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Въведение 
 
  

Настоящата стретегия за развитие на Община Свищов се намира 
в преки отношения на координация и субординация с останалите 
планови и програмни документи за регионално развитие. Връзката на 
плана с Националната стратегия за регионално развитие (2005 г.-2015 
г.) е осигурена чрез съобразяване на плана с предвижданията на 
Националната стратегия, а с Областната стратегия за развитие на 
Великотърновска област - чрез съгласуване на приоритетите на плана с 
тези на посочения стратегически документ.  

При разработването на стратегията, са използвани следните 
методи: 

• Методът на системния анализ и синтез; 
• Методът на екстраполацията; 
• Индексният и коефициентния методи; 
• Методът на конверсията; 
• Метода на еквивалентността. 

 
 
1. Анализ на природните и социално-икономическите фактори за 
развитие в община Свищов 
 

1.1. Оценка на природните потенциали и фактори за 
развитие 

 
 Административно-териториалните единици се развиват и 
променят под въздействието на комплекс от фактори. Те представляват 
функция не само на своите природни, исторически, социално-
икономически, интелектуални и други дадености, но при ясно изразена 
обвързаност със съседните териториални единици, в общата рамка на 
страната и в условията на непрекъснато променящия се свят. Една част 
от тези фактори  са от общонационален характер, а другата част са 
строго специфични за конкретната територия. Всички те променят 
своите функции и роля в зависимост от измененията в производствено-
технологичните процеси под влияние на научно-техническия прогрес и 
новите социално-икономически реалности. 
 При процеса на съвкупно въздействие на множеството от фактори 
върху изследваната територия (в случая община Свищов) някои от тях 
имат благоприятно и стимулиращо значение за развитието на 
административната единица. В съвременните условия това особено се 
отнася за изключително изгодното геостратегическо, икономгеографско, 
транспортногеографско положение, наличие на водни и поземлени 
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ресурси, а така също НТР, наличие на работна сила, сравнително добро 
ниво на изградена инфраструктура и др. Едновременно с благоприятно 
действащите фактори има и такива, които на настоящия етап 
определено действат като ограничители и влияят задържащо на 
развитието на общината. Като противодействащи фактори можем да 
посочим липсата на рудни и горивни полезни изкопаеми, влошена 
социална и екологическа обстановка, усложнената конюнктура на 
международните пазари и др. 
 В икономическата и икономгеографската литература се посочват 
множество (над 160) фактори за развитието на отделните териториални 
единици. Повечето автори приемат, че е възможно те да се 
класифицират в две основни групи - териториални, с пряко проявление 
върху дадена териториална и производствена единица и други с 
извънтериториално (косвено) проявление. 
 Най-разпространеното мнение е, че факторите (даденостите) за 
развитие на общините и производствено-териториалните единици могат 
да се обединят в следните групи - природно-ресурсен, социално-
икономически, екологически и др.. Във връзка с новите социално-
икономически условия ще бъде откроено и географското положение на 
територията поради непрекъснато нарастващото му значение в 
глобален и локален аспект. 
 Географското положение на Свищовска община е един от 
съществените фактори, определящи нейното развитие.  
 То показва точното, фиксирано положение на дадения обект в 
геопространството спрямо други обекти, процеси и явления. То е 
основен геополитически фактор, предопределящ конкретната 
историческа и пространствена съдба на населението и територията, 
което то населява в дадени административно-политически граници. Така 
географското положение, в голяма степен детерминира развитието на 
изследваната територия. То се отличава с редица аспекти. 
 Преди всичко община Свищов заема най-северната част на 
Великотърновска област и граничи с общините Полски Тръмбеш, 
Ценово (Русенска област) и Левски (Плевенска област). В северната 
посока общината винаги е била свързана с река Дунав, като тук се 
намира най-южната точка на реката (430 и 37' северна ширина). Градът, 
център на общината, отстои на 2295 км. от нейните извори и на 555 км. 
от плавателното й устие. 
 Разполагането на Свищов на това място на брега на р. Дунав е 
особено благоприятно за развитието му. Тук реката се вдава в 
Дунавската хълмиста равнина и има условия за осъществяване на най-
пряката връзка от Дунав през старопланинските  проходи с долината на 
р. Марица и Егейско море. Вследствие на това, а също и на развитието 
на обществено-политическите условия през ХVІІІ и особено през ХІХ век 
Свищов се развива като първостепенен търговски град на Османската 
империя. Затова допринася и разположението на града край рида 
Балата (225 м надморска височина), което доминира над околната 
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среда. Свищовската община обхваща и значителна част от 
едноименната низина.  Докато астрономическото и природогеографското 
положение са устойчиви във времето, то съществени изменения се 
забелязват  в транспортногеографското, икономгеографското и 
геостратегическото положение на града  и общината. Те се променят 
съобразно развитието и изменението на историческите, политическите и 
икономическите условия. Съществени промени настъпват с 
прокарването на ж.п. линия София - Варна и Русе - Горна Оряховица. С 
това задземието на пристанището намалява, което води до западането 
на града и загуба на предишното му стопанско значение. 
 Постепенно градът възвръща част от своите функции 
благодарение на ж.п. линията Левски - Свищов (1909 г.), както и 
развитието на водния и и шосеен транспорт. Особено важни са 
транспортните артерии Свищов - Полски Тръмбеш - Велико Търново; 
Свищов - Българене - Плевен - София; Свищов - Бяла - Русе; Свищов - 
Белене и Свищов - Никопол - Плевен. 
 Това транспортно значение на града спомага за създаването на 
възможности  за износ на изделия от местната икономика и на цяла 
Северна Централна България.  
 Благоприятното месторазположение на Свищов създава 
предпоставки и за развитието на вътрешния и международен туризъм, 
за което съдействат запазените паметници на множество епохи (римска, 
Възрожденска и др.), островите по р. Дунав при гр. Белене и с. Вардим, 
паркът “Паметниците”, където са дебаркирали руските войски през 1877 
г. и др. 
 След 1990 г. геостратегическото положение се промени. При 
непрекъснато променящите се реалности в Европа и протичащите 
проциси на Евроинтеграция, значението на град Свищов и общината 
непрекъснато нараства. Преди всичко града и пристанището не са с 
“периферно” разположение във връзка с изграждащите транспортни 
коридори. Това ще даде тласък за разширяване на търговската дейност 
по р. Дунав, което налага реконструкция, модернизация и 
разрастване на пристанището на града. Близостта на града до 
транспортни коридори № 8 и 9, и магистрала “Хемус” (на 56 км. от 
предполагаемото й трасе) създават условия за прокарването на 
паралелна на Дунав-мост транспортна връзка, което може да се 
осъществи чрез ферибот. За това спомага и близостта на територията 
на Република Румъния. Град Зимнич, разположен срещу Свищов е само 
на 40-50 км. от гр. Александрия, а той се намира на основната пътна 
артерия на страната (Букурещ - Тимишоара - Арад), която е част от 
международни инфраструктурни коридори. 
 Чрез изпращането на фериботна връзка с Република Румъния ще 
се постигне значителна концентрация на инфраструктурата на малка 
територия със значителен икономически ефект. 
 

1.1.1. Природни условия и ресурси 
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 От всички елементи на природната среда най-осезателно 
въздействие върху община Свищов имат поземлените и водните 
ресурси, а по-слабо горските и неметалните минерални ресурси. 
 В настоящото изследване оценката на природните ресурси се 
извършва с цел да се изясни доколко те съдействат за комплексното и 
агломерационно развитие на община Свищов. 
 
 Поземлени ресурси 
 
 Поземлените ресурси са фактор от особено значение за 
развитието на община Свищов. Земята е “localis standi” и териториална 
операционна база за всяка човешка дейност, а в земеделието и горското 
стопанство тя е основно средство за производство. Огромното стопанско 
значение на земята се определя от плодородието на почвата, която 
представлява незаменим природен ресурс. Ето защо е необходимо 
икономично отношение към поземлените ресурси и намаляването на 
използването за неселскостопански нужди. 
 Общата площ на община Свищов е 625,5 км2. Съотношението по 
видове територия е следното1: 
♦ земеделски територии - 527924 дка (84,4%); 
♦ горски територии - 28926 дка (4,6%); 
♦ населени места и други урбанизирани територии - 39514 дка (6,3%); 
♦ водни течения и водни площи - 24989 дка (4,0%); 
♦ територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци - 362 дка (0,6%); 
♦ територии за транспорт и инфраструктура - 3791 дка (6,1 %). 
 От посочените данни се вижда, че основната част от територията 
на общината е заета от земеделски земи. Техният относителен дял е 
значително по-висок от средния за област Велико Търново. Много по-
нисък е делът на горските и други територии. 
 Релефът на община Свищов има слабо хълмист и преди всичко 
равнинен характер средната надморска височина на територията на 
общината е 150 м. Прави впечатление, че между Дунавския бряг и 
“първия праг” на Дунавската равнина се простира обширна тераса, която 
образува Свищовско - Беленската и Вардимската низини. Освен за 
земеделие Свищовско - Беленската низина служи и като площадка за 
промишлена дейност - на “Свилоза”, “Републикаконсерв”, „Завода за 
стоманобетонови конструкции и изделия” и др. “По-високите” речни 
легла на р. Дунав също са усвоени от сградите на гр. Свищов. 
 На юг от Дунавския бряг релефът е слабо хълмист, а на места и 
платовиден. Това спомага за развитието на селскостопанска дейност. В 
същото време значителна част от територията край реката е покрита  с 
льос. Това е създало условия за развитието на широко отворени към 
                                         
1 Поради естественото си разположение и начин на ползване на земите по параграф 4 от 
ЗСПЗЗ те са определни като земеделски земи (ниви и лозя).  
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реката равнини. По отношение на структурата на ландшафтите в 
Община Свищов може да се посочи, че в резултат на многогодишната 
антропогенизация на района и корекции на релеф, част от компонентите 
на околната среда са променени, ограничени или унищожени. Наред с 
равнините особено място в релефа заемат свлачищата. Спецификата 
на геоложкия строеж на терена и непосредствената граница на 
общината с р. Дунав обуславят геоекологични проблеми, свързани със 
свлачища и регресивна ерозия. На територията на общината са 
локализирани 30 свлачища. От тях 21 са на територията на Свищов и 
прилежащите му земи, 3 от тях се намират в района на с. Вардим и 6 
при с. Ореш. По своя характер те са активни и консолидирани. Тъй като 
в повечето случаи през последните години не са правени укрепителни и 
дренажни дейности, е необходимо активно участие в управлението на 
геоморфоложките процеси и финансиране на антисвлачищните 
мероприятия. 
  От земеделските територии прави впечатление, че намалява 
обработваемата земя и нарастват пустеещите земи което при 
качеството на ресурса е недопустимо. 
 За развитието на земеделието от особено голямо значение е 
почвеното богатство. Преобладават карбонатни черноземни, по-малко 
ливадни черноземни, алувиално-ливадни и други почви. Почвите са 
богати на хранителни вещества и при съответните агротехнически 
мероприятия дават богата реколта. На места обаче черноземите са с 
деградирала структура. Значителна част от обработваемата земя в 
общината е подходяща за отглеждането на зърнени и зеленчукови 
култури, лозя, захарно цвекло и др. 
 Покрай брега на р. Дунав се простират ливадно-блатни почви. При 
тях се наблюдава високо ниво на подпочвените води, което не 
позволява отглеждането на земеделски култури, а само тополови и 
върбови насаждения. 
 Освен почвеното богатство за развитието на селското стопанство 
от значение са климатичните и водните ресурси. В изследваната 
територия са характерни условията на умерено-климатичния пояс, което 
благоприятства развитието на всички растения с относително по-малка 
топлолюбивост. Това е характерно за зърнените, зеленчуковите култури, 
слънчогледа, захарното цвекло, лозата и др.  
 
 Водни ресурси 
 
 Водният потенциал на община Свищов е значителен. В 
хидрографско отношение землището на общината спада към басейна на 
р. Дунав. Макар и гранична, р. Дунав има важно значение за развитието 
на стопанството. Нашият участък е от долното й течение. Режимът на 
нейния отток е в пряка зависимост от климатичните условия в горното и 
средното й течение. Тя има ясно изразен комплексен режим, тъй като му 
влияят множество фактори. Максимумът е през м. май, а минимумът 
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през октомври. Тя е не само плавателна река, но се използва и като 
технологическо средство в химическата промишленост (в “Свилоза”). 
 В миналото бе създадена напоително-отводнителна система в 
Свищовско - Беленската низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В 
момента напоителните мероприятия са намалени поради високата цена 
на водата и влошените й качества. При евентуално подобряване 
дунавските води могат да напояват не само Свищовско - Беленската и 
Вардимската низина и оградните им земи, но и по-големи ареали от 
вътрешността на Дунавската хълмиста равнина.  
 Освен р. Дунав през землището на общината почти не протичат 
повърхностно течащи води. Източно от гр. Свищов в р. Дунав се влива р. 
Янтра, а в най-югозападната част на общината преминава и р. Осъм. 
Съществуващите къси и малки рекички, наричани дерета, се пълнят с 
вода само през пролетта, когато се топят снеговете и валят по-големи 
количества поройни дъждове.  
 В непосредствена близост до тях, в овразите и долищата има 
множество извори, които населението отдавна познава и използва. 
Наложително е да се извършат някои ремонтно-възстановителни работи 
при някои от тях.  
 Подпочвените води все още не са проучени добре. На много места 
в припокритите с льосови наслаги мергелни глини се създават условия 
за натрупване на подпочвени води. Значителни количества са 
акумулирани и в Свищовско - Беленската и Вардимската низини.  Те са 
на дълбочина от 0,5 до 1,5 м. под повърхността на земята. 
Представляват основен източник на водоснабдяване на града и 
селищата на общината. Все още не са напълно изследвани водите от 
дълбоките подпочвени слоеве, които при сондиране  излизат на 
повърхността. 
 В Свищовската община има и находища на минерални извори. В с. 
Овча могила минералните води са с температура 450 С и са с повишено 
съдържание на хлорни, сулфатни, натриеви, калциеви и флуорни 
съединения. В изградените балнеолечебни заведения се лекуват 
заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични, 
гинекологични, стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни и др.  
 При дълбоко сондиране през 1969 г. в околностите на града бе 
открита минерална вода с високи лечебни свойства. Изворът не е 
каптиран и не се използва за балнеоложки цели. 
 Поради недостатъчна информация относно водните ресурси в 
община Свищов се налага да се извърши едно цялостно проучване на 
водите в региона. 

 
Горски ресурси 

 
 Като последица от природогеографските условия и от активната 
стопанска дейност и от активната стопанска дейност на човека в община 
Свищов се срещат няколко типа растителност. В крайбрежието са 
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разпространени влаголюбиви растителни видове, а в льосовите ридове 
и плата - степна и полустепна ливадна и горска растителност. 
 Горските ресурси са сравнително ограничени.С най-голямо 
значение за икономиката са насажденията с канадска топола, която е не 
само бързорастяща горска култура, но е и с добри технико-икономически 
показатели. Край р. Дунав и островите се срещат естествени върбови и 
акациеви гори. С много по-малко значение са намиращите се в 
изследваната територия церови и изкуствено засадени борови гори. 
 В община Свищов има защитени природни обекти в местността 
“Кайкуша”, “Старият дъб” и др. 
 В перспектива залесяването трябва да продължи, което ще доведе 
до запазването на склоновете към реката от бързо растящата ерозия. 
Това ще доведе и до култивиране на терена. 
 
 Полезни изкопаеми 
 
 Община Свищов е бедна на полезни изкопаеми. Единствено са 
разкрити такива от неруден произход. Геоложкият строеж предопределя 
наличието на мергели и наносни глини в с. Овча Могила и в с. Горна 
Студена. Значителни запаси от инертни материали, главно пясък и 
чакъл, са разположени по р. Дунав и се експлоатират от фирма “Истър”. 
Получаваният чакъл е основен фактор за строителството на 
единственото предприятие за траверси и др. стоманобетонови изделия 
в страната именно в Свищов. 
 

1.1.2. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера 
 

 Население 
 

 Населението заема особено важно място в обществото. Всички 
материални и духовни ценности необходими за живота са дело на 
хората. В същото време те са носители на традиции и наследственост. 
Освен производител населението се явява и потребител на 
произвежданите блага. Населението и работната сила са основен 
фактор за разполагането и развитието на производството. 
 Историческото развитие дава силно отражение върху сегашния 
брой, състав и други характеристики на социалната сфера в Община 
Свищов. 

 Брой и динамика
 Изследваната територия е заселена отдавна. Тя е привличала 
хората с благоприятните за живот и земеделска дейност природни 
условия. 
 Тенденциите за броя на населението в Свищов и общината може 
да се проследи по следната таблица: 
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  Таблица 1: Динамиката на населението в Община Свищов (1934 – 
2005г.) 

1934 1946 1956 1975 1992 2002 2005 
43870 48637 51693 56264 50177 46313 44283 

 
Посочената по-горе информация е от преброяванията на 

населението в страната до 2002 г., и ГРАО - Свищов за 2005 г. (по 
постоянен адрес).  Както се забелязва населението на Община Свищов 
нараства до 1975 г., след което започва да намалява. 

Населението в Общината по настоящ адрес се запазва през 
последните години (2002 - 2005 г.) се запазва около 49.9 хил.д. 
Основната причина е запазения брой на студентите в СА “Д.А.Ценов” - 
редовно обучение, които не са постоянни жители на Общината. 

Посочената тенденция се дължи до голяма степен на 
непрекъснато намаляващият естествен прираст и ниската миграция към 
града. 

