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НП Национална програма 
НПО Неправителствена организация 
НКПР Националната концепция за пространствено развитие  
НПУО Национален план за управление на отпадъците 
НСРР Национална стратегическа референтна рамка 
НСИ  Национален статистически институт 
НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 
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ОДЗ Обединено детско заведение 
ООД Дружество с ограничена отговорност 
ОП Оперативна програма 
ОПАК Оперативна програма „Административен капацитет“  
ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“  
ОПР Общински план за развитие 
ОПОС Оперативна програма „Околна среда“  
ОС Околна среда 
ОСР Областна стратегия за развитие 
ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
ОУ Основно училище 
ОУП Общ устройствен план 
ПВЗ Програми за временна заетост 
ПГЗС Професионална гимназия по земеделско стопанство 
ПГХТ Професионална гимназия по хранителни технологии 
ПДГ Предучилищни групи 
ПЗ План за застрояване 
ПР Потенциал за развитие 
ПР План за регулация  
ПРЗ План за регулация и застрояване 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
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ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води 
ПСПВ Пречиствателни станции за питейни води 
ПТП Пътно транспортните произшествия  
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
ПУП Подробен устройствен план 
ПУП-ПРЗ Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване  
РЗИ Регионална здравна инспекция 
РЗЦ Районен център по здравеопазване 
РЗПАБ Регионално звено противопожарна и аварийна безопасност 
РЗП Разгъната застроена площ 
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 
РП Регулационен план 
РПМ Републиканска пътна мрежа 
РУП Районно управление „Полиция“ 
РЦУО Регионален център за управление на отпадъците 
СИ Социално - икономически 
СИФ Социално - инвестиционен фонд 
СК Спортен клуб 
СМР Строително – монтажни работи 
СОУ Средно общообразователно училище 
СФ Сграден фонд 
ТГ Търговска гимназия 
ТЕЦ Топло - електрическа централа 
ТБО Твърди битови отпадъци 
ТИ Транспортна инфраструктура 
ТП Технологии на производство 
ТСУ Териториално селищно устройство 
УПИ Урегулиран поземлен имот 
ФЦСМП Филиал на Център за спешна медицинска помощ 
ЦГЧ Централна градска част 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
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 Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони. 

 Данни от Националния статистически институт 
 Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на работа в 

общинска администрация – Червен бряг за периода 2011 – 2015 г. утвърден със 
заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-235/10.04.2012г. 

 И др. 
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ЧАСТ 1. 
 

1.ОБЩИ ПОСТАНОВКИ 
 
1.1.Същност и характеристика на ИПГВР на град Червен бряг 
 
1.1.1.Същност на ИПГВР 
 

Според чл.2 от Закона за регионалното развитие, държавната политика е насочена към 
създаване на условия за устойчиво и интегрирано развитие на районите и общините. 

Интегрираното развитие на градовете се реализира чрез ИПГВР, с които се осигурява 
пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за 
постигане на дефинирани цели, чрез използване на специфични финансови инструменти. 
ИПГВР се разработва въз основа на всички национални, регионални и общински стратегически 
документи и устройствени планове, както и на базата на общински и секторни стратегии, които 
допринасят за реализацията на поставените в тях специфични и стратегически цели, 
приоритети и мерки. 

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), „Интегриран план за градско развитие“ 
е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място-град или 
част от него, разработен за прилагането на оперативна програма „Регионално развитие“, както 
и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете". 

Съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и 
инвестиционни намерения, които се прилагат в рамките на строителните граници на градовете 
от ниво 4. 

Интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно 
провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града. 

 
1.1.2.Характеристика на ИПГВР 
 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг 
притежава следните характеристики: 

 Средносрочен планов документ, текущия планов период е 2014 - 2020г. 

 Разработва се за територията в рамките на строителната граница на града. 

 Съдържа конкретни параметри за развитието на града. 

 Съдържа конкретни инвестиционни предложения. 

 Планира ресурсната обезпеченост на изпълнението на предложенията. 

 Разработва се в условия на прозрачност и партньорство между местните и 
регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, бизнес 
организации и гражданите. 
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1.2.Цел, задачи и ползи на ИПГВР на град Червен бряг 
 
1.2.1.Цел на ИПГВР 
 

ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното 
състояние на дадената градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по 
такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че 
цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му 
съставни части, ако те бъдат осъществени по отделно. 

 

1.2.2.Задачи на ИПГВР 
 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг си 
поставя следните основни задачи: 

 Разработване на целеви и проблемен анализ на характеристиките на града и общината; 

 Разработване на визия за развитие на града; 

 Разработване на цели и стратегия на ИПГВР на града; 

 Разработване на програма за реализация на ИПГВР. 

 
1.2.3.Ползи от ИПГВР 
 

Използването на интегриран подход в планирането и развитието на градовете е подход 
залегнал като основен в политиките на ЕС и като възможно най-успешен и перспективен, 
целящ балансирано развитие. Именно заради това ползите от ИПГВР са значителни, както в 
пространствен и физически аспект, така и в социално- икономически. Конкретно за град Червен 
бряг ползите от ИПГВР се изразяват в: 

 В рамките на ИПГВР на град Червен бряг ще бъдат идентифицирани проблемите, 
потенциалите и приоритетите за развитие на града. 

 Предоставя възможност за града да получи финансова подкрепа по Оперативните 
програми на Европейски съюз, както и нейното планово аргументирано действие. 

 Дава възможности за публично участие, за публично-частно партньорство /ПЧП/, 
за координация и контрол. 

 Допринася за подобряването на качеството на живот, жизнената и работната 
среда, повишава привлекателността на региона, допринася за развитието на бизнеса и 
привличането на нови инвестиции и намаляване на социалните различия в града. 

 

1.3.Методика за съставяне на ИПГВР на град Червен бряг 
 

1.3.1.Основни изисквания към ИПГВР 
 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг е 
разработен в съответствие със следните стратегически документи и приоритети: 
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 Национална стратегия за регионално развитие – 2007-2015г. ИПГВР ще бъде 
съобразен с основните принципи на интегрираното градско развитие и подобряване на 
градската среда, заложени в стратегията и насочени към възстановяване и обновяване на 
градските райони, повишаване на конкурентоспособността на града, укрепване на 
взаимовръзката град – регион и подобряване на социално-икономическата интеграция. 

 Национална стратегия за околната среда – 2005-2014г. Основната цел на документа е 
подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и чиста 
околна среда и съхраняване на природното наследство чрез принципите за устойчивото 
управление на околната среда. 

 Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 
увреждания – 2008-2015г. Целите на стратегията ще получат реализация чрез предвидените в 
ИПГВР действия за адаптиране на градската среда към потребностите на хората с 
увреждания. 

 Национална стратегия за борба с бедността и социалната изолация. 

 Национална жилищна стратегия на Република България и Национална програма за 
обновяване на жилищните сгради в Република България. С планиране на интервенции в 
територии за обитаване, ИПГВР ще допринесе за реализиране на техните цели, чрез 
създаване на устойчива среда за обитаване, обновяване на многофамилни жилищни сгради, 
подобряване на експлоатационните им качества и свързани с енергийната ефективност 
дейности. 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 –2025г. 

 Областна стратегия за развитие на област Плевен. 

 Общински план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014–2020г. 

 Концепция за пространствено развитие на Община Червен бряг за периода 2014-
2020г. 

 Други общински секторни планови и стратегически документи. 

 Наличието и актуалното състояние на устройствени планове и схеми, регулиращи 
градската територия. 

 Документи, подготвяни за изработване на Общ устройствен план на Община 
Червен бряг и  на град Червен бряг. 

Основният методологически документ, който предпоставя и задава рамката за 
разработване на настоящия план са Методическите насоки за изработване и прилагане на 
ИПГВР за градовете от ниво IV, съгласно НКПР на РБ до 2025 г. на МРРБ от октомври 2012 г. 
Настоящият документ е разработен в пълно съответствие с Методическите насоки и отговаря 
изцяло на заложените в тях изисквания. Разработената и приложена от изпълнителя 
методология е в съответствие, както с изискванията, заложени в утвърдените от МРРБ 
„Методически насоки”, така и с тези, съдържащи се в Документацията за обществената 
поръчка, Възложител на която е община Червен бряг. В допълнение, при изпълнението на 
проектните дейности бяха изпълнени допълнителни такива, предложени от самия изпълнител. 
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1.3.2.Етапи на разработване на ИПГВР 
 

 
Фигура 1. Етапи на разработване на ИПГВР 

 
Разработването на ИПГВР на град Червен бряг преминава през няколко основни етапа: 

Възлагане, Анализиране на характеристиките на територията, Синтезиране на основни насоки 
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за развитие, Създаване на визия и стратегия за развитие, Разработване на програма за 
реализация, Разработване на механизми за управление на реализацията и Одобрение на 
плана. 

 

1.3.3.Принципи на ИПГВР 
 

При разработването на ИПГВР на град Червен бряг екипът си поставя основни 
принципи, които да гарантират обективния и професионален финален резултат на плана. Най-
общо тези принципи са дефинирани като: 

 Прозрачност; 

 Диалог; 

 Комплексност – вземане под внимание идеите (и информацията) от всички 
заинтересовани лица: община, специалисти, експерти, обитатели, бизнес, неправителствени 
организации и други; 

 Отговорност;  

 Професионализъм. 

 
1.3.4.Източници при анализ и синтез на информацията 
 

Подходът при анализ на информацията и съставянето на изводите е базиран на 
експертно мнение на екипа, формирано на базата на: 

 Лични наблюдения; 

 Статистическа информация. 

 Информация от служители на Община Червен бряг, получена на базата на интервюта, 
лични контакти и други. 

 Информация от обитатели на град Червен бряг,  получена на базата на анкетни 
проучвания и нтервюта. 

Този подход позволява максимално обективизиране на информацията и формиране на 
заключения близки до реалните потребности на града и неговите обитатели. 

 
1.4.Срок на действие и екип за разработка на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг се 
разработва за периода 2014 - 2020 г. в рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за 
градско възстановяване и развитие на град Червен бряг“, финансиран в рамките на 
Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на 
бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-
03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. ИПГВР е разработен от Вамос 
ООД, съгласно договор от 29.10.2014г. със сигнатура и номер, съгласно изискванията на ОПРР 
BG161PO001/5-03/2013/030-U-008 с предмет по обособена позиция №1 – „Консултантски 
услуги за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
Червен бряг“. 
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ЧАСТ 2 
 

2.ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГРАД 
ЧЕРВЕН БРЯГ 

 
2.1.Въведение 
 

Основата за изработване на ИПГВР е Целевият и проблемен анализ, съгласно 
„Методически Насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие за градовете от Ниво 4, съгласно Националната концепция за 
пространствено развитие на Република България 2025”. 

 
Характеристики на аналитичния подход са: 

 Многофакторен, защото изследва различни компоненти на средата; 

 Целеви, защото извежда основни постановки/приритети за развитие на града; 

 Проблемен, защото формулира същностни проблеми на материалната среда, които в 
различни времеви периоди следва да бъдат целесъобразно решени. 

 
Цел на аналитичната част: Идентифициране на части от градската територия в 

неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран 
потенциал, както и с потенциал за икономическо развитие, в които само прилагането на 
комплекс от допълващи се мерки и действия може да постигне стратегическите цели. 

 
Задачи на аналитичната част: 

 Да се обвърже аналитичната част с общата политика за развитие на социалните и 
икономическите възможности на населението;  

 Да се определи състоянието на градските територии, да се идентифицира потенциала 
за тяхното развитие и да определят такива, решаването на чиито проблеми изисква 
интегриран подход; 

 Да се предостави база за формиране на визия за градско развитие, за идентифициране 
на конкретни проектни идеи за преодоляване на несъответствията и изоставането на градските 
територии и подсистеми, включително възможности за публично – частно партньорство;  

 Да очертае базата за постигане на приемственост, съгласуваност и доразвиване на 
целите и задачите на Интегрирания план спрямо другите стратегически и планови документи;  

 Да очертае условията, при които Интегрираният план следва да постигне максимална 
концентрация на ресурси и постигане на синергичен ефект.  

