
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 775 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 285/15.10.2020 г., Прот. № 16 на 

Общински съвет – Свищов 

 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо на Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с Вх. № 04-

00-257/30.07.2021 г. при Община Свищов, относно промяна приоритетите на 

ПУДООС в сектор „Управление на Водите” и предложение с Вх.                                     

№ 1410/13.05.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

Отменя Решение № 285/15.10.2020 г., Прот. № 16 на Общински съвет –

Свищов за даване на съгласие Община Свищов да кандидатства за финансиране от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) на проект: „Текущ ремонт на довеждащ водопровод за село Овча 

могила – Етап I (първи)”.  

МОТИВИ: С писмо с Изх. № МВО-37/29.07.2021 г. Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) уведомява 

Община Свищов за промяна приоритетите на ПУДООС в сектор „Управление на 

Водите” на заседание, проведено на 01.07.2021 г. и въвеждане на нов приоритет и 

нова Методика за оценка и последващ мониторинг към Изискванията при 

кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ. 

Актуализираният приоритет, касаещ водоснабдителните проекти, гласи: 

„Проекти за подобряване ефективността при използване на природния воден 

ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация на 

водоснабдителните системи, постигнато с реконструкция/доизграждане на 

водоснабдителна мрежа за населени места между 50 и 2 000 жители”. 

Във връзка с това депозираната преписка на Община Свищов е върната за 

доокомплектоване спрямо новите изисквания за кандидатстване. 



Изготвеният проект за „Текущ ремонт на довеждащ водопровод за село 

Овча могила – Етап I (първи)” не осигурява съответствието с критерия за 

гарантирано намаляване на загубите на вода при експлоатация на 

водоснабдителната мрежа след реконструкцията ѝ. 

 За да отговори на изискванията по актуализирания приоритет, касаещ 

водоснабдителните проекти, се налага разширяване на обхвата на одобрения 

проект за ремонт на довеждащия водопровод за село Овча могила, с цел измерване 

и отчитане на загубите при експлоатация на водоснабдителните системи, след 

реконструкция на водоснабдителната мрежа и подобряване ефективността при 

използване на природния воден ресурс. 

Изготвеният проект за „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” предвижда 

подмяна на довеждащия гравитачен водопровод извън регулационните граници на 

селото и нов участък от уличен водопровод (Главен клон I) при вход село Овча 

могила. При реализацията на проекта техническите загуби от подадената вода ще 

бъдат сведени до минимум – между 0-10 %. 

 
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/ 