Успоредно с динамиката на броя на населението се изменят и 
тенденциите на демографските характеристики. 

При географското разпределение (гъстота) на населението в 
изследваната територия тя се колебае в рамките от 67,4 д./кв. км. (1934) 
до 86,5 д./кв. км. (1975 г.) В момента тя е намаляла до 70,8 д./кв. км., 
което е под средната за областта й. 

 
Известно е, че действителният прираст на всяка една територия е 

разлика между естествения и механичния прираст. Естественият 
прираст - това е разликата между раждаемостта и смъртността. 

Тенденциите в изменението на естествения прираст на 
населението в Общината през последните години могат да се проследят 
от следната таблица: 
           
Таблица 2: Естествен прираст в Община Свищов 

Години Общо 
Живо-
родени 

(бр.) 

Ражда-
емост 
(‰) 

Умрели 
 

(бр.) 

Смърт-
ност 
(‰) 

ЕП 
 

(бр.) 

ЕП 
 

(‰) 
2002 46313 278 6.8 441 14.2 -163 -8.2 
2003 45473 330 7.3 483 14.3 -153 -7.0 
2004 41923 292 7.1 470 14.8 -178 -7.7 
2005 44283 254 5.7 467 14.2 -213 -8.5 

 
 Ясно се вижда, че раждаемостта в изследваната територия е 
особено ниска. Минимумът в цялото развитие се постига през 2002 г., 
когато тя е 6,0‰. В момента тя е по-ниска от средната за областта и 
страната. Причините за това се търсят в застаряването на населението, 
икономически, социални причини. Не на последно място това се дължи и 
на ниската брачност, нарастване на разводите, абортите и др. Особено 
ниска е раждаемостта в селските селища в общината. 
 Сравнително висока е смъртността в изследваната територия 
(14,2‰ през 2005 г.). Показателят е по-нисък от средния за 

 11



 ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ЗЗАА  ММЕЕССТТННОО  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ССВВИИЩЩООВВ  

Великотърновска област и е около този за страната. По-висока е 
смъртността в селата поради непрекъснатото застаряване на 
населението. 
 Смъртността като социално влияние се обуславя от много 
фактори - демографски, икономически, жизнено равнище, условия на 
работа, ниво на медицинско обслужване, възрастов състав и много 
други. 
 Причините за смъртността са аналогични на тези в областите и 
страната. Най-висок клас имат 5 вида болести - на органите на 
кръвообращението; злокачествени новообразувания; симптоми, 
признаци и недобре определени състояния; болести на дихателната 
система; травми и отравяния и др. 
 Елемент от общата смъртност е детската смъртност. Тя е 
съществен показател за жизненото равнище. Прави впечатление, че тя е 
общо взето сравнително ниска. 
 Естественият прираст е показател, който определя степента на 
развитие на демографските процеси. За Община Свищов естественият 
прираст (- 8 ‰) е значително по-висок от същия показател за областта, 
но е по-неблагоприятен от този за страната. 
 
 Разликата между заселените и изселените на дадена територия 
представлява механичния прираст (миграционни процеси) на дадена 
територия. 
 Анализът на статистическата информация показва, че 
механичният прираст е сравнително нисък (-6.0 %о) като разликата 
между заселените и изселените е едва 310 д. в полза на изселените. 
Основна причина за сравнително малката миграция е значителното и 
сравнително постоянно количество на студенти в СА “Д.А.Ценов”. 

Специфичен вид миграция са ежедневните трудови пътувания. До 
1990 г. в община Свищов те бяха около 3500 - 4000 д., насочени главно 
към общинския център. Значителна част поемаше “Свилоза” АД. При 
съвременните условия те намаляха чувствително и сега са едва около 
800 д. (2005 г.). Основната причина за това е непрекъснатото 
намаляване на работните места в града. 

 През последните години прави впечатление , че започва 
миграция в посока към близко разположени села. Мигрантите в повечето 
случаи са безработни в по-високите възрастови групи или пенсионери. 
 По данни от последното преброяване (2002 г.) етническата 
структура в Община Свищов е следната: българи (90.4 %), турци (8.0 %), 
роми (1.1 %) и др. (0.5 %). Разпределението на населението на 
Област Велико Търново по етнически групи по данни от преброяването 
показва почти същата картина - от българската етническа група се е 
самоопределило 88,4% от общото население на областта, от турската 
етническа група, от ромската – 2,1% (6064 д.). Другите етноси са под 1% 
от населението на областта, сред които най-голям дял имат влашката и 
руската етническа група. Основно вероизповедание е 
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източноправославното християнство (изповядвано от 87,0% от 
населението на областта) и мюсюлманското (8,9%). 

Този етнически състав до голяма степен повтаря тази структура в 
страната, като единствено е намален относителния дял на циганската 
етническа група. Етническият състав създава редица етнически и 
социално-политически предизвикателства за развитието както на 
страната в цялост, така и на областта и общината. Основният проблем е 
ниската способност за интегриране на ромската общност, което създава 
предпоставки за бедност, безработица и престъпност. 

 
При половата структура в изследваната територия преобладават 

жените. Това е характерно за повечето от общините с влошена 
възрастова структура. Съотношението в Свищовска община е следното: 
51.3 : 48.7 в полза на жените. 

 
 Анализът  на статистическата информация показва, че по-
голямата част от жените се намират в града, докато при селата те са 
само с около 200 д. в повече. 
  
 Възрастовата структура е показател, който определя как 
естественият и механичният прираст влияят върху общия брой на 
населението. Тя изразява  разпределението на населението по 
възрастови групи. Възрастовата структура е твърде променлива и при 
това в отрицателен план. Сега съотношението е следното: 
подтрудоспособна възраст 16.1 %, трудоспособна възраст - 57.6 % и 
надтрудоспособна - 26.3 %. 
 Посочените данни могат да се проследят и чрез изграждането на 
възрастова пирамида и метода на изследване на динамиката на 
населението по възрастови групи. 
 И по трите метода ясно се вижда, че тенденциите са изключително 
тревожни. След 1992 г. за цялата страна и община Свищов в частност се 
забелязва, че населението в подтрудоспособна възраст намалява за 
сметка на това в надтрудоспособна. Особено силно е изразено това в 
селските селища в общината. Това е ясен индикатор, че демографската 
ситуация е силно влошена. В перспектива се очаква да започне 
намаляване на населението и в трудоспособна възраст. 
 
 Община Свищов се отличава със сравнително висока степен на 
образованост. По този показател общината е чувствително над средното 
за областта и страната ниво. Това до голяма степен се дължи на гр. 
Свищов като културно и учебно средище с вече вековни традиции. 
 Значителна част от населението в Община Свищов е със средно 
образование (над 34 %). Над 8 % от населението е с различни степени 
на висшето образование - “специалист”, “бакалавър” и “магистър”. 
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 Тази структура показва, че Свищов и селищата от общината имат 
значителни възможности като образование и квалификация на 
работната сила. 
 Неблагоприятна тенденция е значителният брой лица с основно и 
по-малко образование, а около 0.8 % са неграмотни. Основни 
замърсители на въздуха са прах и сероводород. Преобладаващата 
посока на разпространение е Югозапад-североизток. Повторяемост при 
тихо време е средно 43 %=, като в периода на месеците Х - ХII е 54 %. 
Особено тежка е ситуацията в условията на мъгла. 
 

1.1.3. Урбанизация, населени места - състояние, динамика 
 
 Община Свищов се състои от 1 град и 15 села.  
 Град Свищов е естествен център на общината. Към него 
гравитират и населените места от съседните общини - Никопол, Белене, 
Ценово и др. По-големите центрове - Русе, Велико Търново и Плевен се 
намират на еднакво разстояние и не пречат на развитието на града. По 
големина гр. Свищов е в групата на средните градове в страната (20.3 
хил. д. 2005 г.). По функции общинският център е с промишлено-
транспортни  и образователни функции. 
 Селските селища в община Свищов са около 15. По големина 
условно можем да ги разделим на няколко групи - до 500 жители - 7 бр., 
от 500 до 1000 - 3 бр., от 1000 до 2001 жители - 8 бр. и само 1 село (с. 
Ореш) е с население с над 2001 души. При всички села в общината се 
забелязва тенденция на намаление на населението. Изключение е само 
с. Совата, където броят на населението се запазва, но това се дължи 
главно на етническата структура на селището. 
 При всички селища има свободна работна ръка, която може да 
бъде привлечена за стопанска дейност. 
 
 Процентът на градско население характеризира степента на 
урбанизираност на дадената територия. В община Свищов тя е 
сравнително ниска (63,6%), което е по-ниско от средното за областта и 
страната. 
 
 
Таблица 3: Баланс на заемята по видове територии и начин 
на ползване  към декември 2005 

Урбанизирани територии в землищата на градовете - 2005 г. 

Община 
Площ на 
общината, 

(дка) 

Площ на 
урбанизир. 
територии 

(дка) 

% на 
урбаниз. 
територии

Площ 
на 

града   
(дка) 

Площ на 
промишл 
зони извън 

града 

Площ на други 
урб. територии 

(дка) 

град 
СВИЩОВ 109 367 9 718 8,88% 4 862 427 4 004 

община 
СВИЩОВ 625 321 39 289 6,28% 28 629 474 9 363 
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 Основните урбанистични проблеми на територията на гр. Свищов 
са свързани главно с изграждане на инфраструктурата - производствена 
и социална, създаване на нови работни места, което ще намали 
безработицата. 
 За разлика от общинския център, в селските селища е налице 
процес на преструктуриране училищната и здравната мрежа, което 
създава сериозни социални проблеми. 
 

1.1.4. Анализ на околна среда 
 
В резултат на отрицателното въздействие на стопанската дейност 

на човека се достига до влошаване на условията за живот и до 
конфликтни ситуации в еколого-проблемни територии. 

През последните десетина години екологичните проблеми 
намаляха поради закриването на основния замърсител на гр. Свищов в 
румънския град Зимнич. Все още обаче останаха редица екологични 
проблеми. Те са свързани главно със замърсяването на атмосферата, 
водите, както и наличието на значителни отпадъци. 

По отношение на атмосферата в района на Свищов , той се 
замърсява главно от производствената дейност на “Свилоза” и другите 
промишлени предприятия в града, битовите отоплителни инсталации и 
автомобилния транспорт. 

Съгласно “Атлас на околната среда на Република България”, 
районът на гр. Свищов е сред “проблемните въздушни басейни”, с 
превишаване на нормативните концентрации на серния диоксид. В града 
се наблюдават над 6% от този замърсител. Останалите емисионни 
замърсители са метилмеркаптан, прах, въглероден диоксид (2%) и още 
няколко органични и неорганични съединения с по-малък дял в 
емисиите, преобладаващо излъчвани при производствената дейност на 
“Свилоза” АД. 
 От края на 2003 г. паралелно в Свищов и Зимнич започна да 
работи автоматична система “ОPSIS”. По този начин е осигурен 
постоянен мониторинг на атмосферата в региона. 

 
 От 2000 г. РИОСВ - гр. В. Търново участва в програмата 

“Qualco Danube” за аналитичен качествен контрол на водни и 
седиментни проби от басейна на р. Дунав. Доказано е, че водите на р. 
Дунав и нейният приток р. Янтра са оценени като силно замърсени (БИ-
2) и III-та категория, т.е. могат да се използват за промишлени дейности, 
напояване и др. 

 От провежданите измервания от РИОСВ - В. Търново на 24 
физикохимични показателя се наблюдават затиняване, черни утайки по 
камъните, цъфтеж на водата. Липсват абсолютно “мъртви” речни 
участъци, както и отпадъчни води с токсичен характер. Извършва се 
физикохимичен и хидробиологичен мониторинг. 
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 В пробите са открити моментни отклонения на PH, мътност, 
обща твърдост, окисляемост, нитрити, нитрати, фосфати, които в по-
голяма степен са свързани с транзитно замърсяване, както и такова в 
района. 

 В рамките на Община Свищов основните замърсители са 
промишлеността - “Свилоза АД”, “Винпром” и др., селското стопанство, 
комунално-битово стопанство и др. 

 Град Свищов е включен в Националната програма от 1998 г. 
за приоритетно изграждане на Градски пречиствателни станции на 
отпадни води по поречията на реките в селищата с над 10 хил. 
еквивалентни жители. Евентуалното строителство би трябвало да 
бъде между бившето военно поделение и месокомбината. 

 Манган и желязо се откриват в питейната вода в гр. Свищов. 
През 1986 г. започва строителството на Обезманганителна станция в 
района на с. Вардим, която трябва да бъде завършена. Проблеми 
съществуват и във водопроводните мрежи на града и селага. 
Значителни количества нитрати са открити в питейната вода в 3 села - 
Червена, Овча могила, Козловец, а още 6 - стойностите са гранични. 

Замърсяването на водите остава сериозен проблем за община 
Свищов.  

 В Община Свищов се генерират значителни количества 
твърди битови отпадъци (ТБО). През периода 2002 - 2005 г. 
количествата са средно около 37 - 40 хил. тон/год. за Общината, в т.ч. 30 
хил. тон/год. в града. Основни замърсители са “Свилоза” АД - кори от 
обелване, талаш, сгурия, пепелина от ТЕЦА, Винпром и др.  

 Битовите отпадъци се събират на 19 сметищни площадки в 
т.ч. 16 неконтролирани и 3 неотредени с обща площ от 80 дка. 

 Сметоизвозване се извършва само в гр. Свищов и 
близкоразположените села - Ореш и Царевец. Всички производствени 
предприятия са с недостатъчно ефективни пречиствателни станции за 
отпадни води. Пречиствателните съоръжения на “Свилоза” АД като 
главен замърсител, работят при изключително тежък режим и в особено 
агресивна среда. Поради несъвършена технология и амортизация, 
пречистването на водите не се извършва в необходимата степен. 
Отпадните води на изхода на пречиствателната станция не отговарят на 
изискванията на Наредба 7 по показателите: окисляемост, ХПК, БПК5, 
неразтворени вещества, органичен азот, нефтопродукти и 
серовъглерод. 

Комунално-битовите води на гр. Свищов се заустват непречистени 
в р. Дунав поради липса на пречиствателна станция. Същото важи и за 
няколко от селата на Общината. 
Отпадните води на почти всички съществуващи свинеферми и 
кравеферми в района се заустват непречистени в дерета, отводнителни 
канали или в р. Дунав. 
 Проблемите, свързани с отпадъците в община Свищов касаят 
недостатъчната ефективност на системата за сметосъбиране и 
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сметоизвозване, недоброто състояние на депата за ТБО и изчерпването 
на капацитета им, наличие на криминални депа и др. 
 В резултат от проведените наблюдения през последните години 
нивото на шума в града е сравнително благоприятно. 
 Липсата на възможности за прекратяване на бракониерската сеч 
на територията на Общината, водят до трайни промени в ландшафта и 
до отрицателни последствия във връзка с ерозионни и свлачищни 
процеси, по отношение на количеството и качеството на подземните 
води и приземния въздух. 
 Съществуват 16 склада за съхранение на негодни и забранени за 
употреба пестициди, собственост на бившите ТКЗС и АПК. В повечето 
случаи те са неохраняеми. 
 Край с. Ореш се намират запръстени препарати (отпреди 30 год.) с 
неустановен произход и количество. Доказано е значително съдържание 
на забранените за употреба ДДТ и динозол. Общото количество на 
пестициди в Общината е 132 т. 
 На територията на Общината се намира част от резервата 
“Персински блата”. Местността “Кайкуша” е последния остатък от 
Свищовското блато, която поради богатия си птичи свят е обявена за  
защитена (1978 г.). Поради силното засушаване, нейното значение като 
биосоциален обект непрекъснато намалява. 
 Свлачищата представляват сериозен геоекологически проблем за 
общината. Това е така поради сериозното влияние на човешката 
дейност в урбанизираните територии. Отстътвието на канализация или 
компрометирана такава в засегнатите територии създава сериозна 
предпоставка за повишаване нивото на подземните води. В селата с 
проявени свлачища в доминиращата част отсъства канализация. 
 Изградените системи за дрениране на подземните води най-често 
не се поддържат или са недостатъчно ефективни. 
 Наченки на системите за мониторинг, изградена преди близо 15 
години е или занемарена, или там където се извършват наблюдения те 
не са на необходимата честота. Като цяло е необходимо 
възстановяване на системите за наблюдение - дълбочинните 
инклинометрични и пиезометрични и осъществяване на оптималните 
измервания. 
 Общината не разполага с информация за провежданите в 
миналото проучвателни работи. Необходимо е да бъде събрана, 
обработена и анализирана цялата инженерно-геоложка информация. 
 В Свищов трябва да се реализира програма за подмяна на 
водопроводната система, което е едно активно противосвлачищно 
мероприятие, тъй като ще доведе до рязко намаляне на оттичанията от 
водопроводите. 
 Река Дунав продължава да е сериозен ерозиен фактор и да 
отнема част от най-плодородните земи на общината. 
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 Подходът при оценяване на ерозийните проблеми би трябвало да 
се разглежда в два аспекта. Първият аспект е свързан с линейната 
ерозия на р. Дунав, а втория - с дънната и челна ерозия. 
 В отделни райони на Дунавския бряг се наблюдава сериозно 
покачване на нивото на подземни води и тяхното замърсяване. 
 