 
Информационна осигуреност на аналитичната част: 
Целевият и проблемен анализ е изработен въз основа на пространствени, социално-

икономически и екологични данни. Изследвани са статистически данни, архиви, общи анализи 
и тематични проучвания, специфични публикации, официални документи и пр. За основа са 
използвани съществуващите стратегически документи за развитие на Северозападен район за 
планиране, Област Плевен, Община Червен бряг, като се проследява съществуващото 
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състояние на средата във всички нейни аспекти, факторите, които влияят върху настъпилите 
промени и тенденциите в развитието на градските територии, природните и антропогенни 
компоненти, социалните общности, икономическите и технологичните системи в града. В 
проучването е обърнато по-конкретно внимание на различните териториално-статистически 
нива, на начина на трайно ползване на териториите в землището на града, на отделните 
градски функционални системи и зони (обитаване, труд, обслужване, отдих, комуникации) в 
урбанизираната територия, на секторните направления в управлението на града и 
взаимовръзките между тях. Анализът е съобразен с целите и стратегическите насоки на 
Стратегия „Европа 2020”. Взети са под внимание и документите, касаещи секторни и 
хоризонтални политики на национално и регионално ниво, които имат отношение към 
следващия програмен период 2014-2020 г. на Европейския съюз. 

 
Основен подход при разработване на Целевия и проблемен анализ е териториалният 

анализ за определянето на тенденции и състояния в развитието на градски територии в 
неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран 
потенциал. Идентифицираните състояния на отделните сектори на градското развитие са 
обвързани с конкретните територии в град Червен бряг. Чрез териториалния SWOT анализ е 
направена характеристика на отделните компоненти на средата и тяхното взаимодействие и 
взаимосвързаност – град, община, агломерационен ареал. Изграден е физически модел на 
града, вкл: пространствената конфигурация на функционалните системи, начина на трайно 
ползване на поземлените имоти, предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в 
тях; състоянието на техническата, икономическата, социалната и екологичната 
инфраструктура; обхвата и актуалността на наличните подробни устройствени планове и 
техните изменения. За съставянето на анализа са извършени допълнителни проучвания на 
терен, предвид установената съществена потребност от допълване на липсваща официална 
информация в конкретни направления и за конкретни места. Теренните проучвания 
(обследване и емпирични) включват заснемане, картиране и експертна оценка. За 
компексността на анализа е проведено анкетно проучване на общественото мнение, 
резултатите от което са приложени към настоящия анализ. Проведени са експертни и 
информационни срещи с представители на заинтересованите страни. При събирането на 
информация, относно ниските регионална нива по отделните направления, бяха изпитани 
значителни затруднения поради липсата на актуални специализирани карти, регистри и 
информационни системи; затруднен достъп до лесно обработваема и оперативна информация 
за състоянието на икономиката по сектори и едновременно с това вярното й локализиране на 
територията на града и др. 

 

2.2.Обща характеристика на общината и града 
 
2.2.1.Обща характеристика на община Червен бряг 
 

Географско положение 
Община Червен бряг е разположена в Северозапдна България на границата между 

Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до 
устието на река Златна Панега. Намира се в югозападната част на Област Плевен. 
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През Община Червен бряг преминава път от републиканската пътна мрежа – E83, 
свързващ столицата на Румъния – Букурещ, със столицата на България – София. 

 

 
 
Схема 1. Карта на Област Плевен с основни комуникационни направления 
Източник: http://opu-pleven.domino.bg/map.htm (29.11.2014г.) 

 
Граници и големина на общинската територия 
Община Червен бряг граничи със следните общини: на юг – Луковит, на изток – Долни 

Дъбник, на север – Искър и Кнежа и на запад – Бяла Слатина и Роман. 
Големината на общинската територия е 485кв.км. По показател „площ на територията“ 

община Червен бряг попада в категорията на средните общини ( с площ до 500кв.км.). 
 
Природни условия 
Община Червен бряг е разположена в Дунавската равнина. Релефът й е разнообразен 

от типични низини по поречието на реките Искър и Златна Панега, до стръмни и почти отвесни 
скали в района на с.Реселец и с.Бресте. Южната част на територията на общината се 
характеризира с карстови долини на река Искър и притоците й в районите на гр.Червен бряг, 
с.Реселец и с.Бресте. Те се отличават със своите красиви отвесни, обрасли със зеленина 
брегове, които са рядкост в този край на страната и са привлекателни обекти за туризъм. 

Денивелацията в надморската височина е 331м, като най-ниската е 62м в низината при 
с.Глава, а най-високата е 393 м измерена в землището на с.Сухаче – южната част. 

http://opu-pleven.domino.bg/map.htm
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Община Червен бряг попада в умерено-континенталната климатична подобласт към 
Европейско – континенталната климатична област. Континенталният характер на климата е 
много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято. Средната годишна месечна 
температура е 10.8оС. 

За района през студеното полугодие средните месечни стойности на относителната 
влажност се изменят в границите от 60 до 80%, а през топлото полугодие от 68 до 73%. 
Валежите в района са от дъжд и сняг. Годишната сума на валежите в района е 580мм. 

Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен 
пренос през съответния сезон. Характерни за района са западни, северозападни и източни 
ветрове. 

Почвената покривка попада в Северобългарската лесестепна зона и е представена от 
няколко групи почви: черноземи и сиви горски почви почви. 

Подземните природни богатства са представени от кариерни материали, а именно: 
пясък, чакъл, баластра и др., а от скоро са открити залежи на природен газ в землището на с. 
Девенци, община Червен бряг. 

Режимът на реките е в пряка зависимост от климатичните условия и валежите. Най-
големите реки в общината са Искър и Златна панега, а на територията на с.Реселец е река 
Ръчене.  

Водният режим на реките Искър и Златна Панега се отличава със сравнително по-нисък 
зимен и летен отток, който има значително по-високи стойности през пролетта и ранното лято. 

 
Селищна мрежа 
Селищната мрежа на Община Червен бряг се състои от 14 населени места: два града – 

Червен бряг и Койнаре и 12 села: с.Бресте, с.Горник, с.Глава, с.Девенци, с.Лепица, 
с.Радомирци, с.Ракита, с.Реселец, с.Рупци, с.Сухаче, с.Tелиш, с.Чомаковци. Град Червен бряг 
е административен, социален и икономически център на общината. Средният показател за 
гъстотата на селищна мрежа е 2,9 сел./100кв.км, което е по-ниско от средното за страната 
4,8сел./кв.км. 

 
Население  
Броят на населението на Община Червен бряг е 26708души (по данни от преброяването 

през 2013г.). По показателя „брой на населението“ община Червен бряг попада в категорията 
на малките общини в България (с население от 10 до 30хил. души). 

Гъстотата на обитаване в Община Червен бряг е 55д/кв.км. 
Икономическата активност на населението на общината е 43%, а по отношение на 

безработицата е 27% ( при 17% за областта и 19% за града). 
 
