1 

20,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на план за регулация и застрояване, 
парцеларен план и попълване на кадастрален план в 
обхвата на одобрен идеен инвестиционен проект за 
брегоукрепване в село Вардим 

Спец. цел 2.1 
Мярка 1 

19,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изработване на  Общ устройствен план (ОУП) 
Спец. цел 2.1 

Мярка 1 
30,88 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

"Проектна готовност на град Свищов по ОПРР за 
периода 2014-2020 г." 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

468,39 ОПРР 2007-2013 
Община 
Свищов -       

Изработване на инвестиционен проект и доклад за 
оценка на съответствието му за реконструкция на 
Градски стадион   

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

31,42 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

29,50 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изработване на 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 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

31,90 Централен бюджет 
Община 
Свищов 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Изработване на 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" 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

5,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изработване на инвестиционен проект за 
реконструкция и рехабилитация на захранващи 
водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село 
Х.Димитрово и село Козловец 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

24,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция 
на ул. "Екзарх Антим І" и ул. "Васил Левски" 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

18,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Изготвяне на работен инвестиционен 
проект:"Възстановяване на подпорна стена на улица 
"Екзарх Антим I" в зад ПИ с индентификатор 
65766.701.2464 по кадастрална карта  на гр.Свищов 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

2,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен 
проект:"Укрепване и възстановяване на улица "Рила" в 
село Ореш между ОК 126 и ОК 127 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

7,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен проект: 
"Укрепване на улица "19та"в село Царевец до УПИ II - 
264, кв.67 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

6,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на инвестиционен проект за обект 
"Осигуряване на достъпна среда на административната 
сграда на Община Свищов" 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

12,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: 
"Ремонт, обновяване и оборудване и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност на Читалище 
"Трудолюбие-Дунав" с. Вардим, община Свищов" 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

20,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект:  
Изграждане на социално жилище в кв. 27А, УПИ IX 4116 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

18,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: Спец. цел 2.1 17,58 Централен бюджет Община         
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Реконструкция и ремонт на ЦДГ № 1 "Васил Левски" Мярка 2 Свищов 

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: 
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на Звено Култура и Общинско 
радио“ 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

6,48 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: 
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на Финансов отдел на Община 
Свищов“ 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

6,54 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: 
„Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на сградата на Община Свищов“ 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

37,80 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на технически паспорти и обследване за 
енергийна ефективност на сградите на Община Свищов, 
Финансов отдел, Звено Култура и Общинско радио и 
ЦДГ № 1 "Васил Левски" 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

32,97 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изработване на 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 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

38,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изработване на инвестиционен проект за 
„Преустройство и промяна предназначението на част от 
бивша сграда на СОУ „Алеко Константинов” за 
разширяване на „Дневен център за деца с увреждания”   

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

15,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Изготвяне на инвестиционен проект за обект 
"Благоустрояване на открити площи на детска градина " 
Чиполино", разположена в УПИ III, кв.100 по ПУП на 
гр.Свищов 

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

8,60 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Разработване на 8 проектни предложения на Община 
Свищов за кандидатстване по процедура BG16RFO001-

Спец. цел 2.1 
Мярка 2 

11,94 Централен бюджет 
Община 
Свищов         
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

1.001-039 " Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие" от ОПРР 2014-2020 

Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на град 
Свищов и социално и икономическо сближаване с 
малките населените места  

                

"Обновяване на обекти на публичната инфраструктура в 
град Свищов" - обновяване и внедряване на мерки за 
енергийната ефективност на три от административните 
сгради в центъра на град Свищов - сградата на 
общинската администрация на ул. "Цанко Церковски" 
№2 , сградата на отдел "Финансов" на ул. Д. Г. Анев №2 
и сградата на звено "Култура" на ул. Д. Г. Анев №4 

Спец. цел 2.2 2 385,58 ОПРР 2014-2020 
Община 
Свищов 

      + 

„Изграждане на ПСОВ и главен довеждащ колектор – 
гр.Свищов” 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