 За подобряване на екологичната обстановка в Община Свищов е 
необходимо следното: 
 1. Да се проучат възможностите и предвидят мерки за 
околовръстен път за гр. Свищов. 
 2. Да се разработят мерки за повишаване качеството на питейната 
вода в с. Вардим; Да се изградят канализационни системи в селата на 
Общината. 
 3. Необходимо е да се ограничи отглеждането на животни в 
рамките на града. 
 4. В по-далечна перспектива (2006 - 2010 г.) може да се помисли за 
газификация на града, което би довело до значително намаляване на 
замърсяването на въздуха. Последното изнтензивно развитие на 
газопреносната мрежа в страната и интереса на субекти от този сектор 
към града дава надежди, че това е реално осъществимо. 
 
1.2. Анализ на икономическото състояне 
 

90-те години на 20-ти век бяха белязани с редица кризи и промени 
за българската икономика.  Реформите от края на века дадоха 
определени резултати и след 2001 г. се забелязват положителни 
тенденции в икономическото развитие на страната и на общината в 
частност. Община Свищов е с потенциал да се превърне в образец за 
устойчиво развитие, следвайки новите предизвикателства и използвайки 
академичните ресурси за развитие на “икономика на знанието”, за 
прилагане на високотехнологични решения и иновации. 

Свищов е един от основните промишлени и аграрни центрове във 
Великотърновска област. Икономиката на Свищов е разнообразна и 
балансирана, което не е толкова характерно за общини с население 
около 50 хил. души. Свищовската община развива смесен тип 
икономика, като главният предмет на дейност на фирмите са 
производство, търговия, услуги и доставка на хранителни продукти. 
Химическата и хранително-вкусовата промишленост заемат значителен 
дял от общинската икономика. Комбинацията на наличните материална 
база, квалифицирана работна ръка, традиции в производството на някои 
продукти и плодородна земя са предпоставки за развитието на местната 
икономика.  
Анализът на данните за нетните приходи от продажби очертава, че 

водещи функции в общината имат промишлеността и търговията. 
Селското стопанство е на трето място. Туристическите функции на 
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общината едва сега започват да се използват пълноценно, независимо 
от значителното богатство на културно-историческото наследство. 

1.2.1 Стопанска активност 

Община Свищов се подрежда  в първата четвъртина2 между 
общините в страната по равнище на социално-икономическо развитие, 
измерено с показателите Нетни приходи от продажби на предприятията 
на един жител (х.лв.) и Брутен вътрешен продукт на човек от 
населението. Стойността на Нетни приходи от продажби на 
предприятията на един жител (х.лв.) е по-висок от средния за страната, 
но за последните 3 години от превишение с 22% (2002), предимството се 
стопява до 13% (2003) и 3% (2004). Тук може да се отбележи, че 
продажбите нарастват от 4.62 на 4.65 и 4.80 съответно през 2002, 2003 и 
2004 г., но този растеж е по-нисък от растежа на средното ниво на 
показателя за страната, който е 3.79, 4.11, 4.50 за тези три години. Това 
формулира лекото отстъпление на общината в класацията за страната 
от 53-то място (2002) на 62-ро място (2003) и 65-то място (2004). Тази 
ситуация показва липсата на драматични промени в местната икономика 
– както позитивни, така и негативни. (Виж Приложение 1). За област 
Велико Търново водеща в икономическо отношение е община Велико 
Търново с 46.5% от общите приходи, а общините Горна Оряховица и 
Свищов са съответно с 25.4% и 11.3% от приходите. Общината 
произвежда 0.75% от националния обем на БВП, като ангажира 10 797 
заети лица. Само в стопанските единици заетите са 9246, което е 15,5% 
от заетите в областта. 

Таблица 4: Регистрирани фирми в община Свищов към 31.12.2004 г.           
 2000 2001 2002 2003 2004 

Общо 2463 2829 3016 4115 4161 
Селско,горско стопанство и 

риболов 101 84 87 213 219 

Добивна индустрия 1 3 3 2 2 
Преработваща индустрия 193 203 213 266 256 
Електроенергия, газ и вода 1 1 1 1 1 

Строителство 71 72 82 104 105 
Търговия и ремонт 1323 1564 1693 2161 2175 

Хотели и обществено хранене 184 146 156 209 214 
Транспорт и съобщения 230 298 308 516 518 

Финанси,кредит,застра-ховки 41 20 21 49 50 
Операции с имущество и 

бизнес услуги 125 150 160 212 223 

Държавно управление 21 34 20 22 22 
Образование 45 65 63 58 58 

Здравеопазване 30 72 76 122 128 
Други услуги 97 117 133 180 190 

                                         
2 По последни данни от НСИ, които обхващат годините 2000-2004. 
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Източник: Териториално статистическо бюро 
 
 През последните години се забелязва тенденцията на значително 
увеличаване на фирмите, занимаващи се със селско стопанство, 
търговия и ремонти, както и фирми, извършващи операциии с 
имущество и предоставящи бизнес услуги. Големият ръст в броя на 
регистрираните фирми е показателен и за нарастващата стопанска 
инициативност на жителите на общината, макар че не всички фирми са 
активно действащи. 
 
 Микро, малките и средните предприятия представляват 99% от 
активните фирми в нефинансовия сектор на територията на общината, 
като в тях работи 49% от трудоспособното население. Тези фирми 
произвеждат 32% от брутната продукция на всички производители. 
 
Таблица 5: Основни показатели за стопанските единици в община 
Свищов според броя на заетите за 2004 г. (нефинансов сектор) 
 

Брой 
единици 

Бруто 
продукция

Приходи
от 

дейност-
та 

Нетни 
приходи 
от про-
дажби 

Печал-
ба Загуба Заети 

лица 
Наети 
лица Общини 

брой хил.лв хил.лв хил.лв хил. 
лв 

хил. 
лв брой брой 

Микро до 10 заети 971 24 523 56 053 55 654 2 450 -1 633 2 237 1 235 
Малки от 11 до 50 

заети 70 15 293 30 576 30 415 566 -1 372 1 428 1 338 

Средни от 51 до 100 
заети 11 20 174 19 730 19 340 974 -680 886 872 

Междинна гр.от 101 
до 250 12 36 050 38 366 35 564 -1 434 1 693 1 555 

Големи с над 250 
заети 4 89 691 94 310 89 895 

2 828 
-36 3 002 2 996 

Всички единици 1 068 185 731 239 035 230 868 6 818 -5 155 9 246 7 996 
 
 
Тенденцията за последите три години показва намаление на броя на 
действащите микро предприятия с 15%, при запазване на броя на 
останалите категории фирми. 
 

Таблица 6:  Категории фирми в нефинансовия сектор 
в община Свищов 

Категория 
Брой 

единици 
2002 

Заети 
лица 
2002 

Брой 
единици 

2003 

Заети 
лица 
2003 

Брой 
единици 

2004 

Заети 
лица 
2004 

Микро до 10 заети 1 148 2 371 1 003 2 182 971 2 237 
Малки от 11 до 50 

заети 63 1 247 66 1 245 70 1 428 

Средни от 51 до 100 
заети 13 984 15 1 065 11 886 
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Междинна гр. от 101 
до 250 11 1 790 11 1 656 12 1 693 

Големи с над 250 
заети 4 3 423 5 3 494 4 3 002 

Всички единици 1 239 9 815 1 100 9 642 1 068 9 246 
 
 
  

Таблица 7: Брой активни фирми по отрасли в областта 
Отрасли 2002 2003 2004 

 Общо % Общо % Общо % 
Общо 8169  8008  8299  

Селско, ловно и горско стопанство 300 3,7% 323 4,0% 330 4,0% 
Добивна промишленост 4 0,0% 4 0,0% 3 0.0% 

Преработваща промишленост 990 12,1% 912 11,4% 945 11,4% 
Снабдяване с електро и топлоенергия, 

газообразни горива и вода 6 0,1% 6 0,1% 7 0,1% 

Строителство 299 3,7% 285 3,6% 315 3,8% 
Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и 

стоки за домакинството 
4135 51% 4008 50,0% 4108 49,5% 

Хотели и ресторанти 772 9,5% 755 9,4% 784 9,4% 
Транспорт, складиране и съобщения 580 7,1% 585 7,3% 607 7,3% 
Операции с недвижимо имущество, 

наемодателна дейност и бизнес услуги 552 6,8% 609 7,6% 606 7,3% 

Образование 34 0,4% 26 0,3% 30 0,4% 
Здравеопазване и социални дейности; 

ветеринарна лечебна дейност 267 3,3% 277 3,5% 379 4,6% 

Други обслужващи дейности 226 2,8% 218 2,7% 182 2,2% 
ИИЗЗТТООЧЧННИИКК::  ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННОО  ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККОО  ББЮЮРРОО  

Таблица 8: Нетен размер на приходите според големината на 
редприятията в Област Велико Търново 

Видове предприятия 2002 % 2003 % 2004 % 
Всички единици 1649337  1975058  2038365  
Микро до 10 заети 602210 36,5% 763061 38,6% 707157 34,7% 

Малки от 11 до 50 заети 305888 18,5% 364056 18,4% 436158 21,4% 
Средни от 51 до 100 заети 131848 8,0% 179252 9,1% 165393 8,1% 

Междинна група от 101 до 250 
заети 160633 9,7% 144353 7,3% 166224 8,2% 

Големи с над 250 заети 448758 27,2% 524336 26,5% 563433 27,6% 
Източник: Териториално статистическо бюро 
 
Сравненията в областен план показват, че община Свищов: 
- дава 11,33% от нетните приходи от продажби на област Велико 

Търново, и по този показател е на трето място в областта след 
общините В.Търново и Горна Оряховица; 

- представлява основен селскостопански производител в областта 
(като осигурява 24% от приходите на отрасъла); 
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- има слабо положителна динамика на БВП през последните две 
години, докато темповете на растеж на БВП в останалите общини 
(с изключение на В.Търново, Г.Оряховица и Лясковец) 
продължават да бъдат отрицателни; 

- попада в групата общини с най-висока степен на икономическо 
развитие в областта (в която влизат и общините Велико Търново и 
Горна Оряховица). Това са общините с най-изявен потенциал за 
привличане и развитие на разнообразни стопански дейности.  
 
Структура на общинската икономика 
 
Община Свищов се характеризира с многоотраслова структура на 

икономиката. Доминиращ е вторичният сектор, който дава 61,1% от 
нетните приходи, ангажира 46.2% от заетите лица и се обслужва от 
80.7% от дълготрайните материални активи.  

 
Таблица 9: Секторна структура на икономиката на община Свищов и 
област Велико Търново – 2003 г. 

2003 г. Нетни приходи Заети лица ДМА 

Сектори 
Област 

В.Търново 
Община 
Свищов 

Област 
В.Търново 

Община 
Свищов

Област 
В.Търново 

Община 
Свищов

Първичен сектор 3.75% 8.13% 7.21% 15.50% 9.89% 10.51%
Вторичен сектор 89.58% 61.05% 41.94% 46.20% 71.85% 80.73%
Трети сектор 6.67% 30.81% 50.85% 38.31% 18.25% 8.76% 

 
В сравнение с останалите общини в областта се наблюдава по-

голяма балансираност на икономическата структура на общината. Но 
изключително високият дял на ДМА във вторичния сектор в общината е 
индикатор за силно фондоемка индустриална структура и 
недостатъчната ефективност на натоварване на изградените 
материални фондове, т.е. фондовите характеристики са влошени 
спрямо средните за областта (вж. Таблица 1). 

Анализът на данните за нетните приходи от продажби очертава, 
че водещи функции в общината имат промишлеността и търговията. 
Селското стопанство е на трето място. Туристическите функции на 
общината са слабо изявени, независимо от значителното богатство на 
културно-историческото наследство. 

Структурата на нетните приходи от продажби през последните 
години се запазва относително постоянна. Спадът на производството е 
характерен за всички отрасли, като този процес е най-силен в 
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промишлеността, но транспортът и селското стопанство също са в 
процес на криза. 
 

Таблица 10:  Нетни приходи от продажби – 2004 г. 

Отрасли 
Област 

В.Търново 
хил. лв. 

Община 
Свищов 
хил. лв. 

Област 
В.Търново 

% 

Община 
Свищов 

% 

Общо 2 038 365 230 868 100,00% 100,00% 
Селско, ловно и горско стопанство 108 317 26 029 5,31% 11,27% 

Рибно стопанство - - - - 
Добивна промишленост 3 759 - 0,18% - 

Преработваща промишленост 624 592 109 949 30,64% 47,62% 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 242 587 - 11,90% - 

Строителство 85 468 6 740 4,19% 2,92% 
Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили и 

мотоциклети 
840 356 52 365 41,23% 22,68% 

Хотели и ресторанти 23 903 2 634 1,17% 1,14% 
Транспорт, складиране и съобщения 49 211 3 476 2,41% 1,51% 

Операции с недвижими имоти, 
наемодателна дейност и бизнес 

услуги 
30 215 3 565 1,48% 1,54% 

Образование 552 29 0,03% 0,01% 
Здравеопазване и социални 

дейности 20 680 2 792 1,01% 1,21% 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 8 703 918 0,43% 0,40% 

Тенденцията на намаление на заетостта е характерна за целия 
период 1990-2004 г. Най-силно този процес се проявява в 
преработващата промишленост. Силен спад през 2004 г. отбелязва и 
транспортът. Останалите отрасли също намаляват числеността, но с по-
бавни темпове. Като положителна тенденция може да се отчете 
увеличението на заетостта в бизнес и други услуги. През 2004 г. има 
известно оживление на пазара на труда, което съответно леко се 
отразява на общата заетост. 
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Таблица 11:  Заети лица – 2004 г. 

Отрасли 

Област 

В.Търново

брой 

Община 
Свищов 
брой 

Област 
В.Търново 

% 

Община 
Свищов 

% 

Общо 59 664 9 246 100,00% 100,00% 
Селско, ловно и горско стопанство 4 877 1 545 8,17% 16,71% 

Рибно стопанство 3 - 0% - 
Добивна промишленост 136 - 0,23% - 

Преработваща промишленост 25 285 3 913 42,38% 42,32% 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 1 892 - 3,17% - 

Строителство 3 185 441 5,34% 4,77% 
Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили и 

мотоциклети 
12 810 1 538 21,47% 16,63% 

Хотели и ресторанти 2 547 334 4,27% 3,61% 
Транспорт, складиране и съобщения 2 308 226 3,87% 2,44% 

Операции с недвижими имоти, 
наемодателна дейност и бизнес 

услуги 
1 960 234 3,29% 2,53% 

Образование 87 6 0,15% 0,06% 
Здравеопазване и социални 

дейности 3 416 477 5,73% 5,16% 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 1 158 128 1,94% 1,38% 

 
Реализираните инвестиции в общината за периода 1996-2004 г. се 

движат в рамките на 12-20% и като общ обем е с най-високия дял в 
областта след тези на община Велико Търново. Отрасловата структура 
на инвестициите в общината показва, че те основно се влагат в 
преработващата промишленост (над 63%) и в селското, ловното и 
горското стопанство (над 13%). 

Община Свищов все още значително изостава по размера на 
вложените чуждестранни инвестиции. Тази оценка е направена като 
се отчитат нейните потенциални възможности от гледна точка на 
сравнителните й предимства особено в регионален план. От общия 
брой на фирмите в общината през 2004 г. 4 161; 98% от тях са частни 
фирми. Наблюдава се устойчива тенденция на увеличаване броя на 
регистрираните частни фирми. 

Дълготрайните материални активи очертават спецификата на 
фондовата структура на общинската икономика (вж. Таблица 4). Като 
най-силно фондоемък отрасъл се очертава преработващата 
промишленост. В селското стопанство са ангажирани малко над 8% от 
заетите на отрасъла в областта, като размерът на ДМА е 13%, т.е. може 
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да се отчете по-силна средна фондовъоръженост на заетите в общината 
в сравнение със средната за областта. При общата слаба 
фондовъоръженост в отрасъла, това означава по-голяма наличност на 
селскостопанска техника в община Свищов. 
 
Таблица 12: Дълготрайни материални активи – 2004 г. 

Отрасли 
Област 

В.Търново 
хил. лв. 

Община 
Свищов 
хил. лв. 

Област 
В.Търново 

% 

Община 
Свищов 

% 

Общо 676 997 111 067 100,00% 100,00% 

Селско, ловно и горско стопанство 54 227 14 519 8,01% 13,07% 
Рибно стопанство - - - - 

Добивна промишленост 1 571 - 0,23% - 
Преработваща промишленост 267 171 71 054 39,46% 63,97% 

Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия 166 514 - 24,60% - 

Строителство 17 177 1 861 2,54% 1,68% 
Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили и 

мотоциклети 
78 795 6 260 11,64% 5,64% 

Хотели и ресторанти 15 201 1 205 2,25% 1,08% 
Транспорт, складиране и съобщения 22 392 2 481 3,31% 2,23% 

Операции с недвижими имоти, 
наемодателна дейност и бизнес 

услуги 
38 582 1 733 5,70% 1,56% 

Образование 72 2 0,01% 0,00% 
Здравеопазване и социални 

дейности 11 627 К.Д. 1,72% - 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 3 668 346 0,54% 0,31% 

К.Д. – Конфиденциални данни. 
 

Към 31.12.2004 г. на територията на община Свищов са 
съществували 4 161 фирми. От тях 18 са държавни, 68 са общински 
фирми и звена, а 4075 са частните фирми. 
Таблица 13: Структура на регистрираните фирми по отрасли към 
31.12.2004 г. 