Икономическа характеристика 
С водещи икономически функции в Община Червен бряг е вторичният сектор, допълван 

от обслужването, което я определя като община с промишлено-обслужващи функции.  
Водещи отрасли в промишлеността на територията на Община Червен бряг са в 

областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и 
хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че структурата на промишлеността, с 
изключение на дървопреработващия сектор, е съхранена, общата икономическа криза в 
страната, през последните години, се е отразила неблагоприятно върху състоянието на 
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промишлеността: непълно и недостатъчно ефективно използване на производствените 
мощности, ограничени производствени възможности, остаряла техника и технологии, 
недостатъчни инвестиционни възможности, неефективен следприватизационен контрол, 
недостатъчна осигуреност с пазари, недостатъчно развита и поддържана инфраструктура и др.  

Селското и горското стопанство в Община Червен бряг се развиват благодарение на 
благоприятните природни и климатични условия. Общината разполага с 485 785 дка 
земеделска земя, от които 259 460 дка обработваема, 16 567 дка трайни насаждения и 66 948 
дка горски фонд. Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни 
сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като 
най-голям е делът на зърнените култури. Освен тях се отглеждат технически и фуражни 
култури, и трайни насаждения. Добро развитие има зеленчукопроизводството, което 
задоволява основно личните нужди на селските стопани. Също така добро развитие има и 
животновъдството (говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство).  

Проблемите в селското и горското стопанство на общината са свързани главно с 
остарялата техника, ниската земеделска култура на населението, липсата на инвестиции, 
недостатъчните пазари и др.  

 
Култура 
На територията на общината има много категоризирани исторически обекти - паметници 

на културата от местно значение:  
паметни плочи - 98; 
археологически обекти - 131; 
архитектурно-скулптурни паметници - 35. 
На територията на общината броят на читалищата е 15, като 2 от тях са в град Червен 

бряг, останалите 13 са в останалите населени места от общината.  
Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни 

сдружения. Основните дейности, които извършват са свързани с поддържане на библиотеки, 
читални, електронни информационни мрежи, развиване и подпомагане на любителското 
художествено творчество, организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, празненства, 
чествания и младежки дейности, събиране и разпространяване на знания за родния край, 
създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство, 
предоставяне на компютърни и интернет услуги. 

 
Техническа инфраструктура 
Водоснабдяването на община Червен бряг се осигурява предимно чрез водовземания 

от кладенци на р. Искър и извора на р.Златна Панега, но има изградени и водохващания от 
местни източници. Характерно за р. Искър и р.Златна Панега е, че максималният им отток е по 
време на пролетното снеготопене. През лятото и началото на есента оттокът чувствително 
намалява. Почти всички каптажи и дренажи са плитко почвени и дебитите им се влияят от 
атмосферните условия. 

На територията на общината са изградени 14 напорни резервоари (5 в гр.Червен бряг и 
9 в селата от общината) и 2 контра резервоари в с.Горник и с.Девенци. В общината липсва 
пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ). 

Състоянието на канализационната мрежа е лошо, наблюдават се чести аварии, които са 
предпоставка за повсеместно замърсяване на водите. 
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На територията на общината няма изградени ТЕЦ. Основен източник на електроенергия 
е общата електроенергийна система на страната посредством две подстанции 110/20 KV, 
разположена в гр.Червен бряг м.„Маркова могила“ и подстанция „Мизия“. Всички населени 
места са електрифицирани. Изградените трансформаторни постове за битови, стопански и 
обществени нужди.  

Като цяло електроразпределителната система е реконструирана и поддържана на 
добро равнище с повишени механични и електрически параметри. 

Далекосъобщителната мрежа в община Червен бряг обхваща почти всички населени 
места чрез изградените селищни телефонни мрежи от конвенционален тип.  

Много добре е развита съобщителната мрежа в Червен бряг и в по-големите села на 
общината. 

Пощенските услуги се осъществяват от функциониращите в отделните населени места 
пощенски станции, които осигуряват основните пощенски услуги и услуги по възложителство, 
включително изплащане на пенсии, застраховки и др. 

 
Комуникационна инфраструктура 
Географското разположение на община Червен бряг съдейства за доброто й включване 

в националната транспортна мрежа. Отстоянието на общината от столицата е около 110 км, от 
които около 80 са част от магистрала “Хемус”.  

През територията минават няколко третокласни и четвъртокласни пътища, с помощта на 
които Общината има добре изградена комуникационна инфраструктура. Пространствената 
организация на пътната мрежа позволява сравнително удобен достъп на населението от 
отделните населени места до центъра, а от там и връзка с останалата част на областта и 
страната. Лошото състояние на пътната мрежа налага нейната рехабилитация.  

Град Червен бряг се намира на централната железопътна линя София – Варна. На 
територията на общината са развити и автобусни транспортни линии, които се обслужват от 
частни превозвачи. Автобусните линии включват в себе си – общинска, областна и 
републиканска транспортни схеми. 

Защитени територии – в рамките на Община Червен бряг са обособени 13 защитени 
територии. 

Защитени зони по Натура 2000 – в рамките на общината са обособени 6 защитени 
зони. 

Екологични и рискови въздействия – наводнения от разливането на реките Искър и 
Златна панега и горски пожари. 

 
Административен капацитет 
Община Червен бряг е внедрила и прилага Система за управление на качествот в 

съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008 и притежава Сертификат за 
управление на околната среда в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 
14001:2004.  

От 21 ноември 2014г. Община Червен бряг стана равноправен член в Асоциацията на 
дунавските общини.  
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2.2.2. Обща характеристика на град Червен бряг 
 

Град Червен бряг е административен, социален и икономически център на община 
Червен бряг. 

Население: 12 309 жители към 2013г.  
Землище: 40,76км²  
Надморска височина: 187м  
Урбанизирана територия на града: 463,6725 ха 
Според класификация в Националната концепция за пространствено развитие, град 

Червен бряг попада в групата на градовете от ниво 4 – малки градове, с микрорегионално 
значение в територията на групи общини.  

Според показателя „брой на населението“ градът попада в  категорията на малките 
градове с население от 10 до 30 хил.жители. 

В зависимост от степента на застъпеност на селищните функции в града се определя и 
комплексната му функционална категоризация – 5 функционална категория за град Червен 
бряг.  

