
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 943 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за 

финансиране по Оперативна програма „Национален план за 

възстановяване и устойчивост“, Приоритетна ос: „Нисковъглеродна 

икономика“, Наименование на процедурата: BG-RRP-4.025 „Подкрепа 

за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1” 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация (ЗМСМА), във връзка с отворена процедура за кандидатстване по 

Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Приоритетна 

ос: „Нисковъглеродна икономика“, Наименование на процедурата: BG-RRP-4.025 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Покана 1” и 

предложение с Вх. № 1735/11.01.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 

Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проектно предложение 

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез технологично обновление и 

модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на 

община Свищов“ със стойност до 1 135 000,00 лева /словом: един милион сто тридесет и 

пет хиляди/, с включен ДДС за финансиране по Оперативна програма „Национален план 

за възстановяване и устойчивост“, Приоритетна ос: „Нисковъглеродна икономика“, 

Наименование на процедурата: BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни 

системи за улично осветление - Покана 1”. 

2. С реализиране на проектното предложение, Община Свищов поема следния 

ангажимент: 

- гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост за период, 

не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента. 

3. Възлага на Кмета на община Свищов да извърши всички необходими действия, 

свързани с изпълнението на дейностите по точка 1 и точка 2. 

МОТИВИ: Настоящата процедура е продължение на вече проведената открита 

процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 (Процедура BGENERGY-2.001). 



В рамките на процедурата по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство Община Свищов кандидатства с проектно предложение, 

което бе оценено и одобрено, но не беше финансирано, поради недостатъчен финансов 

ресурс. 

Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност, 

чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено 

осветление и подобряване условията за живот на жителите на община Свищов.  

Съществуващо положение: 

Състоянието на съществуващото оборудване, осигуряващо изкуственото осветление 

на територията на община Свищов, се поддържа в задоволително състояние. Липсва 

автоматична и програмируема система за управление, което е предпоставка за голям 

преразход на енергия.  

Предвидени мерки за ЕЕ: 

• Подмяна на улични и паркови осветителни тела с нова със светодиодна (LED) 

технология; 

• Внедряване на технология за външно изкуствено осветление от възобновяеми 

енергийни източници; 

• Изграждане на система за управление на енергоспестяващи тела с модерен дизайн 

и дълъг живот, с контролер във всяка касета за улично осветление; 

• Изграждане или възстановяване на кабелна и стълбова мрежа, като част от 

поддръжката на системата; 

• Подновяване на заземления; свързващи муфи; подмяна на контактори, 

предпазители, табла, релета и др. 

Очаквани резултати: 

• Привеждане на системата за управление на външно изкуствено осветление в 

устойчиво състояние; 

• Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в 

съответствие с нормите за осветеност; 

• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия, спрямо базовата 

линия, в размер на 1000924 kWh; 

• Намаляване на разходите за поддръжка и експлоатация;  

• Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден 

диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия с 802,66 т/год.; 

• Намаляване на уличната престъпност; 

• Намаляване на пътно-транспортните произшествия; 

• Повишаване на безопасността при движение на пешеходци и по-безопасно 

придвижване с велосипеди; 

• Създаване на комфортна нощна среда за населението в град Свищов. 

Поемането на ангажиментите, изброени в точки 2 и 3, е свързано с Насоките на 

Министерство на енергетиката - Управляващ орган на Оперативната програма. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