Сектор Брой % 

Общо 4161 100 
Селско,горско стопанство и риболов 219 5,3 

Добивна индустрия 2 0 
Преработваща индустрия 256 6,2 
Електроенергия,газ и вода 1 0 

Строителство 105 2,5 
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Търговия и ремонт 2175 52,3 
Хотели и обществено хранене 214 5,1 

Транспорт и съобщения 518 12,4 
Финанси,кредит,застраховки 50 1,2 

Операции с имущество и бизнес услуги 223 5,4 
Държавно управление 22 0,5 

Образование 58 1,4 
Здравеопазване 128 3,1 
Други услуги 190 4,6 

 
Основната нагласа е създаването на малки фирми, насочени към 

дейност в областта на услугите - търговия, ресторантьорство, ремонтна 
дейност, битови услуги. Факторите за подобен подход и структура на 
пазара се обясними: малки инвестиции, безработицата, бърза 
обръщаемост и печалби, липса на платежоспособно търсене, липса на 
рискова инициативност при търговията, където не е необходим висок 
първоначален капитал и е по-висок оборотът на капитала 

 
1.2.2. Отраслова структура 
 
Промишленост 

 
Промишлеността има и определящо значение в структурата на 

икономиката на общината. Тя реализира 47,6% от нетните приходи от 
продажби, ангажира 42.3% от общо заетите лица и разполага с 64% от 
изградената материална база в общината. 

В община Свищов се формират 18% от приходите от дейността на 
преработвателната промишленост в областта. 

Структурата на промишлеността е представена основно от 
производство на целулоза, хранително-вкусова промишленост, 
производство на ж.п. траверси и електрически стълбове, шивашка 
промишленост и добив на инертни материали. Големите стопански 
субекти на територията на общината – “Свилоза” АД, ЗСКИ ООД, 
“Винпром – Свищов” АД, “Софбиолайф” АД, Месокомбинат – Свищов, 
Слънчо АД, могат да бъдат определени като жизнеспособни. Общината 
заема монополни позиции в производството на блокова и листова 
целулоза и изкуствена коприна, произвеждани в “Свилоза” АД. 
Значителният упадък на това производство е овладян и се търсят нови 
възможности за развитието му. 

Оценката на досегашната промишлена структура е, че тя е слабо 
диверсифицирана, но общината е с потенциал и амбиции за развитие на 
високотехнологични производства и задълбочаване на специализацията 
в областта на хранително-вкусовата промишленост. 
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Развитието на промишления комплекс на общината дава 
основание за следните изводи: 

• реализираният спад на промишлената продукция за периода след 
1990 г. е над 60%, като неблагоприятната динамика все още не е 
спряна за промишлеността като цяло, независимо от 
реализирания растеж в определени производства и фирми; 

• недостатъчно диверсифицирано промишлено развитие и липса на 
достатъчно съвременни производства, които се адаптират добре 
към промяната и ще реализират значителни резултати в бъдеще; 

• фирмите от подотрасъл преработваща промишленост (256 бр.) са 
многократно повече от тези в подотрасъл добивна промишленост 
(2 бр.), което показва, че предприемачите подценяват 
разполагаемите природни ресурси на територията на общината; 

• независимо че общината е реномиран университетски център все 
още връзката “наука-производство” е много слаба и недостатъчно 
стимулира развитието на нова промишленост и появата на 
високотехнологични производства; 

• териториалната концентрация на предприятията на 
промишлеността е основно в общинския център, което е сериозен 
проблем за заетостта и задържането на селското население. 
Промишлената дейност в останалите населени места на общината 
е практически ликвидирана. 

 
Селско стопанство 

 
Селското стопанство е важен отрасъл на общинската икономика. 

За 2004 г. неговият принос в икономиката на общината е 11,3% по 
показателя нетни приходи от продажби. В сравнение с 1990 г. 
отрасълът отбелязва спад над 50%. 

За развитието на селското стопанство на територията на общината 
съществуват изключително добри почвено-климатични условия. Към 
тези благоприятни фактори следва да се отнесе и наличният поземлен 
ресурс (82.50% от територията са земеделски земи, 70,50% от 
територията са обработваеми земеделски земи), независимо че 
непрекъснато намалява обработваемата земя и нарастват 
необработваемите земи (над 15%), което при качеството на ресурса 
просто е недопустимо. 

Значителна част от обработваемата земя в общината е подходяща 
за отглеждането на зърнени и зеленчукови култури, лозя, захарно 
цвекло и др. 
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В миналото бе създадена напоително-отводнителна система в 
Свищовско - Беленската низина, която обхваща 150 хил. дка земя. В 
момента напоителните мероприятия почти са спрени, поради високата 
цена на водата и влошените й качества. При евентуално подобряване 
дунавските води могат да напояват не само Свищовско - Беленската и 
Вардимската низини и оградните им земи, но и по-големи ареали от 
вътрешността на Дунавската хълмиста равнина. 

В структурата на земеделските земи изключително висок е делът 
на нивите – 92.2%. Много нисък е делът на трайните насаждения - 
едва 3.5%, особено като се отчитат подходящите почвено-
климатичните условия на общината. Ливадите представляват 2.3% от 
обработваемата земя и другата обработваемата земя е 2.0%.  

Основните тенденции в развитието на растениевъдството в 
общината показват: 

 Намаление на площите, производството и добивите на всички 
структуроопределящи култури; 

 Преструктуриране на производството към култури с ниска 
трудоемкост и интензивност. Промените на производствената 
специализация към култури като пшеница, царевица, слънчоглед и 
силното свиване на зеленчуците е в резултат на тяхното по-лесно 
отглеждане и реализация; 

 Намаление на площите на трайните насаждения за период от 
десет години с около 25% и амортизиран срок на годност на 
редица лозови масиви;  

 Снижаване ролята на първичния сектор за развитието на 
следващите ешелони на преработващата промишленост в 
областта. 

 Поради липса на пазари за селскостопанска продукция, както и 
предприятия за преработка, земеделските производители и 
кооперации са ориентирани към свиване на производството и 
персонала. 

 
Животновъдство 
 
Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в 

стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно 
въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на 
отглеждането. Ниските изкупни цени на животинските продукти и 
липсата на възможност до момента за рамкови договаряния на групи 
производители с преработващите предприятия също е задържащ 
момент във формирането на регионални пазари на продукцията, които 
да гарантират както селскостопанските производители за изкупуване на 

 28



 ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ЗЗАА  ММЕЕССТТННОО  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ССВВИИЩЩООВВ  

продукцията им, така и преработвателите – за планиране на 
производствени мощности. 

Неблагоприятни тенденции се очертават при всички 
селскостопански животни. Най-голямо намаление се наблюдава при 
свинете и птиците. В резултат на силно намаленото поголовие се 
наблюдава спад на производството на основните животновъдни 
продукти. 

Като положителна тенденция през последните години може да се 
отчете постепенното стабилизиране и повишаване броя на говедата и 
пчелните семейства.  

Проблемите в развитието на аграрния сектор водят до западане на 
селските територии. Изчерпването на вътрешните им потенциали за 
развитие налага получаването на външна подкрепа чрез реализирането 
на действия, които да изиграят ролята на импулси за тяхното 
възстановяване. 

Проблемите, с които се сблъсква развитието на селското 
стопанство в общината, произтичат преди всичко от: 

 трансформирането към новите условия става хаотично, без помощ 
за реализиране на потенциала на общината; 

 Затруднения при намиране на пазари за реализация на 
продукцията. Липсата на селскостопанска борса и тържища не 
създава сигурност в производителите за ефективна реализация на 
тяхната продукция;  

 Недостиг на актуална аграрна информация – особено по 
отношение на съвременното развитие на аграрната наука и 
практика. Липсата на агробизнес центрове и технически центрове, 
които да консултират производителите за условията на пазара, да 
провеждат обучение за повишаване на тяхната агротехническа 
култура и пазарните умения, да съдействат за тяхното сдружаване 
с оглед кандидатстване пред международни програми, вкл. 
САПАРД, силно влошава конкурентноспособността и 
перспективите на развитие на отрасъла; 

 Липса на средства за нови инвестиции в растениевъдството и 
животновъдството, за реконструкция и нови масиви от трайни 
насаждения, за закупуване на посадъчен материал, минерални 
торове и препарати за растителна защита и провеждане на 
мероприятия в растениевъдството, за ефективна и съвременна 
селскостопанска техника; 

 Драстично намаление на поливните площи. Необходимо е да бъде 
възстановена съществуващата напоителна система от канали и 
съоръжения, а също така да бъде пригодена за по-малките 
стопанства на частните собственици; 
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 Занемарено медицинско и зооинженерно обслужване на 
животните, като отговорността сега се носи предимно от 
стопаните, които не винаги са добре подготвени за ефективно 
провеждане на рационално хранене и грижи за животните; 

 Ниски изкупни цени на селскостопанските продукти и високи цени 
на фуражите и услугите.  
 
Реален сектор 

 
Реалният сектор на икономиката е представен от няколко големи 

фирми от химическата и строителната индустрия, както и множество 
средни и малки фирми в леката и преработващата промишленост и в 
сферата на услугите. МСП генерират повече от половината приходи 
(64%) в област Велико Търново и бележат растеж по всички показатели. 
С най-динамичен растеже са малките предприятия, на които следва да 
се отдели специално внимание за повишаване на 
конкурентноспособността и приспособимостта към новите технологии и 
ефектите на присъединяването. 

• Флагманът на местната икономика е “Свилоза” АД, в който се 
произвеждат основно за експорт изкуствена коприна, сулфатна 
избелена целулоза, белина, екологични дървени въглища и др. 
продукти. Фирмата е основен генератор на заетост за местната 
икономика, нейният капацитет не само не намаля след 
приватизацията, но се разраства. Обновяват се технологиите и се 
въвеждат постепенно нови, отговарящи на завишените 
екологични стандарти, производствени решения. В момента в 
“Свилоза” АД  работят 2 276 души, което представлява 1/5 от 
заетите в община Свищов. Над 97% от продукцията е 
предназначена за външни пазари в Европа, Африка, Източна Азия 
и Близкия изток. 
• Предприятието за стоманенобетонови конструкции и изделия 
“Георги Терзиев” произвежда траверси от напрегнат бетон, 
вибрирани и центрофугални стълбове, специален бетон за 
Български държавни железници и Националната електрическа 
компания. Произвеждат се и траверси, отговарящи на 
международните стандарти. След приватизацията на фирмата тя 
се намира в състояние на преструктуриране и на намалена 
активност. Негативен ефект от преструктурирането за местната 
икономика е съкратената работна ръка.  
• “Завод за химическо оборудване” АД е самостоятелна 
стопанска структура след приватизацията на “Свилоза” АД. В 
дружеството са заети около 300 души. 
• “Устрем” ООД произвежда резервни част за трактори и 
комбайни, фуражомелки, веялки, контейнери за битови отпадъци, 
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перфорирани сита, нестандартни машини, метални конструкции и 
инструментална екипировка. 
• “Пристанищен комплекс” АД е разположен на километър 554 
от устието на река Дунав и на 1825 километър от пристанище 
Регенсбург и е най-южната точка от българския участък на р. 
Дунав. От тук се простира най-краткият път до проходите на 
Стара планина, а оттам до Турция, Гърция и Близкия изток. 
Пристанището извършва натоварване, разтоварване, 
съхраняване, препращане и ремонтни дейности. То разполага със 
съвременно пристанищно и помощно оборудване и може да 
обработва всички видове сухи стоки и неопасни течни стоки. Нови 
хоризонти пред пристанището е протичащото преструктуриране и 
обявената процедура за концесиониране, която би позволила 
влизането на свежи инвестиции и оптимизирането на 
оперативната дейност.  
• “Драгажен флот – Истър” АД добива, преработва и продава 
инертни материали – чакъл, пясък и др. Извършва и речен 
транспорт. Числеността на предприятието е 67 души. 
• Една от най-известните свищовски фирми в страната и 
чужбина е винарската изба. Основано през 1948 година, “Винпром 
– Свищов” АД произвежда висококачествените червени вина 
“Каберне совиньон”, “Горчивка” и “Мерло”, продавани в Западна 
Европа и Япония. 
• “Софбиолайф БГ” АД произвежда млечни продукти с марка 
“Здравец”, които са признати като едни от висококачествените в 
страната. 
• “Месокомбинат – Свищов” ООД предлага месо и месни 
произведения. Предприятието е лицензиран износител за 
страните от Европейския съюз. 
• “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД е основен 
производител на хляб и хлебни изделия, закуски и сладкарски 
изделия. 
• Детските млечни каши с марка “Слънчо” са известни както на 
вътрешния, така и на външния пазар. “Слънчо” АД произвежда 
детски храни, овесени ядки, макарони, висококачествени видове 
пшенично брашно.  
• “ТЕД – производство” произвежда сухи пасти, бисквити и 
други сладкарски изделия. 
• Основано през 1938 година “Домат” АД изкупува, обработва 
и изнася консервни храни от плодове, зеленчуци и месо. През 
последните години фирмата е с почти преустановена дейност. 
• “Метал – Свищов” АД произвежда металорежещи машини, 
тривалови и петвалови листоогъващи машини, линии за 
развиване на рулони, изработва метална дограма и обурудване 
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от черна и неръждаема ламарина за винарната и хранително-
вкусовата промишленост. 
• “Устрем” ООД произевжда резервни част за трактори и 
комбайни, фуражомелки, веялки, контейнери за битови отпадъци, 
перфорирани сита, нестандартни машини, метални конструкции и 
инструментална екипировка. 
• “Мелница Дунав – Братя Златанови” АД произвежда бяло 
брашно тип 500, брашно тип 700 – Добруджа, и тип 1150 – типово, 
както и грис, трици и отсевки за вътрешния пазар. 
• ТПК “Талвег” произвежда връхни мъжки, дамски и детски 
облекла за спорт, туризъм и отдих. Почти цялата продукция е 
предназначена за износ, основно САЩ. 
• “Совата” АД е голям производител на царевица, пшеница, 
овес, грозде и др. селскостопански продукти. 
• “Драгажен флот – Истър” АД добива, преработва и продава 
инертни материали – чакъл, пясък и др. Извършва и речен 
транспорт. 
• Всестранна кооперация “Наркооп” е специализирана в 
производството и търговията с безалкохолни напитки и 
сладкарски изделия. 
• “Месокомбинат – Свищов” ООД предлага месо и месни 
произведения. Предприятието е лицензиран износител за 
страните от Европейския съюз. 
• “Благоустройство и комунално стопанство” ЕАД извършва 
проектиране, строителство, ремонтно-строителни дейности, както 
и шивашки услуги. Предприятието организира сметосъбирането 
на територията на общината. След приватизацията на 
дружеството дейността постепенно се разраства, освобождавайки 
се от несвойствени дейности и концентрирайки се върху 
строителната и инженерингова дейност. 
• “Фаво” АД произвежда дървени изделия и работно облекло. 
Почти цялата продукция е предназанчена за Европейския съюз, 
дейността методично се разраства през последните 4-5 години.  
• “Дели” ООД – село Морава произвежда и извършва търговия 
с месо и месни продукти. Фирмата също така оперира и 
заведения за бързо хранене на територията на общината. 
• ЕТ “Ателие за реклами – Братов” извършва производство, 
дизайн и поддръжка на реклами, рекламни панели и др. 
• “Инвестстройконтрол” ЕООД извършва независим 
строителен надзор, инвеститорски контрол на строителни обекти 
и консултантски услуги. 
• “Водоснабдяване и канализация” ЕАД е дружеството, 
осигуряващо водоснабдяването на града и селата от общината. 
Тази фирма е най-значимата от предприятията, собственост на 
общината. Една от малкото фирми в сектора, в която държавата 
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няма собственост и е 100% собственост само на един публичен 
субект – Община Свищов. 
• В отрасъл строителство осъществяват дейност 38 фирми и 
осигуряват заетост на над 500 души (440 по данни от 2004 г.).  
Други по-големи фирми в сектора са “Химремонтстрой”-АД – клон 
Свищов, “ПМУ-Булмонт”АД, “Дом инженеринг”ЕООД, “Беляков” 
ЕООД, “Ембострой” ООД, “Нове-Петков” ЕООД. 
• В района на община Свищов селскостопанска дейност 
развиват 26 кооперации, които осигуряват сезонна работа на 
около 1 300 души. Селското стопанство е важен отрасъл на 
общинската икономика. Значителна част от обработваемата земя 
в общината е подходяща за отглеждането на зърнени и 
зеленчукови култури, лозя, захарно цвекло и други. 

• “Совата” ЕАД е голям производител на царевица, 
пшеница, овес, грозде и др. селскостопански продукти. 
Фирмата е приватизирана през второто полугодие на 
2003 г. от италианската Miroglio Group. Заети лица – 55 
човека. 

• “Сортови семена”АД е най-голямата частна фирма в 
аграрния сектор за производство и търговия със селско 
стопанска продукция. В дружеството намират заетост 
около 94 души. 

• Държавно лесничейство – постоянният персонал е от 33 
души. Активен работи по изпълнението на Националната 
програма “Възстановяване и опазване на българската 
гора”. 

• Институт за развитие на бързорастящи горски и дървесни 
видове осъществява дейност в областта на селекцията и 
подобряване качествените параметри на дървесните 
видове. В института работят 30 души. 