Градът е административен, икономически, социален и културен център на общината. 
Ж.п. линията минаваща през града е с важно значение за развитие на града и региона. В град 
Червен бряг е концентрирано 70% от трудоспособното население на общината. Жителите с 
висше образование в града са 16,6 %, което е с 3% по-малко от средния дял за страната (19.6 
%). Коефициентът на заетост е 81%, което е с 2% по-нисък от този за областта. Основно място 
в икономиката на община Червен бряг, като генератор на заетост, заема отрасъл производство 
със следните дейности: металообработване, шивачество, производство на строителни 
материали, производство на мебели, преработка на сеслкостопанска продукция и от селското 
стопанство: зърнопроизводство и говедовъдство. 

Позиционирането на град Червен бряг в Европейското икономическо пространство 
показва, че той има необходимия икономически потенциал за посрещане на 
предизвикателствата в Стратегията „Европа 2020“ за постигане на устойчив интелигентен 
растеж и конкурентоспособна промишленост. 

 

2.2.3.Опорен план и баланс на територията на град Червен бряг 
 
Таблица 1. Баланс на урбанизираната територия на град Червен бряг  

Вид територия 
Площ  

ха 
Дял от общото % 

Общо урбанизирана територия 463,65 ха 100 % 

Жилищни територии 190,71 ха 41,13 % 

Територии за обществено обслужване 25,59 ха 5,52 % 

Производствени и складови територии 83,25 ха 17,95 % 

Територии за озеленяване 43,39 ха 9.35 % 

Територии, заети от транспортна инфраструктура 119,41 ха 25,75 % 

Територии, заети от води 1,30 ха 0,30 % 

Източник: Общинска администрация 
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Схема 2. Опорен план на урбанизираните територии в град Червен бряг ( Приложение 8.1.) 

 

2.3.Демографска характеристика 
 

Демографската система има водеща роля и значение в структура на обществото. От 
развитието на тази система основно зависи социално-икономическото развитие, както на 
страната, така и на нейните административно-териториални единици. Демографската система 
е тази, която формира трудовия потенциал на териториалните образования и по този начин 
влияе върху използването и развитието на социалните, икономическите и природните фактори 
и условия в тях. 

Негативната демографска ситуация в страната е резултат от продължилите през 
последните няколко десетилетия отрицателни процеси в естественото движение на 
населението – както продължителното задържане на високо равнище на смъртността, така и 
трайните тенденции в намаляване на равнището на раждаемостта. В резултат на тези 
демографски процеси започва намаляване на населението в страната и се ускорява процесът 
на неговото остаряване. Проблемите в демографското развитие на страната се задълбочават 
и от значителните външноемиграционни процеси сред населението, които пряко и косвено 
(чрез емиграцията на младото население) също влияят върху възпроизводството на 
населението, а от там и върху възпроизводството на трудовите ресурси. Формирането на тези 
нежелателни тенденции са резултат както от промените в демографското поведение на 
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населението, характерно от края на миналия век досега, така и от кризисните моменти в 
политическото и стопанско развитие на страната през последните две-три десетилетия. 
Създалата се ситуация изисква ускоряване на дейностите по разработването и прилагането на 
активни социални и икономически политики и мерки, които на първо време да ограничат и 
забавят, а в последствие да доведат и до преодоляване на продължилите вече твърде дълго 
негативни демографски и икономически процеси. 

Посочените накратко демографски проблеми се проявяват в различна степен в 
отделните административно-териториални и териториални единици на страната. За някои 
големи стопански и обществени центрове тези проблеми се проявяват в ограничен размер, но 
това в голяма степен се дължи на прилива на човешки ресурси от други части на страната. 
Процесът води до демографското изтощаване на отделни региони, което забавя и стопанското 
им развитие. Ето защо общото възраждане на страната зависи от ускоряване на развитието в 
отделните региони, общини и населени места. За това водеща роля имат местните органи на 
управление, които следва да организират и използват всички налични демографски, стопански 
и финансови ресурси за развитието на управляваните от тях териториални общности.  

 
2.3.1.Териториално разпределение на населението 
 

В края на 2013г. населението на страната възлиза на 7 245 хил.души. В област Плевен 
населението е 258 хил.души, а община Червен бряг е с население от 26 708 души. Общината е 
втората по брой население в областта след община Плевен. Следват я общините Долна 
Митрополия и Левски. По отношение разпределението на населението по местоположение в 
областта, най-голям е делът на градското население в община Плевен (84% от 126972 общо 
население), следвана от община Белене (83% от 9667 души общо население). Трета е община 
Кнежа (76% от 13238 души общо население) и четвърта се нарежда община Червен бряг с 59% 
градско население от общо 26 708 души (Таблица 2). Останалите седем общини, имат 
население по-малко от 12 000, с изключение на община Левски и за всички делът на градското 
население е по-малък или равен на 50%. Стойността на този показател е доста по-нисък от 
стойностите по същия показател за страната и областта, съответно 73% и 67%.  

 
Таблица 2. Население в област Плевен по общини и местоположение 

Област, Общо В градовете В селата Общо В градовете В селата 

Общини брой брой брой % всичко всичко 

Общо за страната 7245677 5291675 1954002 100% 73% 27% 

Плевен 259363 172945 86418 100% 67% 33% 

Белене 9667 7997 1670 100% 83% 17% 

Гулянци 11584 3106 8478 100% 27% 73% 

Долна Митрополия 19294 7188 12106 100% 37% 63% 

Долни Дъбник 11262 4070 7192 100% 36% 64% 

Искър 6574 3037 3537 100% 46% 54% 

Кнежа 13238 10110 3128 100% 76% 24% 

Левски 19144 9601 9543 100% 50% 50% 

Никопол 8835 3129 5706 100% 35% 65% 

Плевен 126972 106894 20078 100% 84% 16% 

Пордим 6085 1964 4121 100% 32% 68% 

Червен бряг 26708 15849 10859 100% 59% 41% 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

31 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Община Червен бряг се състои от четиринадесет населени места, от които два града, 
Червен бряг и Койнаре, и дванадесет села. Червен бряг е административен център на 
общината с население в края на 2013 година от 12309души или 46% от населението в 
общината. Град Койнаре е с население 3540души. Най-голямото село е с.Радомирци и 
наброява 1499души, а най-малкото е село Бресте с 421 души население (Таблица 6).  