15 343,92 ОПРР 2007-2013 
Община 
Свищов -       

„Подмяна участък от улична водопроводна мрежа от ОК 
175 до ОК 171“ с. Хаджидимитрово, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

4,28 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на с. 
Хаджидимитрово 

Община 
Свищов 

        

„Подмяна участък от гравитачен водопровод „Гиклик-1“ 
в село Хаджидимитрово, общ. Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

3,35 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Хаджидимитрово 

Община 
Свищов 

        

Подмяна на водопровод на ул."33 Свищовски полк" гр. 
Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

606,08 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Реконструкция на водопроводната и канализационната 
мрежа на град Свищов в обхвата на дейностите по 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

465,57 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

      + 
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Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

проект BG13RFOP001-1.036.0001 

Изготвяне на хидрогеоложки доклад и учредяване на 
санитарно охранителни зони на източници на 
минерална вода 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

12,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Проект  "Подмяна участък от гравитачен водопровод - 
"Гиглик-1" в с. Хаджидимитрово, общ. Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 3 

2,55 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

„Подобряване на системата на училищния транспорт” 
Спец. цел 2.2 

Мярка 4 
- - 

Община 
Свищов 

        

Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна 
градска среда - Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

4 214,97 ОПРР 2007-2013 
Община 
Свищов -       

Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. 
Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

5 040,20 ОПРР 2014-2020 
Община 
Свищов 

      + 

Основен ремонт улично осветление в Община Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
113,85 

Общински бюджет 
Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Възстановяване на пътна настилка по ул. "Хаджи 
Димитър" и ул. "Еделвайс", с. Овча могила, община 
Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

51,40 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Аварийно възстановяване на улици в с.Вардим 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
26,61 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Аварийно възстановяване на улици в гр.Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
121,12 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Реконструкция на част от ул. "Ц. Церковски" - ІІ етап 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
50,00 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Основен ремонт настилка на част от  ул. "Иван Вазов" 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
29,55 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

117,04 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  64 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Основен ремонт на участък от ул. "Д-р Г. Атанасович" 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
18,92 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Основен ремонт на ул. "Тодор Миланович", град 
Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

70,96 
Общински бюджет 
Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

Основен ремонт тротоари 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
37,32 Общински бюджет 

Община 
Свищов 

        

Повдигане на пешеходни пътеки 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
17,71 Общински бюджет 

Община 
Свищов 

        

Изграждане на пешеходна алея в кв. 43 на гр. Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
3,81 Централен бюджет 

Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

130,62 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

38,11 Централен бюджет 
Община 
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" 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

195,28 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Благоустрояване на междублоково пространство на ул. 
„33-ти Свищовски полк“ №33А, град Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

2,96 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

Община 
Свищов 

        

„Текущ ремонт на околоблоково пространство на ул. 
„Петър Ангелов“ №15, бл. 1, град Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

12,07 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  65 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Облагородяване на парк „Паметниците“ и изработка 
на иконостас в ДСХ „Мария Луиза“, град Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

3,00 Общински бюджет 
Дом за стари 
хора "Мария 

Луиза"         

„Кът за отдих и отмора“, град Свищов - нов проект 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
0,95 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

Община 
Свищов 

        

„Укрепване на улица „Плевенско шосе“, град Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
3,66 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Александрово 

Община 
Свищов 

        

Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
18,19 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

Закупуване на система за видеонаблюдение на 
изходите на град Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

11,96 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Закупуване на софтуер за управление на система за 
видеонаблюдение - град Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

2,99 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

„Кът за отдих и отмора“, град Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
3,17 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

Община 
Свищов 

        

Доставка и монтаж на беседка и комбинирано детско 
съоръжение 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

5,79 Общински бюджет 
Община 
Свищов         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  66 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Кът за отдих и игри“ село Алеково, община Свищов 
Спец. цел 2.2 

Мярка 5 
5,55 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Алеково 

Община 
Свищов 

        

Проект „Парк за отдих и детски игри в с. Алеково, 
община Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

9,84 ПУДООС 
Община 
Свищов         

„Реконструкция на площадка пред паметник „Майка 
Героиня“ с. Горна Студена, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