 
Финансов сектор 
 
Финансовият сектор има традиции и запомнящо се присъствие в 

икономиката на Общин Свищов. Свои клонове в Свищов имат почти 
всички големи български банкови и застрахователни институции като 
“Обединена българска банка”, “HVB Банк Биохим”, “Българска пощенска 
банка”, “Хебросбанк”, “Централна кооперативна банка”, “Булбанк”, 
“Банка ДСК”, “Първа източна международна банка”, ДЗИ, “Алианц 
България”, “Булстрад”, “Прокредит Банк”, “Експресбанк – Société 
Générale” и др. Голяма част от тях са собственост на външни 
инвеститори, което стана причина за изострената конкуренция в сектора 
и за големия избор на финансови услуги за потребителите – граждани и 
фирми. Наличието на широко представителство във финансовия сектор 
е доказателство за високата оценка на потенциала на местната 
икономика от страна на финансовите институции. 
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Туризъм 
 
Туризмът представлява печеливша дейност, с важно положително 

въздействие върху местната икономика. 
Към края на 2005 г. легловата база в общината е 354 легла в 6 хотела и 
6 легла в 3 самостоятелни стаи. Общата оценка за заетостта в сектора 
е, че той ангажира около 600 човека /заведения, хотели, услуги и др./ - 
пряка заетост. 
През 2003 г. трите работещи хотела с 270 легла са реализирали 77 100 
леглоденонощия. Общ брой нощувки за периода 9 576, в това число от 
чужденци 830 бр. 

През 2005 г. са събрани 6 970,80 лв. такси за категоризиране на 
туристически обекти по Закона за туризма (при 9 511,03 лв. за 2004 г.) и 
10 339 лв. от туристически такси (при 850 лв. за 2004 г.). Съгласно 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Свищов, приета от Общински 
съвет – Свищов, туристическата такса се определя в размер на 0,80 лв. 
на лице за един ден, а лицата до 18 годишна възраст, студентите, 
жените над 55 години и мъжете над 60 години заплащат 50% от 
определената такса. Приходите от категоризиране на обекти и от 
туристически такси, те са 17 309,80 лв. за 2005 г. (при 10 361,03 лв. за 
2004 г.). 

Таксите за категоризиране на туристически обекти се събират на 
100%. По отношение % на събираемост на туристическата такса не се 
води такава статистика. 

За 2005 г. очакваните приходите от туристическите такси са 12 000 
лв., съгласно бюджета за 2005 г. 
 

Данните в табл. 13 показвата, че в община Свищов има 
достатъчна и подходяща туристическа инфраструктура, способна да 
поеме туристическия поток от български и чуждестранни гости. По тази 
причина, усилията на местната власт и на заинтерисованите институции 
и фирми са насочени към популяризиране на града като подходяща 
туристическа дестинация за различни видове туризъм. 
 
Таблица 14: Средства за подслон, места за настаняване, заведения 
за хранене и развлечение 

Вид Хотели Самост. 
стаи Ресторанти

Заведения 
за бързо 
хранене 

Питейни 
заведения

Кафе 
сладкарници Барове 

Брой обекти 
общо 6 3 15 33 104 2 32 

Брой места 
общо 354 6 1 028 918 3 546 65 1 948 

* Обекти 5 3 4 28 70 1 7 
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Брой 
места 345 6 240 769 1 667 45 237 

Обекти 1 0 11 5 36 1 25 
** Брой 

места 9 0 788 149 1 899 20 1 711 

Обекти 0 0 0 0 0 0 0 
*** Брой 

места 0 0 0 0 0 0 0 

Януари 2005 г. 
 

През последните 4 години се наблюдава променлива тенденция по 
отношение на реализираните нощувки, като средногодишно за периода 
те са 10 205. Колеблива е тенденцията и при броя на пренощувалите 
лица, средногодишно са 8 176 човека. 

 
Таблица 15: Използваемост на легловата база 

Реализирани нощувки 
/брой/ 

Пренощували лица 
/брой/ 

Година 
Средства за 
подслон 
(хотели) 

Легла 
Легла-

денонощия 
/брой/ Общо в т.ч. от 

чужденци Общо в т.ч. 
чужденци

2001 3 174 52 946 9 786 301 7 633 196 
2002 3 348 120 856 10 473 469 8 464 316 
2003 3 270 77 100 9 576 830 7 328 650 
2004 3 192 70 080 10 985 381 9 277 295 

 
Хотели, ресторанти и туристически услуги 

Хотел “Корпус юг”. Една звезда 
гр. Свищов 5250, ул. “Патриарх Евтимий” 102 
тел. рецепция: 0631/ 60082, тел. за резервации: 0631/ 60780, 60082 
Брой стаи: 77, Брой легла: 183 легла /стаи с едно, две, три легла/ и 4 
апартамента. Информация за стаите: самостоятелни санитарни възли, 
топла вода, телевизия. На разположение на гостите са: дневен бар и 
ресторант. Конферентни зали: 1 с 80 места и 6 с по 20 места. 
 

Хотел “Калето”. Две звезди 
гр. Свищов 5250, ул. “Тома Пантелеев” 2 
тел. рецепция: 0631/ 60517, тел. резервации: 0631/ 60517 
Брой стаи: 31, Брой легла: 54 легла /стаи с едно и две легла/ и 3 
апартамента. Информация за стаите: част от стаите са с общ /за две 
стаи/ санитарен възел, топла вода, част от стаите са с телевизия. На 
разположение на гостите са: денонощен панорамен бар, ресторант, 
механа. Конферентни зали: 1 със 100 места. 
 

Хотел “Дунав плаца”. Една звезда. 
гр. Свищов 5250, ул. “Цар Освободител” 2 
тел. рецепция: 0631/ 60383, тел. резервации: 0631/ 60383, eл. поща: 
hoteldunav@thezonebg.com. 
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Брой стаи: 31, Брой легла: 58 легла. Информация за стаите: 
самостоятелен санитарен възел, минибар, телевизия. На разположение 
на гостите са: кафе-ресторант, работно време 8,00 ч. – 24,00 ч. 
 

Ресторанти и механи: Ресторант “Свищовски лозници”, Ресторант 
“Свищов”, Ресторант “Роса”, Ресторант “Мираж”, Ресторант “Версай”, 
Механа “Ловна хижа”, Mехана “Бай Ганьо”, Механа “Ковачевата къща”, 
Бистро “Кашмир”. 
 

Бизнес център – Свищов 
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” 2 
тел. 0631/ 60768, ел. поща: itc@svishtov.bg  
Организиране на семинари, конференции, презентации и промоции. 
Резервации и туристическо обслужване. 
Работно време: 9-12 ч. и от 13-18 ч., без събота и неделя. 

 

Съвет по туризъм – Свищов 
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” 2 
тел: 00 359 (631) 60 371, факс: 00 359 (631) 60 768, ел. поща: 
info@visitsvishtov.com , www.visitsvishtov.com . Туристическо обслужване. 
През 2004 г. в Свищов е създаден “Съвет по туризъм”, включващ 
представители на Общината, Стопанска академия “Д. А. Ценов”, 
музеите, читалищата, екологични и други нестопански организации от 
града, както и бизнесмени. Основната цел на този съвет е да се 
възстановят туристическите традиции в общината и да се създадат нови 
туристически продукти. Фокусът на развитието на туризма се поставя 
върху използването на уникалните културни паметници и на природните 
дадености на територията на общината, за да се увеличи приноса на 
сектора във формирането на БВП в местната икономика и да се 
създадат нови източници на приходи за жителите. 

Художествена галерия “Николай Павлович” 
гр. Свищов 5250, пл. “Алеко”, тел. 0631/ 30073. 
Постоянна експозиция с творби на Николай Павлович, акад. Александър 
Божинов и художници от 19-ти и 20-век, както и на съвременни автори. 
През годината се организират тематично експозиции съгласно годишен 
план. Работно време за посещения: 9 – 12 ч. и 14 – 17 ч. 

Първо българско читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови” 
гр. Свищов 5250, ул. “Димитър Хадживасилев” 2 
тел. 0631/ 60457, 60913, ел. поща: pbc@svishtov.com . 
Към читалището функционират театър, библиотека и кафе-галерия. В 
читалището провежда своята дейност известния със своите участия в 
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национални и международни конкурси и спечелените призови места, 
Първи български хор “Янко Мустаков”. 

Исторически музей – Свищов 
гр. Свищов 5250, ул. “Клокотница” 6, тел. 0631/ 60467, 60452, ел. поща: 
novae@sv-bg.com . 
Историческият музей има шест тематични експозиции, обхващащи 
периода от времето на Римската империя до началото на 20-ти век. 
Предлагат се информационни материали и екскурзовод за посещения в 
римския град Нове, разположен край Свищов. 
Работно време: 8 – 12 ч. и от 13 – 17 ч. понеделник-петък. Събота и 
неделя са почивни дни, освен ако не е направена предварителна 
резервация за посещение. Експозициите на музея са: Къща – музей 
“Алеко Константинов”; Етнографска експозиция; Археологическа 
експозиция; Експозиция “Градски бит и култура в края на XIX и началото 
на XX век”; Експозиция “Преминаване на руските войски – 1877 г.”; 
Музей “Главна квартира на руската дунавска армия в село Горна 
Студена – 1877 г.” 

Туристическа хижа “Алеко Константинов” 
гр. Свищов 5250, ул. “Тома Пантелеев”, тел. 0631/ 60913. 

 
1.2.3. Качествени характеристики на общинската икономика 

 
Рентабилността на предприятията в общината е основен 

критерий, отразяващ комплексно ефективността на предприятията и 
възвръщаемостта на капитала. Данните, с които разполагаме, 
позволяват определянето на оперативната (търговската) рентабилност, 
която е базата за определяне на общата икономическа рентабилност. Тя 
показва ефекта (печалбата) на един или сто лева приходи. 

Общинската икономика постига растеж посредством частния 
сектор. Съществуват определени проблеми, свързани с ефективността 
на стопанските субекти в обществения сектор - лошо корпоративно 
управление, недостатъчен контрол на собственика, липса на ресурси и 
дългосрочна стратегия за развитие. 

 
Таблица 16: Рентабилност на предприятията (2003 г.) 

Общо за всички предприятия в общината 4,6% 

Обществен сектор 0,5% 

Частен сектор 9,1 % 
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В отраслев аспект най-голям дял на приходите от дейността 
(48%) и реализираната чиста печалба (22%) се пада на преработващата 
индустрия, следван от търговията и ремонтната дейност, за която 
показателите са съответно 22% и 19% от общите. 

Оценките за рентабилността по стопански отрасли са направени 
като двата критерия (показателя) са поставени във функционална 
връзка, за да се отчете тяхното взаимно въздействие (табл.7). 

Таблица 17: Рентабилност по отрасли за 2004 г. в % на фирмите в 
община Свищов 

Сектор 
Печалба – 
хил. лв. 

Приходи от 
дейността – 
хил. лв. 

Рентабилност 
в % 

Общо 6 818 239 035 2,85 
Селско, ловно и горско стопанство 1 031 26 756 3,85 
Преработваща промишленост 1 477 113 992 1,30 

Строителство 430 6 741 6,38 
Търговия, ремонт и техническо 
обслужване на автомобили и 

мотоциклети, 
1 318 52 394 2,52 

Хотели и ресторанти 114 2 634 4,33 
Транспорт, складиране и съобщения 228 3 494 6,53 

Операции с недвижими имоти, 
наемодателна дейност и бизнес услуги 165 3 623 4,55 

Образование 9 29 31,03 
Здравеопазване и социални дейности 226 4 765 4,74 

Други дейности, обслужващи 
обществото и личността 50 920 5,43 

 
Таблица 18: Оперативна ефективност на стопанските единици в 
община Свищов през 2004 г. 

Сектор Коефициент на 
оперираща ефективност

Общо 1,67 
Селско, ловно и горско стопанство -0,76 
Преработваща промишленост 0,80 

Строителство 5,61 
Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и 

мотоциклети 1,11 

Хотели и ресторанти -1,29 
Транспорт, складиране и съобщения -8,17 

Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес 
услуги 3,37 

Образование 31,03 
Здравеопазване и социални дейности 7,95 

Други дейности, обслужващи обществото и личността -17,21 
К (опер.ефект.) = (Приходи от дейността – Разходи от 
дейността) / Нетни приходи от продажби 
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Данните в таблица 17 позволяват да се направят следните 

констатации: 
1. Общо: 
а) най-висока е рентабилността при образование, следван от 

транспорт, складиране и съобщения; 
б) отрасъл строителство заема също заема водеща позиция; 
в) селското стопанство е сред най-слабо рентабилните отрасли, 

въпреки, че е с над средна рентабилност за местната икономика. Все 
още не са напълно използвани предимствата на района и сравнителните 
предимства за развитие на отрасъла - големи обработваеми площи, 
възможност за поливно земеделие, традиции в редица подотрасли-
лозарство, производство на житни култури, зеленчукопроизводство. 

2. Според собствеността 
а) в обществения сектор се наблюдава най-висока рентабилност в 

селското стопанство, горите и риболова; върху този резултат силно 
влияние е оказало горското стопанство, тъй като селското стопанство е 
слабо рентабилно; 

б) през 2003 г. търговията и ремонтът от обществения сектор все 
още са реализирали известни печалби и са заемали трето място, но 
след проведената приватизация и особено на общинските предприятия, 
днес резултатите са силно променени; 

в) данните са показателни, че икономическият потенциал и 
детерминиращите фактори реално се изместват от обществения към 
частния сектор, което е закономерно в сегашния етап и този процес ще 
се задълбочава; 
 г) прави впечатление, че най-рентабилни са фирмите от 
преработващата  индустрия; 
 д) голяма е рентабилността при “леките” рентиерски отрасли и 
транспорта, към които се ориентира по-голямата част от населението 
поради по-малките потребности от инвестиционен капитал; 
 е) продължава процеса на развитие на строителството, което за 
2004 г. е сред най-рентабилните отрасли. 

От казаното до тук може да се направи основния извод, че 
частният сектор, особено в услугите, търговията, транспорта и 
строителството вече е гръбнака на общинската икономика, но 
вниманието и инвестиции следва да се насочват и към другите отрасли. 
Панацеята на икономическата мощ и стабилност е производството. 

Тези данни и констатации са валидни и за дела и участието на 
малкия и среден бизнес в общинската икономика. Влияние върху 
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резулататите оказват до голяма степен начина на отчитане и агрегиране 
на резултатите от статистическите служби, неосигуряващи 
необходимата информация за целите на икономическия анализ. Друг 
фактор е данъчното облагане, деформиращ до голяма степен реалната 
рентабилност, поради стимулите за избягване на данъчното облагане. 

 
Съвременност на техниката и технологиите 

Проучванията показват, че технико-технологичното равнище на 
общинската икономика следва общите тенденции и характеристики на 
националната икономика, което по общо мнение не е прогресивно и не 
отговаря на съвременните изисквания. Стартът на пазарното стопанство 
завари общинската икономика с функциониращи предприятия, в много 
напреднал, почти изминал “жизнен цикъл”. Те бяха проектирани и 
ориентирани за друг, социалистически, начин на производство. 
Основната маса активи, главно от съветски тип и производство, бяха 
остарели. Настъпилите промени и свързаните с тях процеси не 
позволиха в общинската икономика да настъпят коренно различни, 
авангардни изменения. Почти всички предприятия, с много малки 
изключения, веднага изпаднаха в колапс поради невъзможността да 
преминат на пазарни релси. 

Проучванията показват, че техниката и технологиите в основните, 
структурообразуващите общинската икономика, отрасли биха могли да 
се преценят, както следва: 

 

Таблица 19: Съвременност на техниката и технологиите 

Отрасъл Възрастов интервал 
/години/ Оценка 

Хим. промишленост 
20-30 
0-5 

Остарели; 
частично обновени 

Строителство 15-20 Остарели 

Селско стопанство 
25-30 
0-5 

Остарели; частично 
обновени 

Хранително вкусова 10-15 Средна 
Обществен сектор 20-25 Остарели 

Услуги 0-10 Задоволителна 

 

Основните изводи, които могат да се направят, са следните: 
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 а) преобладаващата част от техниката и активите са с крайно 
неблагоприятна възрастова структура; поради адекватността на 
технологиите на съответната техника, определено може да се твърди, 
че те също са остарели; през последните години върви процес на 
обновяване на активите и технологиите в редица сектори на 
икономиката, вкл. въвеждане на нови информационни и комуникационни 
технологии; 
 б) малка част от оборудването, може да се прецени като ново, но 
както вътрешните, така и чуждестранните инвестиции в обновяването на 
технологиите нарастват; 
 в) възможностите за бързо обновяване не са общодостъпни, но 
благодарение на реинвестициите, на чуждестранните инвестиции, на 
нарасналото кредитиране и на европейските фондове позитивните 
тенденции в тази сфера са факт. 

Представените данни и анализът свидетелстват, че фирмите, 
особено производствените предприятия се нуждаят от целенасочен и 
ефикасен  реинженеринг, както на техниката и активите, така и на 
цялото производство.  

Приватизацията и концесионирането на обществените услуги 
могат да се посочат като сигурен начин за осъвременяване на 
технологиите и динамизиране на стопанския растеж, което определи 
стопанската политика на Община Свищов през последните 6 години като 
либерална и насочена към стимулиране на частния сектор. 

 

Степен на концентрация и специализация 

 Общинската икономика се характеризира с разнообразие на 
стопанските браншове. Според типа, тя се определя като икономика от 
промишлено-аграрен тип, тъй като по обем преобладава промишленото 
производство. 

Относно концентрацията на икономиката може да се каже, че е 
налице географска концентрация само на някои видове производства от 
преработващата и добивната промишленост. Тук се имат предвид 
монополните позиции на “Свилоза” (в областта на производството на 
блокова и листова целулоза, изкуствена коприна), донякъде добивът на 
инертни материали на драгажния флот и някои други. Голямата заетост, 
създавана от няколко фирми е причина за риск от безработица в случай 
на неблагоприятни тенденции на пазарите на продукцията на тези 
фирми.  