 

2.3.2.Динамика на населението 
 

В края на 2013г. населението на страната е 7 245 677души. През периода от 2001 до 
2013 г. то е намаляло с 645 хил.души или с 8,2%. Населението на област Плевен също 
намалява, но с по-голям темп. От близо 325 хиляди през 2001г. населението на областта към 
2013 г. достига 259 хил.души или относително намаление с 20 %. Малко по-висок по абсолютна 
стойност и също отрицателен, е темпът на прираст на населението в община Червен бряг -
23,5% или 8,2 хил.души по-малко. В края на 2013 г. населението в общината е 26 708 души. В 
останалите десет общини на областта намалението на населението е с близки или по-големи 
относителни стойности, с изключение на община Плевен - 14,4% (Таблица 3). 
 
Таблица 3. Брой и темп на прираст на населението в област Плевен по общини и години 

 
2001 2007 2013 2001 2007 2013 

 брой брой брой % % % 

Общо за страната 7891095 7640238 7245677 100 -3.2 -8.18 

Плевен 325531 297928 259363 100 -8.5 -20.32 

Белене 12434 11321 9667 100 -9.0 -22.25 

Гулянци 16482 14294 11584 100 -13.3 -29.72 

Долна Митрополия 24813 22237 19294 100 -10.4 -22.24 

Долни Дъбник 15572 14810 11262 100 -4.9 -27.68 

Искър 8976 8052 6574 100 -10.3 -26.76 

Кнежа 16813 15372 13238 100 -8.6 -21.26 

Левски 25733 22304 19144 100 -13.3 -25.61 

Никопол 13400 11264 8835 100 -15.9 -34.08 

Плевен 148325 139573 126972 100 -5.9 -14.40 

Пордим 8075 7420 6085 100 -8.1 -24.64 

Червен бряг 34908 31281 26708 100 -10.4 -23.49 

Източник: НСИ 
 

Населението на община Червен бряг през 2013 г. съставлява 10% от общото население 
на областта. За последните дванадесет години този дял се е намалял само с 0,7% и това се 
дължи на много големият дял в областта на община Плевен, която намалява с най-слаби 
темпове в сравнение с общините в областта. За разлика от областта и страната, за които е 
характерно значително по-бърз темп на намаляване на селското население, то за 2013г., 
градското население в община Червен бряг е намаляло повече в сравнение със селското. През 
2001г. в селата на общината е живяло 40% от населението в селата на областта и това се 
запазва като тенденция и е валидно и за 2013 година. Респективно делът на градското 
население в община Червен бряг през изследвания период не се е изменял съществено. 
Неговият размер е между 59 и 60%. 
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По броя на населението гр. Червен бряг се класифицира като „малък град“1. Броят на 
неговото население през 2001г. е бил над 15,5хиляди. За дванадесетгодишен период този 
брой намалява с близо 3483души,  или с 22% и в края на 2013г., както беше посочено е 12 
309души. Този отрицателен темп на демографския прираст, може да се определи като твърде 
голям за града - близо 3 пъти по-висок от общия темп на прираст за страната. 
 
Таблица 4. Брой и темп на прираст на градското и селското население по години. 

Населени места 2001 2007 2013 2001 2007 2013 

Страната       

Градско население  5473018 5403188 5291675 100 -1.27 -3.31 

Селско население 2418077 2237050 1954002 100 -7.48 -19.2 

Област Плевен       

Градско население  210230 193550 172945 100 -7.93 -17.73 

Селско население 115301 104378 86418 100 -9.47 -25.05 

Община Червен бряг       

Градско население  20816 18661 15849 100 -10.35 -23.9 

Селско население 14092 12620 10859 100 -10.45 -22.9 

Източник: НСИ 

 
Естественото движение на населението се определя от развитието на два от основните 

демографски процеса – раждаемост и смъртност. Тези процеси осигуряват режима на 
възпроизводство на населението и формирането на неговите демографски структури. 

Раждаемостта сред населението от края на миналия и началото на настоящия век 
бележи трайна тенденция на намаление. Независимо от нейното преустановяване в средата 
на предишното десетилетие и повишаване на равнището на раждаемостта, което след 2010г. е 
последвано от ново понижаване, статистическите данни показват, че раждаемостта на този 
етап, при съответното равнище на смъртността, не може да осигури дори просто 
възпроизводство на населението. Негативните демографски тенденции за община Червен бряг 
се потвърждават и от анализа на аналитичните коефициенти.  

От анализираните данни за развитието на населението и неговите основни 
демографски структури в областта и общината косвено беше идентифицирано, че съществуват 
остри проблеми в демографското развитие. Един от сравнимите показатели, характеризиращи 
интензивността (равнището) на раждаемостта е коефициентът на обща раждаемост. Въз 
основа на този показател се установява, че през 2001 г. равнището на раждаемостта в 
страната е 8,7‰. Това равнище се задържа до 2003г., след която равнището на раждаемостта 
нараства до 2010 г. и достига до 10,6‰. Това е най-високото равнище за последните 15 години. 
През 2013 г. коефициентът на раждаемост е по-нисък – 9,2‰.  

Подобна тенденция следва равнището на раждаемостта в област Плевен, но с по-ниски 
стойности на този показател. За периода 0т 2001 г. до 2004 г. той е в границите между 7,8‰ до 
8,4‰. През следващите години той се колебае около 9‰, за да достигне стойност 8,2‰ 
(Таблица 5). 

Близка по тенденция е и раждаемостта в община Червен бряг. За всички години на 
изследвания период тя е над 8 ‰, като само през 2007г. достига 8,92‰. В края на 2013г. 
коефициентът на раждаемост за общината е над 9‰. 

                                                 
1
 § 1, ал.2, т.5 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони. 
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Таблица 5. Население на община Червен бряг. Демографски аналитични коефициенти по 
години 

Години 2001 2007 2013 

Страната    

Коефициент на раждаемост 8.6 9.8 9.2 

Коефициент на смъртност 14.2 14.8 14.4 

Коефициент на естествен прираст -5.6 -5.0 -5.2 

Област Плевен    

Коефициент на раждаемост 7.9 8.3 8.2 

Коефициент на смъртност 17.0 17.9 17.3 

Коефициент на естествен прираст -9.1 -9.6 -9.1 

Община Червен бряг 34908 31281 26708 

Коефициент на раждаемост 8.42 8.92 9.29 

Коефициент на смъртност 17.9 17.5 18.5 

Коефициент на естествен прираст -9.54 -8.63 -9.21 

Източник: НСИ 

 
Смъртността е основен естествен регулатор по отношение на броя и структурата на 

населението. През последните две-три десетилетия равнището на смъртността, измерено чрез 
коефициента на обща смъртност в страната придобива много високи стойности.  

