
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 776 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 

 

 
ОТНОСНО:  Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на 

довеждащ водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 

1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 

72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда (ПУДООС)                                                         

 

 

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.                                  

№ 1411/13.05.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет 

– Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства за финансиране от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с 

проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Овча могила – от шахта 

изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила”  и от о.к. 229 до о.к. 72, 
с. Овча могила, община Свищов” по актуализирания приоритет, касаещ проекти в 

сектор „Управление на водите”. 

2. Упълномощава Кмета на община Свищов да извърши всички необходими 

действия по подготовката и реализацията на проекта, както и провеждането на всички 

необходими процедури.  

МОТИВИ: Община Свищов няма финансова възможност за изпълнение на 

дейностите по подмяна на довеждащия водопровод  за  село Овча могила, което 

налага кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ от „Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС).  

Гореописаният обект е приоритетен за Община Свищов, тъй като сега 

съществуващият довеждащ водопровод е изграден от азбесто-циментови (етернитови) 

тръби през 70-те години. Възникват около 80 аварии годишно, които са свързани с 

разкопаване и последващо възстановяване. Загубите в довеждащия водопровод 

достигат за 2018 г. – 86%; за 2019 г. – 87%; за 2020 г. – 82%; за 2021 г. – 75%. 

Отстраняването на авариите води до нарушаване на нормалната работа на 



водопроводната мрежа и нарушаване на инфраструктурата, създава неудобства на 

живеещите в района хора и нарушава лечебния процес на пациентите на 

Специализирана болница за рехабилитация - Овча могила.  

Овча могила е второто по големина населено място в община Свищов. 

Населението е около 1400 жители. В селото има Специализирана болница за 

рехабилитация с капацитет 102 легла. Ежегодно през нея минават над 9000 пациенти 

по програмите на НОИ и по клинични пътеки. Амбулаторните пациенти са над 1000. 

В годините се наблюдава тенденция за трайно увеличаване на пациентите на 

болницата. Тъй като легловият капацитет е недостатъчен, той се допълва от един 

хотел и пет къщи за гости. В населеното място има основно училище, социално 

заведение – център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с 

капацитет 30 лица, детска градина, аптека и кризисен център с пожарен автомобил, 

които обслужват населението на още пет села. В Овча могила има сто и двадесет 

малки животновъдни обекта и седем големи ферми за отглеждане на животни с около 

300 крави и 250 овце. В областта на търговията работят пет хранителни магазина, два 

ресторанта и три кафе-аперативи.  

Еквивалент жители за село Овча могила 2300.  

Честото спиране на водата за отстраняване на аварии води до увеличаване на 

загубите на вода, възникване на санитарно-епидемиологичен риск за жителите на 

селото и опасност от проникване на болестотворни микроорганизми в мрежата. 

Водата в района не достига в количествено отношение и се подава с недостатъчен 

напор. След реализирането на проекта за подмяна на довеждащия водопровод до село 

Овча могила ще се намалят авариите по водопроводната мрежа, които водят до често 

прекъсване на водоподаването към потребителите и ще се осигури достатъчно 

количество питейна вода за задоволяване нуждите на жителите и гостите на село Овча 

могила.  

При реализацията на проекта техническите загуби от подадената вода ще бъдат 

сведени до минимум – между 0-10 %.  

С осигуряването на безвъзмездната финансова помощ за реализацията на проекта 

за подмяна на довеждащия водопровод до село Овча могила ще се намалят разходите 

за поддържането на водопроводната мрежа и техническата инфраструктура и ще се 

осигури необходимото количество питейна вода за живеещите в района. 

 
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/ 