Специализацията на района не е рязко изразена, ако не се има 
предвид изводите за концентрацията. В общината се произвеждат почти 
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всички продукти, задоволяващи основните вътрешни лични и 
обществени потребности. По отношение на някои земеделски продукти 
специализация се проявява при производството на зърнени храни 
(пшеница, слънчоглед, грах, грозде и др.). 

Правейки преглед на общинската икономика трябва да се 
отбележи голямото значение на образованието във формирането на 
доходите на редица фирми и домакинства. Наличието на редица 
образователни институции благоприятства формирането на специфичен 
младежки облик на града, както и специфична структура на паричните 
потоци, влизащи в свищовската икономика, невинаги коректно обхванати 
от статистиката. 

Демографската картина в община Свищов е изключително 
благоприятна за концентрирана и целенасочена работа с младежта. 
Населението на община Свищов в момента възлиза на около 50 хил. 
души по данни от последните години. Тенденциите в миграционните 
процеси показват забележим превес на идващите пред напускащите 
общината. Свищов е образователно и културно средище, притегателен 
център за ученическата и студентската младеж. В града функционират 
Стопанска академия,  Колеж по икономика и управление, редица 
училища. Тези учебни заведения обуславят високата концентрация на 
население в младежка възраст. Наличието на висше учебно заведение с 
голям авторитет и престиж, каквото е безспорно СА “Д. А. Ценов” води 
до значителен дял на студентската младеж. Делът на студентите в 
общото население на града е уникален - около 25%. Заедно с учениците 
този процент нараства на 32-35%. Подчертаването на този факт е много 
важно за перспективите и тенденциите в градското и общинско развитие. 
Резултатът по отношение на общинската икономика е в засилване на 
дела на услугите в общите продажби, повишаване на образователния 
статус на жителите на общината, засилено въвеждане на високите 
технологии. Поради спецификата на образованието като бизнес, 
оборотите и печалбите на този сектор не се отчитат и публикуват по 
обичайния начин от националната статистика, което възпрепятства 
изследването на тежестта на образованието и науката в общинската 
икономика. 

 
Икономически връзки между населените места в общината 
 
Промените, настъпили в резултат на прехода към пазарно 

стопанство, дадоха силно отражение върху икономическите връзки 
между селищата в Свищовската община. Преди това се наблюдаваха 
оживени връзки по отношение на продуктообмена между града и селата, 
които замряха в голяма степен особено през последните години. Освен 
това селата бяха съществен източник на трудови ресурси за градската 
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икономика. Настъпилите съкращения в предприятията  наложиха силно 
ограничение на притока на работна сила към града. 

По отношение на стоковия обмен взаимоотношенията са също 
слаби и едностранчиви. Основният продуктопоток от селата към града 
се свежда до доставянето на зеленчуци за консервната фабрика и 
грозде за Винпром – Свищов АД. 

Известен обем продажби между града и селото се осъществява в 
областта на дърводобива, главно доставянето на дървесина за 
“Свилоза”. За производството на сулфатна избелена целулоза при 
пълно натоварване на производствения капацитет на “Свилоза” АД по 
данни на дружеството се изискват годишно 220 хил. т. широколистна 
дървесина.3 Наличието на подобни потребности поставя дружеството и 
респ. общинската икономомика в зависимост от производствените 
възможности на подотрасъл дърводобивна промишленост. 

 
Ресурсоемкост на общинската икономика 
 
От технико-технологична гледна точка общинската икономика 

(промишленото и земеделското производство) определено може да се 
квалифицира като ресурсоемко. Това се обяснява с факта, че 
остарялата техника и технологии, типични за местната икономика, се 
характеризират с висока негативна пропускливост (нискоефективна 
консумативност) и голям дял на деградирани ресурси на изхода на 
производствения цикъл. Това поставя изключително много проблеми 
пред стопанския мениджмънт. 

На първо място, високата ресурсоемкост е свързана с големите 
производствени разходи, невъзможност за икономии и оскъпяване на 
продуктите. 

Вторият проблем е свързан с предходния и свежда до слабата 
конкурентноспособност на произвежданите стоки на местните и 
външните пазари. 

Трето, високата консумативност на производството поставя под 
въпрос и устойчивото развитие на производствените отрасли и 
икономиката като цяло. 

Четвърто, проявява се тенденция за нарастващи инвестиции и 
иновации в услугите и производството. 

Пето, отделни примери на високотехнологични структури се 
появяват, основно в образованието, публичната администрация, малкия 
и среден бизнес, "Свилоза" АД. Около тези спорадични 
високотехнологични центрове кристализира обновяването и 
                                         
3 По конкретно: топола - 70 хил. тона; бук - 80 хил. тона; цер и акация - 70 хил. тона. 
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модернизирането на местната икономика - нуждаеща се от 
висококвлифицирани човешки ресурси и нови информационни 
технологии. 

Малките и средни фирми в общината се характеризират с голяма 
диверсификация на предлаганите стоки по асортимент и номенклатура.  
По-голямата част от тях  са потребителски стоки, които се произвеждат 
и доставят от други райони, главно където са разположени и 
функционират стокови тържища.  

Обратното може да се каже относно произвежданите в рамките на 
общината стоки и услуги, а именно, че повечето малки и средни фирми 
се насочват към идентични производства и дейности – търговия, 
ресторантьорство, ремонтна дейност, битови услуги. Факторите за 
подобен подход и структура на пазара се обясними: малки инвестиции, 
безработицата, бърза обръщаемост и печалби, липса на 
платежоспособно търсене, липса на рискова инициативност и др. 

 

1.3.  Техническа  инфраструктура и околна среда  
 

Философията на общинската политика в областта на строителството, 
благоустройството и инфраструктурата е изграждането на качествена 
околна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и 
екологическо развитие,  достоен жизнен стандарт и съществуване.  

Местната инфраструктура е важна част от националната 
инфраструктурна система. Като приоритетни в стратегията за развитие 
на общината се разглеждат:  
- Поетапното възстановяване и ремонт на градската пътна мрежа;  
- Оптимизиране на структурата и експлоатацията; контрол върху 

качеството и пропускателната способност на уличната мрежа, 
гарантиране на безопасността на градското движение.  

- Оптимизиране на транспортното обслужване чрез отдаване и контрол 
върху пътническите линии на частни и държавни превозвачи. 

- Възстановяване на комуникационните връзки-магистрали към града. - 
Кандидатстване за участие в международни проекти за 
извънградската пътна мрежа. 

- Проучване на възможностите за активизиране на пристанищния 
комплекс и прилежащите площи и помещения чрез договаряне и 
сътрудничество с фирмите-собственици и ползватели. 

- Оптимизиране чистотата на града целогодишно; извозване на смет, 
почистване на снега и др.  

- Амелиорация на градските паркове, градини, гробищния парк и 
мюсюлманските гробища. Рекултивиране и амелиориране на незаети 
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пустеещи общински и частни парцели, площи и петна в района на 
града. 

- Стартиране на програма за експертно изследване устойчивостта на 
сградния фонд и спазването на строителните стандарти. Провеждане 
на регулярни разяснителни мероприятия по защита от природни 
бедствия и производствени аварии. 

- Повишаване на качеството на телекомуникационните и електронно-
медийните връзки. 

- Съвместната работа с ръководството на СА “Д.А.Ценов” по 
инфраструктурното осигуряване на студентския град и останалите 
академични звена. 

- Повишаване качеството на дейността на ВиК. 
- Изграждане и поддържане на инфраструктурата в селата от 

общината. 
- Подобряване облика и инфраструктурата на входящите транспортни 

точки в града: жп- и автогари.  
- Стриктен контрол върху ползването на общинските инфраструктурни 

обекти и тяхната изправност. 
 

1.3.1 Транспортна инфраструктура 
 

Един от основните приоритети при решаване на проблемите на 
строителството и благоустройството са комуникациите в рамките на 
населените места, както и междуселищните връзки. Подобряването на 
пътните връзки на град Свищов и общината в трите основни 
направления – В. Търново, Плевен, Русе е приоритет с висока степен. 
Вече е обозрима перспективата за добра пътна свързаност на общината 
с Плевен и София. Това обаче не важи за останалите пътни 
направления. В критично състояние са отсечки по направленията за 
В.Търново и Русе. 

Общата дължина на пътната мрежа в територията на община Свищов 
е 209,70 км, от които: 
- първи клас - 31,800 км.; 
- втори клас - 34,700 км.; 
- трети клас - 99,400 км.; 
- четвърти клас - 43,800 км. 

На следващата таблица и на картата са показани основните 
участъци от републиканската пътна мрежа, включваща първокласни, 
второкласни и третокласни пътища.  
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Таблица 20: Пътна мрежа с най-важни участъци 

№ Клас Номер Място Дължина в метри 
1 І 3 Плевен - Бяла 17 300 
2 ІІ 52 Новград-Вардим-Свищов-Ореш 30 600 
3 ІІ 54 Караманово - Вардим 4 100 
4 ІІІ 352 Морава – Драгомирово – Царевец 27 800 
5 ІІІ 525 Свищов–Царевец–Горна Студена 32 000 
6 ІІІ 409 П.Тръмбеш – Павел - Царевец 12 800 
7 ІІІ 504 Обединение - Алеково 4 100 

 
 Транспортът в община Свищов може да се раздели на: 

Автобусен 
 В града са регистрирани 32 автобусни линии; Основен превозвач 
доскоро беше “Автомобилен транспорт“ ООД /бившият държавен 
превозвач/, който разполага с комбиниран транспортен /около 60 
превозни средства/ и товарен /около 50/ превоз; 
В града са регистрирани 26 превозвача, обслужващи междуградските 
линии в направления София, Враца, Ловеч, Троян, Плевен, Павликени, 
Велико Търново, Русе, Сливен, Бургас, Козлодуй и др. 

Таксиметров 
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Общинският съвет взе решение през 2001-та година за 

либерализиране на режима на превозвачите, вследствие на което 
основният градски транспорт в момента са такситата. По този начин са 
преследваха и постигнаха две цели – за повишаване на конкуренцията, 
и за задоволяване на нуждите на потребителите. В резултат на това 
Свищов е град с много висока стойност на показателя таксиметрови 
коли на глава от населението, и с едни от най-евтините цени на 1 км. 
пробег. 

Железопътен 
 
 Железопътният транспорт следва общата тенденция на стагнация, 
финансови и структурни проблеми, характерни за системата на БДЖ в 
цялата страна. Понастоящем пътуват само няколко пътнически влака в 
различни часове на денонощието, с подходящи връзки на гара Левски. 
Тук трябва да се спомене, че пътническият транспорт загуби почти 
изцяло позициите си на транспортния пазар и бе заместен от 
автобусните превози, предлагащи по-бързо и по-комфортно пътуване. 
Поради функциониращата икономика в свищовска община товарните 
превози запазват своето значение за транспорта на региона. Другият 
клон на железопътната линия (виж картата), започващ от гара Ореш и 
достигащ до гр.Белене е нефункциониращ по отношение на 
пътническите превози, със спорадични товарни композиции. Очевидно 
решаването на проблемите на железопътния транспорт не е в 
компетенциите на отделна община и позитивни резултати могат да се 
очакват след преструктуриране на ж.п. транспорта на национално ниво.  
 

1.3.2. Водоснабдяване и канализация 
 
 За  водоснабдяването в община Свищов се ползват около 70 
водоизточника, над 40 помпени станции и над 40 напорни водоема. 
Средно месечно добиваната вода е около 500 хил. м3, с обхват около 
50%. Общата дължина на водопроводните мрежи е около 450 км. Над 
80% от водопроводните мрежи са изградени от азбесто-циментови 
(етернитови) тръби и са в експлоатация повече от 30 години, което 
обуславя значителни водни загуби. Недостатъчно добро е нивото на 
управление на водните ресурси и водоснабдителните системи. Уредите 
за измерване не са достатъчно прецизни, поради несъразмерности и 
неподходящо оборудване, разходите за електроенергия са относително 
високи, относителния дял на полезно използваната вода е нисък, а в 
някои райони – крайно незадоволителен (под 30%). 
 Качеството на питейната вода отговаря на БДС 2823-75, но се 
наблюдават моментни отклонения по някои показатели, например цвят и 
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мътност върху които съществуващата система не може да влияе. 
Частично е въведена система за диспечерски контрол и управление, 
която се нуждае от разширение и усъвършенстване. Общата 
хидрогеоложка оценка е, че района разполага с достатъчни водни 
ресурси и възможности за удовлетворяване нуждите не само на 
общината. 
 Категорично е намерението за влагане на достатъчно средства за 
възстановяването и поддържане на водоснабдителната и 
канализационна мрежа, както и за изграждане на нови клонове. При 
изпълнението на тази програма се предвижда възлагане и разработване 
на проект за възстановяване, предхождан от обстоен анализ на 
състоянието на мрежата. Предварителните разчети показват 
необходимостта от големи финансови ресурси за пълна подмяна на 
порблемните участъци от водоснабдителната и канализационната 
мрежи - около 12-14 млн.лв. Дългосрочната визия за оптимално 
развитие на водоснабдяването изисква привличане на голям 
стратегически инвеститор, способен да ангажира подобен ресурс. От 
друга страна, отдаването на концесия или приватизацията на ВиК 
дружеството ще освободи бюджетни ресурси за други инвестиции в 
градската инфраструктура, което е важно при малкия им обем и 
досегашното им използване приоритетно за инвестиции във ВиК 
мрежата. 
 

1.3.3. Електрификация 
 
 Осветлението на улиците, особено в селата и в крайните квартали 
изисква незабавни мерки и адекватни решения. Осветлението на град 
Свищов се осъществява предимно с неефективни живачни лампи, с 
мощност 400 W, 250W и 125 W. Преобладаващата част от осветителите 
са амортизирани и работят с нисък КПД, като се не покриват 
изискуемите от стандарта нормени количествени и качествени 
показатели за осветеност. Голяма част (около 25%) от осветителите са 
изключени, счупени или с “изгорели” лампи. Общият брой на 
осветителните тела е 1192. От тях 902 са типично улични осветители, а 
290 са декоративни паркови осветители с по една две или четири сфери. 
Отчитането на консумираната от уличното осветление ел. енергия се 
осъществява посредством едно – и двойнотарифни електромери.  
 В цялата община общия брой осветителни тела за улично 
осветление е около 2 800 бр. В селата осветлението е изцяло изключено 
поради невъзможността селата да плащат консумираната ел. енергия. 
Пет от селата са с подновени тела за улично осветление с 
енергоспестяващи лампи. След тяхното монтиране сумите за ел. 
енергия чувствително спаднаха, а това води до тяхната ежедневна 
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употреба. Понастоящем Свищов е един от малкото градове със сравним 
мащаб в България, които са осветени през нощта. 
В момента се осъществява проект за цялостно обновяване на уличното 
осветление на Община Свищов. Проектът предвижда замяна на 
осветителите с живачни лампи 400W, 250W и 125W с 1407 бр. 
осветителни тела с натриеви лампи с високо налягане 150W – 126 бр., 
100W –98 бр.,  70W - 300бр., 50W –4 72бр. и  35W – 411бр. паркови 
осветителни тела. Замяната се извършва след категоризация на 
улиците в града в съответствие с БДС 5504-82 и определяне на нивото 
на осветлението и светлотехническите изисквания към осветителните 
тела и мощността на светлинните източници. В съответствие с тази 
мярка,  консумацията на ел. енергия беше намалена повече от три пъти 
на 31 031 kWh месечно при светещи 100% улични осветителни тела. 
 

1.3.4. Градско благоустройство 
 
 Планирането на застроителните мероприятия и градската 
инфраструктура е изключително важен процес, чиято систематика и 
стратегическо планиране не е на необходимата висота. Изготвянето, 
въвеждането и ползването на цифров модел на кадастралния план на 
града ще облекчи обслужването на гражданите, като гарантира по-добра 
защита на интересите им като собственици от страна на общинската 
администрация. В разработването на застроително-реглационния план 
на града приоритетни цели са : 
- балансирането между частни и обществени интереси; 
- решаването на градските проблеми /в частност тези на кварталите/; 
- жилищното и обслужващо застрояване; 
- развитието на адекватни комуникации. 
              На територията на Община Свищов зелените площи за общо 
ползване са общо 938 дка., които са 0,16% от общата площ. По-
голямата част от тях се намират в гр.Свищов. По предназначение и вид 
зелените площи в населените места биват: 

• Паркове и градини за общо ползване – използват се за 
всекидневен отдих 

• Насаждения със специално предназначение – зелени площи към 
обществени сгради, училища, детски градини, спортни площадки и 
др. 

• Санитарно-защитни пояси край натоварени пътни артерии 
• Дворна зеленина от индивидуално жилищно строителство 

 
Общо зелените площи и спортни терени в град Свищов са 268,8 дка. 
Обособени зелени площи за обществено ползване са около площад 
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“Алеко”, редица обществени сгради, исторически и културни паметници в 
града. Озеленяването и поддържането на зелените площи в гр.Свищов 
се осъществява от дейност  “Чистота“ към Община Свищов. 

Основният Проблем пред управлението на зелените площи за 
общо ползване е ниска екологична култура, изразяващи се в 
унищожаване на елементи от инфраструктурата на зелените площи, 
както в централните части на града, така и в крайните квартали. 
Недостатъчни са средствата и персонала за постоянна поддръжка на 
зелените площи. 

Площите  за отдих, с прилежащи зелени площи  на територията на 
град Свищов са разположени предимно в  централната градска част. 

• градина до Градския часовник – зеленото строителство е в много 
добро състояние, но инфраструктурните елементи се нуждаят от 
преустройство и обновяване; 

• Градска градина – през 2004 г. е осъществен проект по “Красива 
България” 

• градина до Съборната църква “Св. Троица” 
Понастоящем състоянието на тези паркове е добро. 