5,11 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Горна Студена 

Община 
Свищов 

        

„Устройване на параклис „Последно сбогом“ в 
Гробищен парк с. Червена, общ. Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

2,82 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Червена 

Община 
Свищов 

        

„За кратка почивка и глътка студена вода“, село 
Алеково, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

3,35 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Алеково 

Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  67 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„По-сигурни и защитени в Овча могила“, с. Овча могила, 
община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 5 

3,91 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Овча могила 

Община 
Свищов 

        

Национална програма за повишаване енергийната 
ефективност на многофамилните жилища 

Спец. цел 2.2 
Мярка 6 

6 218,07 

Национална 
програма за 
повишаване 
енергийната 

ефективност на 
многофамилните 

жилища 

Община 
Свищов 

        

Обновяване на обекти на образованието в Община 
Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

2 421,24 ОПРР 2014-2020 
Община 
Свищов       + 

Проектно предложение „Въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в ДГ „Слънчо“ град Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

189,36 
Проект "Красива 

България" 
Община 
Свищов         

Основен ремонт сграда ОДЗ "Слънчо" 
Спец. цел 2.2 

Мярка 7 
53,95 Централен бюджет 

Община 
Свищов         

Доставка и монтаж на вентилационна и пароуловителна 
система за ОДЗ №2 "Слънчо" 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

6,89 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Основен ремонт на отоплителна инсталация в СОУ 
"Николай Катранов"- котелна инсталация и горивно 
стопанство 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

132,23 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Основен ремонт сграда на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" 
с.Овча могила 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

7,61 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Основен ремонт сграда на ОУ "Хр.Ботев" с.Алеково 
Спец. цел 2.2 

Мярка 7 
11,94 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

Ремонт на отоплителна инсталация в СОУ „Цветан 
Радославов” – котелна инсталация, горивно стопанство, 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

382,83 Общински бюджет 
Община 
Свищов         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  68 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

отоплителни тела и тръбна мрежа 

Доставка и монтаж на водогреен котел за ЦДГ 
"Зорница" село Ореш, Филиал село Овча могила 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

3,87 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

“Сградите на училищaта в гр. Свищов - с високо ниво на 
енергийна ефективност - подобрено качество на живот, 
жизнена и работна среда Обособена позиция 1: Ремонт 
на отоплителна инсталация в СОУ „Николай Катранов” – 
котелна инсталация и горивно стопанство” 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

132,00 
Националният 
доверителен 

екофонд 

Община 
Свищов 

        

„Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ 
„Чиполино” град Свищов, Община Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

219,28 
Проект "Красива 

България" 
Община 
Свищов         

Закупуване на оборудване за нуждите на Дом стари 
хора "Мария Луиза" 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

69,79 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Изработване и монтаж на ограда на ДСХ "Мария Луиза", 
гр. Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

54,01 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

„Ремонт на сградата на Младежки клуб, с. 
Драгомирово“, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

6,63 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Драгомирово 

Община 
Свищов 

        

„Изграждане на отоплителна инсталация в Младежки 
клуб на с. Драгомирово, общ, Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

4,73 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Драгомирово 

Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

5,00 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 
граждани на село 

Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  69 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Деляновци 

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

19,73 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

„Създаване на мултифункционална зала“ на НЧ 
„Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

4,22 
Общински бюджет 

НЧ „Свелитна – 
Царевец 1927“ 

НЧ „Свелитна – 
Царевец 1927“/ 

Община 
Свищов         

 Основен ремонт на къща "Сийка Ковачева", гр. Свищов 
- 2014 г. 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

24,36 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Основен ремонт къща "Сийка Ковачева" - 2015 г. 
Спец. цел 2.2 

Мярка 7 
10,42 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

Основен ремонт покрив сграда Градска библиотека 
Спец. цел 2.2 

Мярка 7 
37,46 Централен бюджет 

Община 
Свищов         

Основен ремонт на Военно-исторически музей с.Горна 
Студена 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

15,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

„Център за наука, култура и изкуство“, с. Морава, 
община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