България е страна с най-високо равнище на общата смъртност в Европейския съюз. За 
последните десет години стойността на коефициента на обща смъртност не е бил под 14‰. 
Само през 2004г. той е бил равен на 14‰, а най-висок е през 2007г. – 14,8‰. Сега 
коефициентът на смъртност е почти на същото равнище – 14,4‰. Не са необходими детайлни 
сравнения за да се определи, че смъртността на населението е изключително висока.  

Общата смъртност на населението в област Плевен е значително по-висока от тази за 
страната. Най-висок коефициентът е бил през 2012г. (18,8‰), а най-нисък през 2004г. – 16,1‰. 
През 2011г. той е с близо 3‰ по-висок от този за страната – 17,8‰.  

Равнището на смъртност в общината е със стойности близки за областта. За 
последната година коефициентът на смъртност за общината е 18,5‰. 

Разликата между броя на ражданията и умиранията на населението формират неговия 
естествен прираст. След 1990г. страната навлиза в период на установяване на отрицателен 
естествен прираст на населението. Най-големият е регистриран през 1997г., след която 
намалява своя абсолютен размер, но запазва отрицателните стойности. За последните десет 
години той е най-голям по стойност през 2002г. – минус 5,9‰. Повишаването на раждаемостта 
през следващите години (при почти неизменна стойност на коефициента на смъртност) в 
известна степен намалява размерите на отрицателния прираст и той достигна най-ниската си 
стойност през 2001г. – 3,5‰. За 2013 година естественият прираст има стойност -5.2‰ 

Значително по-голям през последните години е отрицателният прираст на населението 
в областта. През 2001г. относителният прираст на населението в областта е минус 9,1‰ и 
достига максимални стойности през 2005г. (- 10,4‰) и През следващите години той намалява 
по абсолютна стойност до минус 7,4‰ (2009г.), но след това нараства и през 2012г. достига до 
- 10,1‰. В сравнение с този показател за страната тук стойностите понякога са два пъти по-
високи. 

Естественият прираст за община Червен бряг също е значително по-висок по абсолютна 
стойност от този за страната, но е по-малък в сравнение с областта. През 2013 година, 
неговата стойност е минус 9,21‰. 
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Върху броя и структурите на населението, а така също и върху неговия 
възпроизводствен процес, освен естественото движение, силно влияние оказват и 
миграционните процеси. При положителен миграционен баланс те повлияват положително 
върху населението и неговото възпроизводство в дадена територия, но при отрицателен 
баланс влошават нейното демографско положение. Освен това, чрез различните си форми 
(постоянна миграция – вътрешна и външна миграция, всекидневна трудова миграция) 
териториалната мобилност пряко влияе и върху разпределението на трудовия потенциал. 
 
Табл. 6. Брой и темп на прираст на население по населени места и по години. 

Населени места 2001 2007 2013 2001 2007 2013 

Община Червен бряг 34908 31281 26708 100 -10.4 -23.5 

с. Бресте 517 471 421 100 -8.9 -18.6 

с. Глава 1571 1444 1231 100 -8.1 -21.6 

с. Горник 1353 1237 1062 100 -8.6 -21.5 

с. Девенци 949 817 609 100 -13.9 -35.8 

гр. Койнаре 5024 4578 3540 100 -8.9 -29.5 

с. Лепица 572 491 419 100 -14.2 -26.7 

с. Радомирци 1800 1571 1499 100 -12.7 -16.7 

с. Ракита 1034 952 825 100 -7.9 -20.2 

с. Реселец 1186 1098 978 100 -7.4 -17.5 

с. Рупци 1277 1222 1159 100 -4.3 -9.2 

с. Сухаче 874 786 671 100 -10.1 -23.2 

с. Телиш 1512 1275 956 100 -15.7 -36.8 

гр. Червен бряг 15792 14083 12309 100 -10.8 -22.1 

с. Чомаковци 1447 1256 1029 100 -13.2 -28.9 

Източник:  НСИ 

 
През периода 2001 – 2011 г. вътре в страната близо 380 хил.души са променили своето 

обичайно местоживеене – преселили са се от едно населено място в друго. За 35% от тях 
териториалното преместване е осъществено в населени места, които са в рамките на 
областта, а за останалите преселванията са извън нея. 

Коефициентът на механичен прираст за община Червен бряг е отрицателен, като през 
2001 година той е -20,11‰, през 2007 година - 5,6‰ и запазва същото равнище през 2013 
година.  

В първите години на разглеждания период по-голямо влияние върху намаляването на 
населението оказва механичния прираст със сравнително по-големите отрицателни стойности 
спрямо естествения прираст. В последните години, естествените процеси са с по-голяма 
тежест в намаляването на общото население в община Червен бряг.  

Негативните демографските тенденции са характерни за всички населени места в 
общината, но в различна степен. Най-бързо намаляват селата Телиш и Девенци, съответно с -
36.8 % и -35.8%, а най-бавно селата Рупци и Радомирци (Таблица 6). 

 
2.3.3.Възрастова структура 
 

За населението на община Червен бряг е характерна изразена тенденция към 
намаляване на населението. Това проличава от разпределението на населението по възрасти 
в динамика. Както може да се проследи на Фигура 2, населението пропорционално намалява 
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своя брой и това се забелязва във всички разгледани възрастови интервали. Изключение 
правят интервалите 60 -64 години и 65+, за които е типично изравняване на броя на 
населението в годините. От това може да се направи извода, че освен че намалява като 
абсолютна стойност, населението и застарява.  

 

 
Фигура 2. Население на община Червен бряг по възрастови интервали и години 
Източник:  НСИ 

 
Разпределението на населението за град Червен бряг по възрастови интервали следва 

аналогични на общината тенденции в динамика (Фигура 3).  

 
Фигура 3. Население на град Червен бряг по възрастови интервали и години 
Източник:  НСИ 
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По отношение разпределението на населението в община и град Червен бряг по 
възрастови интервали изследвано като относителни дялове се вижда, че към 2013 година до 
24 години са налице равни относителни и в петте интервала (Фигура 4). Разлика се проявява 
със интервалите от 25-59 години и в 65+. За възрастов интервал 25-59 години, относителният 
дял на населението в града в по-висок в сравнение със същия в общината. За относителния 
дял на населението над 65 година е обратното, делът на населението на повече от 65 в 
общината надвишава същия в града. От това следва, че град Червен бряг е по-благоприятна 
възрастова структура в сравнение с общината.  