Площите  за отдих  извън населените места са:с 
• Лесопарк “Паметниците” -  394 дка. 
Необходими са средства за постоянна поддръжка и обновяване на 
пешеходната алея, свързваща града с парка. 
• Парк “ Калето”-  зелена зона с паметник на културата – крепостта 

“Калето”. 
Липсват материални и финансови ресурси за постоянна поддръжка. 

 
 Очевидна е необходимостта от разширяване на зелените зони в 
града, което е обусловено от острия климат и лошата екологична среда 
на района. Съществуват не малко улици и площади, за които е 
неоправдано сегашното им състояние. Реализирането на тези решения 
и поддържането на съществуващите зелени градски части ще подобрят 
значително облика на града. Възстановяването парк “Калето” съдържа 
значителен потенциал в тази насока. Възможно решение е 
предоставянето на концесия Площад “Алеко” и прилежащата му западна 
част “Банара” се разглеждат като възможност за оформяне на нова зона 
за обществено обслужване и отдих, чрез създаването на нов парк. 
Наложително е създаването на обособени пешеходно-търговски зони, 
до момента липсващи на града. 
 Търсят се възможности за доизграждане на обектите на 
незавършеното строителство, общинска собственост, съобразно 
нуждите на града в момента. Удачна алтернатива за решаването на 
въпроса е продаването на обектите или създаването на смесени 
дружества. Съществена част от приходите от приватизационни сделки 
се инвестират приоритетно в благоустрояване на жилищните квартали, 
студентския град, както и на други места с изострени проблеми на 
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инфраструктурата, отличаващи се с лоши комуникации и неугледен 
външен вид. 
 Мероприятията в областта на строителството и блгоустройството 
се възлагат преимуществено на местни фирми, с което се цели да се 
създадат допълнителни работни места и увеличават местните данъчни 
приходи. 
Приоритетно е намирането на решение за оформяне на пространството 
пред един от  възрожденските символи на гр. Свищов - Съборната 
църква, построена от Кольо Фичето. Неизползван потенциал за спортни, 
развлекателни и туристически комплекси предлага естественото 
разположение на р. Дунав. Общината трябва да стимулира частната 
инициатива за създаването на различни съоръжения и обекти в 
местността “Паметниците”, за което съществуват рационални 
икономически механизми (обществени поръчки, концесии и др.). 
 Околната среда е пряко свързана с жизнения стандарт и здравето 
на хората. Стратегията в тази област е подчинена на принципите за 
екологосъобразност и ограничаване щетите върху природата. Като 
конкретни задачи в тази насока се предвиждат:  
- Въвеждане на система за измерване и контрол върху качеството на 

въздуха, водата и трансграничните замърсители.  
- Преразглеждане начина на организация на почистването на града 

от отпадъци, както и снегопочистването. Стремежът е да се 
премахнат неестетичните и нехигиенични контейнери, както и 
въвеждане на разделното сметосъбиране.  

 
1.3.5. Замърсяване на водите 

 
В резултат на отрицателното въздействие на стопанската дейност 

на човека се достига до влошаване на условията за живот и до 
конфликтни ситуации в еколого-проблемни територии. 

През последните години екологичните проблеми намаляха поради 
закриването на основния замърсител на гр. Свищов в румънския град 
Зимнич. Все още обаче останаха редица екологични проблеми. Те са 
свързани главно със замърсяването на атмосферния въздух, водите, 
както и наличието на значителни отпадъци. 

Замърсяването на водите остава сериозен проблем за община 
Свищов. Всички производствени предприятия са с недостатъчно 
ефективни пречиствателни станции за отпадни води. 

Пречиствателните съоръжения на “Свилоза” АД като главен 
замърсител, работят при изключително тежък режим и в особено 
агресивна среда. Поради несъвършена технология и амортизация, 
пречистването на водите не се извършва в необходимата степен. 
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Отпадните води на изхода на пречиствателната станция не отговарят на 
изискванията на Наредба 7 по показателите: окисляемост, ХПК, БПК5, 
неразтворени вещества, органичен азот, нефтопродукти и 
серовъглерод. 

Комунално-битовите води на гр. Свищов се заустват 
непречистени в р. Дунав поради липса на пречиствателна станция. 
Същото важи и за няколко от селата на Общината. Отпадните води на 
почти всички съществуващи свинеферми и кравеферми в района се 
заустват непречистени в дерета, отводнителни канали или в р. Дунав. 

Повърхностните води на територията на общината са подложени 
на допълнително замърсяване. Основен елемент на хидрографската 
мрежа в общината е р.Дунав, подложена на непрекъснато нарастващо 
замърсяване. Съответства на нормите за трета категория водоприемник 
по всички изследвани показатели. 

Питейни водите води на територията на общината са важен 
обществен ресурс. Водоснабдяването на гр.Свищов и селата Вардим и 
Царевец се осъществява от сондажи – тип “Раней”, разположени в 
речната тераса на Дунав в района на с.Вардим. Дългогодишните 
изследвания на ХЕИ сочат, че няма преки замърсявания на питейните 
водоизточници с отпадъчни води, но химичните анализи сочат 
повишено съдържание на манган и желязо с геохимичен произход. В 
някои населени места съществуват дефицити по отношение на 
питейната вода. 

Подземни води са друг изтчник  на ресурси.  Централните 
водоизточници за питейна вода на селата Червена, Овча могила, 
Драгомирово, Горна Студена, Козловец, Хаджи Димитрово, Алеково, 
Совата и Деляновци  от 1982г. до сега се  замърсяват с нитрати, поради 
прекомерно азотно наторяване в земеделието и замърсяване на 
почвите с животински торове. Най-рискови в това отношение са селата 
Червена (до 66 мг/л), Овча могила ( до 92 мг/л) и Козловец (до 58 мг/л). 

 
 Източниците на замърсяване на замърсяване на водните ресурси 
са: 

•  Точкови   замърсители на р.Дунав, р.Янтра, суходолия и 
отводнителни канали в общината: 

- селата, поради липса на  канализационни мрежи и 
пречиствателни съоръжения; 

- свинеферми, кравеферми и малки фирми, които заустват 
отпадъчните си води непречистени; 

• Битовите отпадъчни води на гр.Свищов се заустват 
непречистени в р.Дунав; 

• Незадоволителна работа на пречиствателните съоръжения 
на химическите предприятия на териотрията на общената, вследствие 
несъвършена технология и амортизация; 
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• Амортизирани участъци на канализационната мрежа на 
гр.Свищов; 

• Недобро техническо и технологично състояние на 
пречиствателните съоръжения за отпадъчни води на фирми, заустващи  
в градската канализация на Свищов. 

 
Характеристиките на използвания в химическите предприятия на 

територията на общината сулфатен метод или крафт процес по принцип 
отговарят на доминиращата в света технология за изваряване поради 
по-добрите механични показатели на целулозата и неговата 
приложимост за всички дървесни видове. При крафт процеса, 
изпусканите в отпадъчните води вещества, емисиите във въздуха, 
включително лошо миришещите газове и разходът на енергия, са в 
центъра на вниманието. Основните суровини са възобновяеми ресурси 
(дървесина и вода ), и химикали за изваряването и избелването. 
Преобладаваща част от емисиите във водата са органични съединения. 
Отпадъчните води от избелващите инсталации, при които се използват 
хлор-съдържащи избелващи агенти, съдържат хлор-органични 
съединения, измервани като халогениди (АОX).4 Някои изпускани от 
заводите вещества показват токсични ефекти върху водните организми, 
например при преработката на дървесината някои  екстрахируеми 
компоненти могат да преминат от дървесната кора във водата. 
Емисиите на оцветени вещества могат да повлияят отрицателно на 
живите растителни видове. В отпадъчните води могат да се открият 
също така емисии на хранителни вещества (азот и фосфор), а в по-
ниски концентрации – и на отделни метали, екстрахирани от 
дървесината. 

В завода на “Свилоза” за производство на  избелена сулфатна 
целулоза при използването на една подходяща комбинация от 
съвременни екологосъобразни технологии, нивата на емисиите във 
водата са както следва :  

                                         
4 АОХ (Adsorbable Organic Halides – Адсорбируеми органични халиди /халогениди/). 
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Таблица 21:  Нива на вредните емисии във водата от страна 
 на “Свилоза” АД 

 
ХПК5

кг/т 
в.с.ц.6

БПК7

кг/т в.с.ц. 

Нер-рими 
в-ва кг/т 
в.с.ц. 

АОХ   
кг/т в.с.ц.

Общ N  
кг/т в.с.ц. 

Общ Р    
кг/т в.с.ц. 

Избелена 
сулфатна 
целулоза 

 
10-23 

 
0,3-1,5 

 
0,6-2 

 
0-0,25 

 
0,1-0,25 

 
0,01-0,03 

 
Тези нива на емисиите са средно годишни. Отчитайки това, че 

охлаждащите води и другите чисти води се заустват отделно, при 
производството на избелена сулфатна целулоза потреблението на вода 
от 30 – 50 м3/т в.с.ц. се определя за НДНТ. При неизбелената сулфатна 
целулоза нуждите от вода са от 15 до 25 м3/т в.с.ц.   

 
1.3.6. Замърсяване на въздуха 

 
Община Свищов е включена в списъка на районите за оценка и 

управление на качеството на атмосферния въздух на територията на 
България, чийто въздушен басейн се замърсява с наднормени 
количества  прах и сероводород.  Целенасочената политика, включваща 
комплекс от мерки насочени към снижаване концентрациите до 
нормативните, се изразява в осъществяване на Комплексната програма 
за управление качеството на атмосферния въздух в община Свищов.  

Основни източници на замърсяване на въздуха на територията на 
общината са: 

• производствената дейност на химическите предприятия и 
“ТЕЦ Свилоза” АД;  

• непълното изгаряне на твърди  горива и нефтопродукти в  
инсталации за отопление на частни и обществени сгради; 

• транспортните потоци; 
• анаеробно гниене на органични вещества и утайки от 

наноси на р.Дунав, канализационната мрежа и ТБО; 
 
Постигането на производствен процес с най-добри налични 

техники в “Свилоза” води до следните нива на емисиите във въздуха:  

                                         
5 Химическа потребност на кислород, показваща количеството на химически окисляемите 
органични вещества в отпадъчните води (обикновено се отнася за анализа с бихроматно 
окисляване) 
6 Тон въздушно суха целулоза, съдържащ 90% сухо в-во 
7 Биологична потребност на кислород, показваща количеството на биодеградируемите 
органични вещества в отпадъчните води, оценена с използването на стандартен 5 дневен или 
7 дневен тест. 
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Таблица 22:  Нива на вредните емисии във въздуха от страна 
 на “Свилоза” АД 

 Прах 
кг/т в.с.ц. 

SO2  ( като S )       
кг/т в.с.ц. 

NОx8 (NO+NO2 като 
NO2) в    кг/т в.с.ц. 

TRS9 (като 
S)кг/т в.с.ц. 

Избелена и 
неизбелена 
сулфатна 
целулоза 

 
0,2–0,45 

 
0,2– 0,4 

 
1,0–1,5 

 
0,1–0,3 

 
Тези емисии са средногодишни стойности и се отнасят за 

стандартни условия. 

 Най-добрите налични технологии за намаляване на отпадъците се 
състоят в това, да се минимизира получаването на твърди отпадъци, 
регенериране, рециклиране и повторно използване на тези материали, 
навсякъде където е осъществимо. Разделното събиране и междинно 
съхраняване на отпадъчните фракции при източника им може да бъде 
изгодно за постигане на тази цел. Когато събраните отпадъци са 
неизползваеми в процеса, за НДНТ се счита страничното (външно) 
оползотворяване на остатъците/отпадъците като заместители или като 
гориво за изгаряне на органичните материали в специално конструирани 
котли с регенериране на енергията. 

За да се намали разхода на свежа пара и електроенергия, и за да 
се повиши вътрешното производство на пара и енергия, се прилагат 
редица известни мерки. При енергийно ефективните неинтегрирани 
заводи генерираната топлина от изгарянето на черната луга и корите 
надвишава енергийните потребности на целия производствен процес. В 
някои случаи обаче, ще бъде необходим мазут за първоначално 
запалване, а също така при много от заводите - за варовите пещи. 
Енергийно ефективните неинтегрирани заводи за производство на 
избелена сулфатна целулоза имат потребност от топлоенергия 10–14 
GJ/t в.с.ц. и от електроенергия 0,6-0,8 MWh/t в.с.ц. Енергийно 
ефективните интегрирани заводи за производство на неизбелена 
сулфатна целулоза и хартия (например за крафтлайнер) имат 
технологическа потребност от топлоенергия 14-17,5 GJ/t в.с.ц. и от 
електроенергия 1-1,3 MWh/t  в.с.ц. С въвеждането през 2001 г. на ECF 
технологията за избелване на целулозата “Свилоза” АД реализира най-
мащабната за последното десетилетие инвестиция за подобряване на 
цялостната екологична обстановка в общината и прилежащите региони.  

 
                                         
8 Азотен окис (NO) и азотен двуокис (NO2), изразена като NO2 
9 Общо редуцирана сяра, означаваща сумата на следните редуцирани лошо миришещи серни 
съединения, генерирани в процеса на изваряване: сяроводород, метил меркаптан, 
диметилсулфид и диметилдисулфид, изразени като сяра 

 55



 ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ЗЗАА  ММЕЕССТТННОО  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ССВВИИЩЩООВВ  

1.3.7. Други форми на замърсяване 
 
Геоекологичните проблеми са друга форма на проблемност при 

управлението на околната среда. Територията на общината се 
характеризира с множество свлачища, срутища, пропадания,  покачване 
нивата на подпочвени води и ерозионни процеси, водещи до 
неблагоприятни последици за сградния фонд, инфраструктурата, 
земеделски и горски земи на територията на общината. В района на 
гр.Свищов са локализирани 30 бр. свлачища. 

Причини за активизиране на геоекологичните  процеси: 
• липса на канализационни системи; 
• остаряла и често аварираща В и К система в гр.Свищов; 
• липса на дренажни системи; 
• липса на укрепващи съоръжения на стръмните склонове; 
• обезлесяване на териториите и бреговете на р.Дунав в 

общината. 
Шумовото замърсяване е нов проблем на територията на 

общината и най-вече на град Свищов. Причини за наличеието на този 

проблем са: 

• основните автомобилни трафици минават през централната част 
на гр.Свищов; 

• непрекъснато разширяване на автомобилния парк и 
физическото му остаряване; 

• незадоволително поддържане на градската пътна мрежа; 
• предприятия, в които се извършват дейности, отделящи шум 

и вибрации. 
Твърдите битови отпадъци са друг сериозен проблем за 

околната среда на общината. Основните причини за изострянето на този 
проблем са: 

• недостатъчни финансови средства; 
• изчерпан капацитет на градското депо за ТБО; 
• селските сметища не отговарят на изискванията на 

нормативната уредба; 
• наличие на стари замърсявания и 21 криминални сметища в 

населените места от общината. 
 
 

1.3.8. Основни проблеми на екологичната среда в общината 
 

Идентификация на проблемните територии и обекти 
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1.  Площадката на “Свилоза” АД (зоната около 200 м) се 

характеризира с максимални приземни концентрации на множество 
замърсители на въздуха. Съдържанието на амоняк, нитрити и нитрати в 
подземните води на площадката на комбината показват постоянно 
превишена ПДК. Негативно въздействие върху ландшафта, както и 
върху почвата и подземните води, оказват площадките за депониране на 
производствени отпадъци. 

2.  Съществуват 16 склада за съхранение на негодни и забранени 
за употреба пестициди, собственост на бившите ТКЗС и АПК. В повечето 
случаи те са неохраняеми. 

3.  Край с. Ореш се намират запръстени препарати (отпреди 30 
год.) с неустановен произход и количество. Доказано е значително 
съдържание на забранените за употреба ДДТ и динозол. 

4.  В предшестващите раздели бе разгледан проблема за 
свлачищата и ерозията. 

5.  Сериозен проблем за Община Свищов са депата за твърди 
битови отпадъци. Официално те са 19, от които 16 отредени - 
неконтролирани и 3 неотредени. Освен това в повечето селища има и 
криминални депа. За всички депа е характерно несъобразяване с 
екологосъобразни изисквания. Изградени са без проекти. Капацитетът 
на повечето е на изчерпване, което налага да се търсят нови терени. 
Съответно новосъздаващите се депа трябва да бъдат с огради и 
лесозащитни пояси. Наложително е да се изградят опазващи почвата и 
подземните води съоръжения. 

6.  Местността “Кайкуша” е последния остатък от Свищовското 
блато, която поради богатия си птичи свят е обявена за защитена (1978 
г.). Поради силното засушаване, нейното значение като биосоциален 
обект непрекъснато намалява. 
 

Интегрални проблеми за околната среда в територията 
 

1. Да се проучат възможностите и предвидят мерки за намаляване 
на претоварения трафик в централната част на града. 

2. Да се разработят мерки за повишаване качеството на питейната 
вода. 

3. Да се довърши канализационната мрежа в града до края на 
2002 г. Да се изградят канализационни системи в селата на Общината. 

4. Необходимо е да се ограничи отглеждането на животни в 
рамките на града. 
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5. В по-далечна перспектива (2006 - 2010 г.) може да се помисли 
за газификация на града, което би довело до значително намаляване на 
замърсяването на въздуха. 
 