3,33 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Морава 

Община 
Свищов 

        

„Подмяна на дограма в НЧ „Просвета 1912 – 
Драгомирово“, с. Драгомирово, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

6,18 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Драгомирово 

НЧ „Просвета 
1912 – 

Драгомирово“ 

        

„Обновяване на сградния фонд на НЧ „Филип 
Станиславов 1903 – село Ореш“, община Свищов 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

8,81 
Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 

НЧ „Филип 
Станиславов 
1903 – село         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  70 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Инициативна група 
жители на село 

Ореш 

Ореш“ 

„Модернизация на материалната база на Домашен 
социален патронаж – гр. Свищов  

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

21,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

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

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

175,12 
Проект "Красива 

България" 
Община 
Свищов 

        

Преустройство и промяна предназначението на част от 
бивша училищна сграда на СОУ "Алеко Константинов" в 
"Домашен социален патронаж" - строителен и авторски 
надзор 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

5,67 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

„Ремонт на общинско помещение с цел използване на 
спортна зала от възрастните хора в с. Козловец, община 
Свищов“ 

Спец. цел 2.2 
Мярка 7 

3,38 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Деляновци 

Община 
Свищов 

        

Специфична цел 2.3. Подобряване на състоянието на 
общинска пътна мрежа 

                

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

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

99,96 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

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

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

74,99 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

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

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

91,99 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

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

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

74,29 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Основен ремонт общинска пътна мрежа - общински път 
с. Х. Димитрово 

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

82,97 Централен бюджет 
Община 
Свищов         



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  71 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

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

Спец. цел 2.3 
Мярка 8 

6,30 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Специфична цел 2.4: Опазване и разумно използване 
на природните ресурси, геозащита и създаване на 
екологична жизнена среда 

                

„Заедно ръка за ръка към устойчиво развитие“ на село 
Царевец, община Свищов 

Спец. цел 2.4 147,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Закупуване на поземлен имот с идентификатор 
65766.162.2 с площ 6233 кв. м. в землището на гр. 
Свищов, местност Ненова шатра във връзка с 
изпълнение на проект "Закриване и рекултивация на 
общинско депо за твърди битови отпадъци - община 
Свищов" 

Спец. цел 2.4 
Мярка 9 

82,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Закупуване на поземлен имот с идентификатор 
65766.162.3 с площ 2999 кв. м. в землището на гр. 
Свищов, местност Ненова шатра във връзка с 
изпълнение на проект "Закриване и рекултивация на 
общинско депо за твърди битови отпадъци - община 
Свищов" 

Спец. цел 2.4 
Мярка 9 

5,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Закупуване на специализиран автомобил-сметосъбирач 
Спец. цел 2.4 

Мярка 9 
158,13 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

Проектиране на претоварна станция за твърди битови 
отпадъци 

Спец. цел 2.4 
Мярка 9 

18,00 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Закупуване на специализиран автомобил за почистване 
за нуждите на дейност " Чистота" 

Спец. цел 2.4 
Мярка 9 

62,90 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Изграждане на претоварна станция за твърди битови 
отпадъци 

Спец. цел 2.4 
Мярка 9 

213,35 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

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 

Спец. цел 2.4 
Мярка 12 

965,22 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  72 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

стойност)  

Укрепване на земната основа и заздравяване сградата 
на Църква „Свето Преображение”, град Свищов 

Спец. цел 2.4 
Мярка 12 

609,32 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Аварийно укрепване на свлачище на ул. "Стефан 
Караджа", гр. Свищов, УПИ VІІ-179, 180, кв. 9 

Спец. цел 2.4 
Мярка 12 

263,76 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

Закупуване на площ от 45 кв. м. от поземлен имот с 
идентификатор 65766.701.179, УПИ VII-179,180 от кв. 9 
към УПИ XXXVIII - за техническа инфраструктура кв. 9 за 
обект "Аварийно укрепване на свлачище ул. "Стефан 
Караджа", гр. Свищов, УПИ VII-179, 180, кв.9" 

