
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 891 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване с проектно предложение за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за безвъзмездно 

предоставяне на домакинствата от община Свищов на 

компостери за зелени и други отпадъци 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх.                                   

№ 1653/14.11.2022 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 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към ПУДООС (Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на 

отпадъците“ за зелени и други биоотпадъци. 

2. Възлага на Кмета на община Свищов да извърши необходимите действия 

във връзка с кандидатстването и реализирането на проектното предложение при 

неговото евентуално одобрение. 

МОТИВИ: Управителният съвет на Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), с решение с Протокол № 2 

от 03.05.2022 г., е приел актуализация на приоритетите за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС в сектор „Управление на 

отпадъците“, с която дава възможност за безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата от община Свищов на компостери за зелени и други отпадъци. 

С проектното предложение, с което Община Свищов има възможност да 

кандидатства, се цели намаляване на количеството депонирани зелени и 

биоразградими отпадъци на територията на община Свищов и тяхното вредно 

въздействие върху околната среда и здравето на населението, както и постигането 

на ефективно използване на ресурсите. 

Описаната по горе цел е и важна част от Общинската програма за 

управление на отпадъците на община Свищов за периода 2021-2028 г., приета с 

Решение № 738/28.04.2022 г., Протокол № 47 на Общински съвет – Свищов и е 

предпоставка за създаването на максимални условия за предотвратяване на 

образуването на отпадъци. 



Дейностите и целите, които ще бъдат заложени в проектното предложение, 

пряко отговарят на мярка „Безвъзмездно предоставяне на домакинствата на 

компостери за зелени и други биоотпадъци“ от стратегическа цел „Прекъсване на 

връзката между икономическия растеж и свързаното с това вредно влияние върху 

човека и околната среда в резултат на образуването на отпадъци“, оперативна цел: 

„Намаляване на количеството на образуваните отпадъци и на количествата вредни 

вещества, съдържащи се в отпадъците от План за действие към Програмата за 

предотвратяване на образуването на отпадъци на община Свищов, както и на 

критериите за приоритетно финансиране, а именно приоритет 4 - Безвъзмездно 

предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци от 

Сектор „Управление на отпадъците“. 

На територията на община Свищов земеделието е силно развито, в същото 

време и голям дял от населението живее в жилища с ниско застрояване, с 

обособени към него площи за отглеждане на селскостопански култури и 

декоративни растения и храсти. Генерират се значително количество зелени и 

биоотпадъци, които биха могли да се компостират и оползотворят на място от 

домакинствата. Това би довело до намаляване на количеството смесени битови 

отпадъци. 

В резултат на реализирането на проектното предложение ще се намали 

количеството депонирани битови биоразградими отпадъци и вредното им 

въздействие, ще се увеличи количеството на рециклираните и оползотворени 

отпадъци и повиши общественото съзнание на населението на територията на 

община Свищов. 

Чрез реализирането на проекта ще се насърчи и засили използването на 

общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия, 

повишаване на обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяване 

на биоразградими отпадъци, изграждане на капацитет на заинтересовани страни за 

намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, 

опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на 

местните екологичните политики. 

Изпълнението на проекта ще доведе до следните социално-икономически 

ефекти: 

– Популяризиране на идеята за компостиране; 

– Подобряване резултата в изпълнението на заложените общински цели; 

– Накрая, но не на последно място нека да не забравяме, че личният пример е 

най-добрият метод на възпитание. Внедряването на компостерите ще доведе до по-

добри практики на по-ниско йерархично ниво (домакинствата). 

Предвидени за закупуване са два типа компостери. За град Свищов, където 

жилищата са с по-малка незастроена площ и се отглеждат предимно декоративни 

растения и храсти, са предвидени компостери от 740 л. За селата на територията на  

общината са предвидени компостери от 1000 л., поради факта че по-голяма част от 

населението отглеждат едногодишни земеделски култури.  

 

В заседанието участват 25 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