Геоекологични и ерозийни проблеми 
 
По отношение на свлачишните прояви може да се направят 

следните изводи: 
1. Свлачищата представляват сериозен геоекологически проблем 

за общината. Това е така поради сериозното влияние на човешката 
дейност в урбанизираните територии. Отсъствието на канализация или 
компрометирана такава в засегнатите територии създава сериозна 
предпоставка за повишаване нивото на подземните води. В селата с 
проявени свлачища в доминиращата част отсъства канализация. 

2. Изградените системи за дрениране на подземните води най-
често на се поддържат или са недостатъчно ефективни. 

3. Наченките на системите за мониторинг, изградена преди близо 
10-години е или занемарена, или там където се извършван наблюдения 
те не са на необходимата честота. Като цяло е необходимо 
възстановяване на системите за наблюдение – дълбочинните 
инклинометрични и пиезометрични и осъществяване на оптималните 
измервания. 

4. Общината не разполага с информация за провежданите в 
миналото проучвателни работи. Необходимо е да бъде събрана, 
обработена и анализирана цялата инженерно-геоложка информация. 

В гр. Свищов трябва да се реализира програма за подмяна на 
водопроводната система, което е активно противосвлачищно 
мероприятие, тъй като ще доведе до рязко намаляне на оттичанията от 
водопроводите. 

По отношение на ерозията може да се потвърждава ролята на р. 
Дунав като сериозен ерозиен фактор, който отнема част от най-
плодородните земи на общината. Оценката на ерозийните проблеми на 
община Свищов изисква разглеждане в два аспекта. Първия аспект е 
свързан с линейната ерозия на р.Дунав, а втория – с дънната и челна 
ерозия.  

 
Околна среда  
 
- Положителни страни и предимства : 
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- Наличие на обществена воля и решимост за цялостно 
подобряване на екологичната обстановка в общината и региона  

- Спиране на трансграничното замърсяване в румънския 
захарен завод в гр. Зимнич. 

- Осъществени значителни инвестиции (с кофинансиране по 
програма Phare) по редуциране на вредните емисии във водещото 
промишлено предприятие в региона – “Свилоза”. 

- Геостратегическо разположение на брега на р. Дунав. 
Излишъци на водни ресурси (включително и подпочвени води). 

- Отрицателни страни и недостатъци : 
- Недостатъчно ефективни пречиствателни станции и липса на 

такива. Практика на пряко заустване на отпадните в р. Дунав;  
- Изпускане на отпадните води на почти всички съществуващи 

свинеферми и кравеферми в района в непречистено състояние в 
дерета, отводнителни канали или в р. Дунав. 

- Недостатъчната ефективност на системата за 
сметосъбиране и сметоизвозване, недоброто състояние на депата за 
ТБО и изчерпването на капацитета им, наличие на криминални депа и 
др. 

- Наличие на честа практика по изпускане на лошо миришещи 
газове от “Свилоза”, което придава изключително неприветлив вид на 
града пред неговите многобройни гости. 

- Възможен пуск на ядрена мощност в съседната община 
Белене с рискове за влошаване на радиационния фон и попадане на 
общината в т.нар. “санитарна зона”. 

- Шумове замърсяване на централната градска част от 
товаро-разтоварни работи на пристанище Свищов и транзитния трафик 
на тежко-товарни транспортни средства. 

-  
-   Възможности: 
- Инициативи за привличане на средства от донорски 

програми за поетапно решение на проблема с отпадните води. 
- Внедряване на нови, екологосъобразни практики за 

основните производства в “Свилоза”. 
- Значителни инвестиции в съоръжения за пречистване на 

питейната вода.  
- Заплахи: 
- Ограничени ресурси за инвестиции в съоръжения за 

подобряване качеството на водите; 
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- Перманентност на процеса на замърсяване от страна на 
“Свилоза” независимо от мерките по ограничаване на вредните емисии; 

- Липса на естествени зелени зони в града и общината; 
-  
- Стратегически цели и задачи: 
- Да се формулират политики за подобряване качеството на 

околната среда и превенция на биологичното разнообразие; 
- Да се въведе система на перманентен мониторинг на 

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

- Да се осигуряват ресурси и механизми за активно 
противодействие на свлачищните процеси при ускорена подмяна на ВиК 
мрежата в гр. Свищов; 

- Да се осигурява навременна информация за предстоящи 
промишлено-производствени процеси влошаващи качеството на 
околната среда; 

- Да се разработи проект за изграждане на пречиствателни 
станции за мръсните води и поетапно прекратяване на практиката по 
директно заустване на отпадните води в р. Дунав; 

- Да се разработи проект за мащабно залесяване на 
крайбрежната ивица за противодействие на свлачищните процеси и 
подобряване на лесистостта в общината. 

-  
- 1.4. Анализ на човешките ресурси  

 
През 2004 г. общината има 48.263 хил. души население. като това 

представлява 0.62% от населението на страната, 16.43 % от 
населението на областта и 4.00 % от населението на северния 
централен района за планиране. Положителна тенденция, която се 
наблюдава по отношение на община Свищов е, че при реализирания 
спад за страната и областта (отрицателен прираст между двете 
преброявания през 1992 г. и 2002 г. съответно от -0.9% и – 1.0%) 
населението на града нараства макар и минимално. 
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Таблица 23:  Население (души) 
Година България Общ. Свищов Обл. Велико 

Търново 
Северен централен 

район 
2002 8 020 282 47 415 291 121 1 194 327 
2003 7 868 468 47 954 289 229 1 180 235 
2004 7 823 557 48 263 - - 

 Забележка: Няма налични данни за обл. В. Търново и 
 Северен Централен район за 2004 г. 

 
Заедно с общините В. Търново и Горна Оряховица населението 

на община Свищов формира около две трети от населението на 
област В. Търново. 

Образователната структура на населението на общината не се 
рзличава значимо от тази за страната. Въпреки че в образователната 
структура на населението на общината преобладават хората със 
средно и основно образование – 69.5 %. жителите на общината с 
висше образование. които са 0.53 % от получилите висше 
образование на територията на страната (таблица 6.19) заемат 
сравнително висок процент от населението на общината – 8.0%.  

 
  Таблица 24: Образователна структура (души) за 2004 г. 

Образователен статус България Свищов % 
Висше 716 863 3 806 0.53% 

Полу-висше 333 671 1 496 0.45% 
Средно 2 826 821 19 462 0.69% 
Основно 2 049 443 13 626 0.66% 

Подосновно 1 372 722 6 626 0.48% 
Негра-мотни 132 888 360 0.27% 

Дете 471 686 2 138 0.45% 
Непоказано 24 807 115 0.46% 

 
За община Свищов е характерна ниската на фона на средната 

за страната безработица. Общината е на място 224-то място от 264  
общини по процент на безработни свои жители. като за периода 

2002-2004 г. безработицата в общината е средно с 1.89 % по-ниска от 
тази за страната. Положителна тенденция е. че за последните години 
тенденцията към спад на безработицата е по-сила от тази за 
страната. което гарантира повишаването на сувкупния жизнен 
стандарт на населението й. 
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Таблица 25: Равнище на безработица (%) от трудоспособното 
население 

Година България Свищов 

2001 17.86 16.48 
2002 17.32 16.51 
2003 16.27 14.02 
2004 13.52 10.40 

 
Равнището на средната работна заплата в общината. не се 

различава значимо от средната за страната (таблица 25). За 
разглеждания период жителите на общината получават около 94.7 % 
от средната заплата за страната. като за  2004 г. тя е 3076 лв., тоест с 
204 лв. по-ниска от средната за страната. 

 
Таблица 26: Средна годишна работна заплата в лв. 

Година България Свищов 
2002 2 880 2 701 
2003 3 091 2 985 
2004 3 280 3076 

 
Отрасълът, който е основен работодател в рамките на община 

Свищов е преработващата промишленост ангажираща 33.98% от 
всички заети на територията на общината и 42.32% от заетите в 
нефинансовия сектор. Следващи по важност от гледна точка на 
заетостта в общината са отраслите търговия и земеделие, 
ангажиращи 33.34% от заетите в нефинансовия сектор на общинската 
икономика и 22.67% от всички заети. Значителен дял по отношение на 
заетостта формира и сектор образование с 12.24% от заетите. 
Останалите отрасли на икономиката в общината имат среден дял от 
2.76% в структурата на заетостта.  В динамиката на заетостта по 
отрасли се откроява нарастването на заетите в отрасъл 
електроенергия, газ и вода - сумарно с 149.04% за периода 2001-
2004г, отрсъл други услуги с растеж от 68.56% и отрсъл търговия и 
ремонт с 28.56%. 
 
Таблица 27: Заети по отрасли 

Отрасли 2001 2002 2003 2004 
Общо 11189 11110 11085 10797 

Селско,горско стопанство и риболов 1453 1453 1438 1517 
Добивна индустрия 71 69 74 72 

Преработваща индустрия 4675 4811 4505 3802 
Електроенергия,газ и вода 108 100 162 315 
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Строителство 356 347 395 402 
Търговия и ремонт 786 756 913 1019 

Хотели и обществено хранене 180 151 186 223 
Транспорт и съобщения 582 570 590 526 

Финанси,кредит,застраховки 89 83 93 71 
Операции с имущество и бизнес услуги 167 185 220 189 

Държавно управление 344 356 362 408 
Образование 1463 1398 1382 1370 

Здравеопазване 698 600 591 558 
Други услуги 217 231 174 325 

 
 

2. Приоритетни насоки в развитието на Община Свищов 
 

Таблица 27: Приоритети и цели за развитие в Община Свищов 
 

Опазване и разумно използване на природните ресурси, геозащита и 
създаване на екологична жизнена среда 

Цел 1 1.1. Управление на водните ресурси 

Цел 2 1.2. Управление на твърдите битови отпадъци 

Цел 3 1.3. Подобряване качеството на въздуха 

Цел 4 1.4. Екоравновесие на жизнената среда 

Приоритет  1 
 

Цел 5 1.5. Геозащитни, противосвлачищни и брегоукрепващи 
мероприятия 

Развитие на инфраструктурата, селищната мрежа, международно и 
трансгранично сътрудничество 

Цел 1 2.1. Изграждане на ферибот „Свищов-Зимнич” и прилежаща 
инфраструктура 

Цел 2 2.2. Общинска пътна и улична мрежа, регулиране на 
автомобилното и пешеходното движение 

Цел 3 2.3. Енергийна ефективност 

Цел 4 2.4. Развитие на селищната мрежа (урбанизация) 

Приоритет 2 
 

Цел 5 2.5. Евроинтеграция, международно и трансгранично 
сътрудничество 

Икономическо развитие 

Цел 1 3.1. Бизнес-парк 

Цел 2 3.2. Туризъм 
Приоритет 3 

Цел 3 3.3. Напоителна система 

Подобряване качеството на живот 

Цел 1 4.1. Развитие на здравеопазването 

Цел 2 4.2. Развитие на образованието 

Приоритет 4 

Цел 3 4.3. Развитие на културата и духовното дело 
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Цел 4 4.4. Развитие на спорта 

 
 
Таблица 29: Приоритетни насоки и цели в развитието на Община 
Свищов, съгласно целите на хилядолетието 

Средни  стойности 
2005 година 2015 година Цели За 

Страната 
За 

Свищов 
За 

Страната 
За 

Свищов 
Цел № 1: Намаляване наполовина на крайната бедност и недохранването 

Конкретна цел 1: Намаляване на бедността 
1. Среден10 месечен (медианен) доход -        

евро 133 125 280 260 

2. Дял на бедното население (с под 60% от 
средния месечен  (медианен) доход)          

% 
15,3 15,0 15,0 15,0 

3. Праг на бедност (60% от средния  
(медианен) месечен доход)                 

евро 
70 75,1 170 156 

Конкретна цел 2: Намаляване на безработицата 
4. Ниво на безработица сред 15-24 годишните 25,58 24,77 25,0 20,00 

5. Дял на безработните в работната сила 12,16 10,40 * * * 8,80 

Цел № 2: Подобряване на основното и средно образование 
 

Конкретна цел 1: Подобряване на началния етап на основното образование 
 

6. Нетен коефициент на записване в начален 
етап на основно образование (6/7 – 9/10 г.; 1 – 4 
клас)                                                                       %

99,7 98.0 100 100 

7. Нетен коефициент на завършване на начален 
етап на основно образование (6/7 – 9/10 г.; 1 – 4 
клас)                                                                      % 

94,1 96.0 100 100 

 
Конкретна цел 2: Подобряване на прогимназиалния етап на основното образование 

 
8. Нетен коефициент на записване в 

прогимназиалния етап на основното 
образование (9/10 –13/14 г.; 5 – 8 клас)        

% 

84,1 82,8 97,00 97,00 

9. Нетен коефициент на завършване на 
прогимназиалния етап на основното 

образование  (9/10 –13/14 г.; 5 – 8 клас)       
% 

85,5 79,6 95,00 95,00 

10. Нетен коефициент на отпадане от 
прогимназиалния етап на основното 

образование (9/10 –13/14 г.; 5 – 8 клас)        
% 

3,4 2,72 2,00 2,00 

 
Конкретна цел 3: Подобряване на средното образование 

 

                                         
10 Всички стойности на доходите в таблица 1 са изчислени на база “еквивализирани медианни 
общи месечни доходи на лице”  
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11. Нетен коефициент на записване в средно 
образование (15-19; 9-12 клас)               

% 
77,3 80,0 86,00 86,00 

12. Нетен коефициент на завършване на средно 
образование (15-19; 9-12 клас)               

% 
94,3 78,4 90,00 90,00 

13. Нетен коефициент на отпадане от средно 
образование (15-19; 9-12 клас)              

% 
3,0 1,33 1,00 1,00 

 
Цел  №3: Насърчаване равенството между жените и мъжете и овластяване на жените 

 
Конкретна цел 1: Премахване на диспропорцията между доходите на мъжете и жените 

14. Дял на заплатите на жените в заплатите на 
мъжете                                  

% 

 
72,0 

 
84,0 

 
80,0 

 
90,0 

 
Конкретна цел 2: Осигуряване на участието на жените в управлението 

15. Дял на депутатските места, заемани от жени 
в парламента и общинските съвети 

 
26,011

 
20 

 
40 

 
30 

 
Цел № 4: Намаляване на смъртността при децата 

 
Конкретна цел 1: Значително намаляване на смъртността сред децата 

16. Смъртност на деца до 5 години на 1000 
живородени                              

бр. 
12,9 4,3 9,5 9,5 

17. Детска смъртност (умрели деца до 1-год. 
възраст) на 1000 живородени                

бр. 
12,3 4,3 7,0 7,0 

18. Перинатална смъртност (мъртвородени + 
умрели до 6-ия ден) на 1000 родени          

бр. 
12,5 12,9 8,0 8,0 

19. Дял на живородените с ниско тегло (под 
2500 гр.) на 1000 живородени                

% 
9,7 6,9 6,0 6,0 

 
Конкретна цел 2: Всички деца до 1 г. да бъдат имунизирани 

20. Дял на децата до 1-год. възраст 
имунизирани с BCG12, DPT13, полиомие-

литна (OPV)14 и хепатит B ваксина           
% 

95,8 96,0 
 
 

99,0 

 
 

99,2 

 

Цел № 5: Подобряване здравословното състояние на майките 
 

Конкретна цел 1: Значително подобряване на здравните грижи за бременните 
 

21. Аборти (на 1000 живородени.) 
 713 1025 550  

550 
22. Дял раждания, асистирани от квалифициран  97,5 99.8  

                                         
11 Парламентарни избори 2002 година 
12 Ваксина срещу туберкулоза 
13 Ваксина срещу дивтерия, коклюш и тетанус 
14 Полиомиелитна ваксина – OPV: oral poliomyelitis vaccine 
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персонал                                 
% 

99.8 

 
Цел №6: Ограничаване на заболяванията в следствие на влошената околна среда 

 
23. Хронична обструктивна белодробна болест   

%  33,73  25,00 

24. Болести на органите на кръвообращението    
%  72,50  65,00 

 
Цел №7: Осигуряване на устойчива околна среда 

Конкретна цел 1: Да се интегрират принципите на устойчивото развитие в националната 
политика и програми, и да се преустанови загубата на природни ресурси 

 2002(2001)    
25. Дял на територията, покрита с гори           

% 35,9 7,8 35,9 10,00 

26. Дял на защитените територии               
% 4,8 5,2 12,0 9,00 

27. Намаляване на емисиите на въглероден 
диоксид спрямо базовата 1988 г (Изпълнение 
на задълженията по протокола от Киото) 

 
-50,00 
(2001) 

  
(-)8  

28. Общи парникови емисии СО2 гигаграма 
еквивалент 

77,7 
(2001)  144,0  

29. Дял на населението, обхванато от 
организирана система за събиране и 

извозване на отпадъци                     
% 

 
80,2 

 
80,0 

 
95,00 

 
100,00 

Конкретна цел 2: Да се намали дела на хората без достъп до питейна вода и добра 
канализационна инфраструктура 

30. Населени  места с над 10,000  жители 
(еквивалент)15, обслужвани от 

пречиствателни станции за отпадъчни води    
% 

 
40,0 

 
0,00 

 
100 

 
70,00 

31. Дял на населението, свързано с централно 
селищно водоснабдяване                              %

 
78,7 

 
68,47 

 
100 

 
100,00 

 

Цел № 8: Създаване на партньорство за развитие 
 

32. Дял на отделените средства за развитие на 
гражданското общество                                % * * * 3,5 * * *  

5,00 

 

                                         
15 Еквивалент жители (всеки втори възрастен член на домакинството се индексира с 0.5, а 
всяко дете с 0.3) 
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