Спец. цел 2.4 
Мярка 12 

1,13 Общински бюджет 
Община 
Свищов 

        

Основен ремонт на подпорни стени на  ул. "Христо 
Смирненски" и ул. "Кирил Д. Аврамов", гр. Свищов 

Спец. цел 2.4 
Мярка 12 

9,76 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

ПРИОРИТЕТ 3: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 
ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

                

Специфична цел 3.1. Подобряване на достъпа до 
качествено образование и учене през целия живот за 
икономическа и социална реализация 

                

Изграждане на интегрирана система за управление в СА 
„Д. А. Ценов” – Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

290,08 ОПРЧР 2007-2013 

Стопанска 
академия 

"Димитър А. 
Ценов" 

- 
      

„Аз съм дете – обичам и опознавам света, чрез играта“ 
на ЦДГ №2 „Калина Малина“, град Свищов 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

6,57 Общински бюджет 
ЦДГ „Калина 

Малина“ – град 
Свищов         

„Детска площадка за най-малките“ в ДГ „Васил Левски“, 
град Свищов 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

14,62 
Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 

Община 
Свищов 

      
+ 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  73 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Инициативна група 
граждани на 

Свищов 

„Красива Зорница“, ЦДГ „Зорница“, с. Ореш, община 
Свищов 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

1,58 Общински бюджет 
ЦДГ „Зорница“, 

с. Ореш         

„Двора на училището – приятно място за спорт, игра и 
отдих“, СОУ „Николай Катранов“, град Свищов 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

5,48 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Сдружение 
Училищно 

настоятелство при 
СОУ „Николай 

Катранов“ 

СОУ „Николай 
Катранов“, 

град Свищов 

        

„Отвъд стената!“ ЦДГ №1 „Васил Левски“, гр. Свищов 
Спец. цел 3.1 

Мярка 1 
2,10 Общински бюджет 

ЦДГ №1 „Васил 
Левски“, гр. 

Свищов         

„Сладки сънища за нашите деца в ЦДГ „Калина-
Малина“ град Свищов 

Спец. цел 3.1 
Мярка 1 

4,34 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

ЦДГ „Калина-
Малина“ град 

Свищов 

        

Обичам моето училище - за създаването на условия за 
социална интеграция на децата от етнически 
малцинства, включването им в различни извънкласни 
форми на обучение и засилване на мотивацията им за 
участие в образователния процес 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 3.1 
Мярка 3 

55,11 ОПРЧР 2007-2013 
Основно 
училище 

"Христо Ботев" 
- 

      

Толерантни и единни заедно и във всичко - за 
повишаване мотивацията и интереса на децата от 
етническите малцинства в Община Свищов към участие 

Спец. цел 3.1 
Мярка 3 

305,49 
ОПНОИР 2014-

2020 
Община 
Свищов 

    
    



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  74 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

в образователния процес 

"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 

Спец. цел 3.1 
Мярка 3 

763,73 
ОПНОИР 2014-

2020 
Община 
Свищов 

      

+ 

Закупуване на оборудване за образователни обекти 
Спец. цел 3.1 

Мярка 6 
63,21 Общински бюджет 

Община 
Свищов         

Интегриране и конкурентно включване на пазара на 
труда на безработните лица от община Свищов чрез 
квалификация и мотивация 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 3.1 
Мярка 8 

81,70 ОПРЧР 2007-2013 

Стопанска 
академия 

"Димитър А. 
Ценов" 

- 
      

Нови знания и умения за успешна професионална 
реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов“ Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 3.1 
Мярка 8 

104,68 ОПРЧР 2007-2013 

Стопанска 
академия 

"Димитър А. 
Ценов" 

- 
      

„Младите хора в община Свищов – активни участници в 
местния трудов пазар” 

Спец. цел 3.1 
Мярка 8 

355,48 ОПРЧР 2014-2020 
Община 
Свищов         

Специфична цел 3.2. Разширяване на обхвата и 
осигуряване на равен достъп до качествени здравни 
услуги 

                

„Център за здравна физическа и духовна култура – 
Пътят към здравето“ – град Свищов 

Спец. цел 3.2 
Мярка 9 

7,78 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Сдружение „ЕССЕ 

ХОМО ПОЛАТИУС“ 

Сдружение 
„ЕССЕ ХОМО 
ПОЛАТИУС“ 

        

Проект „Вашето здраве има значение! Модернизация 
на болниците в Зимнич и Свищов“ 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

2 924,00 
Програма Interreg 

V – A Румъния-
България 

Община 
Зимнич/ 
Община 
Свищов       

+ 

Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Спец. цел 3.2 1 508,07 ОПРР 2007-2013 Община -       



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  75 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Димитър Павлович” гр. Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Мярка 10 Свищов 

„Облагородяване на околно пространство на МБАЛ „Д-р 
Димитър Павлович“, град Свищов 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

3,58 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

лекари в град 
Свищов 

МБАЛ „Д-р 
Димитър 

Павлович“, 
град Свищов 

        

„Ремонт на покривна конструкция на сградата на 
здравната служба в село Горна Студена“, община 
Свищов 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

12,61 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Горна Студена 

Община 
Свищов 

        

Закупуване на оборудване за 2 броя специализирани 
автомобили - функция  "Здравеопазване" 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

36,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

„Ремонт на покривна конструкция на Здравен дом в с. 
Деляновци, община Свищов“ 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

4,32 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Деляновци 

Община 
Свищов 

        

„Ремонт на зъболекарски кабинет – село Ореш“, село 
Ореш, община Свищов 

Спец. цел 3.2 
Мярка 10 

4,32 

Програма "Местни 
инициативи" вкл. 

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Ореш 

Община 
Свищов 

        

Специфична цел 3.3. Развитие и повишаване на 
качеството на социалните услуги  

                



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  76 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„Щастливо детство“, град Свищов 
Спец. цел 3.3 

Мярка 11 
2,44 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

граждани на 
Свищов 

Община 
Свищов 

        

„Сигурност чрез превенция“ с. Александрово, община 
Свищов 

Спец. цел 3.3 
Мярка 11 

7,85 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Александрово 

Община 
Свищов 

        

„Създаване на Кризисен център към Кметство Овча 
могила, община Свищов“ 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

19,98 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

За достоен живот в собствен дом -  създаване на нова 
услуга в общността от нерезидентен тип - Звено за 
услуги в домашна среда към домашен социален 
патронаж“ (ЗУДСкДСП) в гр. Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

95,62 ОПРЧР 2007-2013 
Община 
Свищов - 

      

„Толерантност към различието” - разкриване и 
функциониране на „Център за социална рехабилитация 
и интеграция” 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

65,85 ОПРЧР 2007-2013 
Община 
Свищов - 

      

"Осигуряване на топъл обяд в Община Свищов" 
Спец. цел 3.3 

Мярка 12 
61,58 ОП "Храни" 

Община 
Свищов       + 

Качеството на живот - отговорност на всички! - за 
разширяване на услугите на Звеното към Домашен 
социален патронаж в гр. Свищов чрез допълването и 
интегрирането на съществуващите услуги с новите 
услуги "социален асистент", "домашен санитар" и 
"личен асистент" 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

495,00 ОПРЧР 2014-2020 
Община 
Свищов 

  

      



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  77 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

"Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с 
увреждания - гр. Свищов чрез преустройство и ремонт - 
качествени грижи и достъпни услуги". 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

119,60 ОПРР 2014-2020 
Община 
Свищов 

      
+ 

"Правото на труд - право за достоен живот" - за 
развитие на услугите "Социално-консултативен център" 
(СКЦ) и "Социален асистент"(СА) 

Спец. цел 3.3 
Мярка 12 

324,17 ОПРР 2014-2020 
Община 
Свищов 

      
  

Специфична цел 3.4. Съхраняване и развиване на 
културната идентичност и създаване на условия за 
оползотворяване на свободното време, културен 
живот и спорт 

                

„Довършителни работи по параклис „Св. Николай 
Чудотворец“, село Совата, община Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

6,31 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

Ремонт на 9 религиозни храма и поддръжка на 
прилежащите им терени на територията на община 
Свищов. 
Град Свищов - „Свето Преображение“; 
Село Царевец - „Света Троица“; 
Село Козловец - „Свети Мъченик Димитър Солунски“; 
Село Горна Студена - „Свети Димитър“; 
Село Алеково - „Свети Иван Рилски“; 
Село Александрово - „Свети Архангел Михаил“; 
Село Драгомирово - „Свети Иван Рилски“; 
Село Червена - „ Света Параскева“; 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

301,12 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        

Ремонт на религиозни храмове в община Свищов. 
Село Б. Сливово – „Св. Архангел Михаил“; 
Село Овча могила – „Св.Троица“;   
Село Морава  - „Св. арх. Михаил“;   
Молитвен дом в с. Вардим;   
Село Червена - „Света Параскева“; 
Село Хаджидимитрово – „Св. арх. Михаил“;  
Село Царевец - „Света Троица“; 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

51,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  78 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Село Горна Студена - „Св. Димитър“; 

Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на 
джамията в гр. Свищов  

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

10,00 Централен бюджет 
Община 
Свищов         

„Изработка на реплики на златни накити от свищовско 
съкровище“ град Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

9,78 

Общински бюджет 
Градски 

исторически музей 
град Свищов 

Градски 
исторически 
музей град 

Свищов         

„Да съхраним вярата в село Совата“, село Совата, 
община Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

6,65 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Совата 

Община 
Свищов 

        

„Рехабилитация на ограда на църковен двор в с. 
Червена, Община Свищов“ 

Спец. цел 3.4 
Мярка 13 

4,43 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Червена 

Община 
Свищов 

        

„Спорт и здраве в село Овча могила“ община Свищов 
Спец. цел 3.4 

Мярка 15 
5,35 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Овча могила 

Община 
Свищов 

        

„Да продължим напред“ с. Българско Сливово, община 
Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 15 

3,63 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
ФК „Бенковски БС“ 

ФК „Бенковски 
БС“ 

        



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  79 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

„По-добро здраве за по-добро бъдеще“ с. Вардим, 
община Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 15 

2,81 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Вардим 

Община 
Свищов 

        

„Заедно за футбола в Овча могила“, с. Овча могила, 
община Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 15 

6,89 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село 
Овча могила 

Община 
Свищов 

        

„Спортът – сила за живот“, с. Драгомирово, община 
Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 15 

4,17 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

„Да върнем младите хора в спортната зала“, с. Морава, 
община Свищов 

Спец. цел 3.4 
Мярка 15 

2,92 

Програма "Местни 
инициативи" вкл.  

Общински бюджет 
Инициативна група 

жители на село  
Морава 

Община 
Свищов 

        

ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 
СРЕДА В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

                

Специфична цел 4.2. Развитие на административния 
капацитет и повишаване на качеството на 
публичните услуги 

                

Модернизация на техниката в администрацията Спец. цел 4.2 15,40 Общински бюджет 
Община 
Свищов         

„Подобряване на ефективността и ефикасността на 
администрацията на Община Свищов” 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 4.2 
Мярка 3 

76,97 ОПАК 2007-2013 
Община 
Свищов -   

    



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението  
на Общинския план за развитие на община Свищов 2014-2020 
към 31.12.2017 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  80 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 17 

Повишаване капацитета, квалификацията и 
ефективността на служителите от Община Свищов, чрез 
провеждане и участие в обучителни и квалификационни 
курсове 
Представен е бюджетът само за 2014 г. 

Спец. цел 4.2 
Мярка 3 

55,49 ОПАК 2007-2013 
Община 
Свищов - 

      

Компетентна и ефективна общинска администрация 
Свищов 
Представен е бюджетът само за 2014 и 2015 г. 

Спец. цел 4.2 
Мярка 3 

83,22 ОПАК 2007-2013 
Община 
Свищов -   

    

 

 

 