 
Фигура 4. Дял на населението по възрастови интервали за град Червен бряг и община Червен 
бряг за 2013 година. 

 
При изследване на демографските процеси и тяхната връзка с икономическите функции 

на населението в общественото развитие, важно значение има установяването на 
характеристиките на съществуващите демографски зависимости или т.нар. демографско 
натоварване на трудоспособното население. Общият коефициент на възрастова зависимост за 
страната през 2011г. е 46,5%, т.е. 100 лица от населението в трудоспособна възраст се очаква 
да издържат 47 лица от зависимите възрасти, или това е населението, което не може да бъде 
икономически активно (0 – 14 г.), или вече се очаква да приключи своята икономическа дейност 
(65 и повече години). В края на 2013 година коефициентът на демографска зависимост за 
страната е 50%. 
 
Таблица 7. Коефициенти на демографска зависимост (%) за област Плевен, община Червен 
бряг и гр. Червен бряг по години 

 
2001 2007 2013 

Страната 46.8% 44.3% 50% 

Област Плевен 54% 51% 59% 

Община Червен бряг 55% 52% 58.6% 

Град Червен бряг 40% 37% 43.4% 

Източник: НСИ 
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Демографското натоварване на населението в област Плевен е по-голямо от общото за 
страната. В края на 2013г. този показател за областта е 59%. Само в четири от останалите 
административни области - Габрово, Монтана, Ловеч и Видин, стойността на показателя за 
демографското натоварване е аналогична. 

 
Фигура 5. Динамика на коефициента на демографска зависимост (%) за област Плевен, община 
Червен бряг и гр. Червен бряг по години 
Източник: НСИ 

 
Въз основа на изчислените стойности на разглеждания показател, като по-добра може 

да се оцени ситуацията в гр. Червен бряг. За Община Червен бряг стойностите на коефициента 
на демографска зависимост много се доближават до тези на областта. През 2001 г.той е 55%, 
намалява през 2007г. до 52%, за да се увеличи в края на 2013г. до 58,6%.  

За град Червен бряг стойностите на коефициента на демографска зависимост имат по-
благоприятни измерения. За разглеждания период показателят за града е с по-ниски стойности 
в сравнение със страната. От 2001 до 2007г. коефициентът слабо намалява, но остава 
постоянно на добро равнище – около 37%. След това започва постепенно да се покачва и 
достига до 43.4%, равнище по-ниско от това за страната с повече от 6%. 

Друг важен измерител за характеризиране на устойчивостта в развитие на 
трудоспособното население, респективно трудовите ресурси е коефициентът на демографско 
заместване (Таблица 8). Възпроизводството на трудовите ресурси в условията на влошената 
демографска ситуация вече започна да създава сериозни проблеми във функционирането на 
икономическата и социалните системи на страната. Докато през 2001г. 100 излизащи от 
трудоспособна възраст лица са били замествани от близо 128 лица на възраст 15 – 19 години, 
то само за десет години този процес значително се влошава. В края на 2013г. стойността на 
този показател за страната  едва достига 62 души на вливащите се потоци в трудоспособното 
население на 100 излизащи от нея лица. 
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Таблица 8. Коефициенти на демографска заместване (%) за област Плевен, община Червен 
бряг и град Червен бряг по години 

  2001 2007 2013 

Страната 124% 99% 62% 

Област Плевен 108% 88% 57% 

Община Червен бряг 129.7% 104.7% 60.3% 

Град Червен бряг 224.7% 138.9% 58.2% 

Източник:  НСИ 

 
За област Плевен този процес е още по-негативен. През 2001 г. стойността на 

показателя е близо 108 души. Особено той намалява в периода след 2007г., за да достигне 88 
души, които заместват 100 излизащи от трудоспособна възраст. След това силно намалява за 
да добие стойност от 57 души вливащи на 100 излизащи за 2013г.  

Характерно за град Червен бряг е, че през годините от 2001 до 2007г. има пълно 
заместване на трудоспособното население, като за 2001 година 225 души заместват 100 
излизащи. През 2007г. 100 излизащи от трудоспособна възраст лица са били замествани от 
138 лица на възраст 15 – 19 години. След нея започва да се влошава възпроизводството на 
трудовите ресурси, за да се достигне много ниската стойност на показателя за демографското 
заместване през 2013 година. Сега 100 излизащи от трудоспособна възраст лица в града се 
заместват от 58 лица на възраст 15–19 години. Следователно се създават много сериозни 
проблеми, дори само в количествен размер, по осигуряването на необходимата работна сила 
за развитието на икономическия потенциал на града (Фигура 6). 
 

 
Фигура 6. Динамика на коефициента на демографско заместване (%) за област Плевен, община 
Червен бряг и град Червен бряг по години 
Източник:  НСИ 
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2.3.4.Население под, във и над трудоспособна възраст 
 

Възрастовата структура на населението е определяща във възпроизводствените 
процеси на населението и неговите трудови ресурси. Установените през последните две 
десетилетия негативни тенденции в демографското развитие на страната създават редица 
проблеми по отношение на нейното социално и икономическо развитие. Намаляването на 
населението в младите възрастови групи и увеличаване на относителният дял на населението 
във високите възрасти задълбочава процесите на демографското остаряване на населението, 
което от своя страна свива възможностите за неговото възпроизводство и поставя под силно 
напрежение осигурителните системи в страната. 

Общо за страната през 2001г. делът на населението под 15 години е бил 15%, а през 
2013г. този дял намалява на 14%. Има малко намаление на дела на населението във 
възрастовата група 15–64 години. Спрямо 2001г. той е намалял с 1% и сега е 67%. По-голямо е 
увеличението на дела на населението над 65 години – от 17% през 2001г. на 20% през 2013 
година. 

Област Плевен се характеризира с относително висока степен на застаряване на 
населението. Намалява делът на населението до 14 години – от 15% през 2001г. на 13% през 
2013 година. Бързо нараства делът на старото население - от 20% на 24%. Населението в 
трудоспособна възраст също намалява. За десетгодишния период това намаление е от 65% на 
63%, докато в страната този относителен дял намалява с по-малки темпове.  
 
Таблица 9. Структура (%) на населението на област Плевен, община Червен бряг и гр. Червен 
бряг по възрастови групи и години 

 Под трудоспособна 
възраст 

В трудоспособна 
възраст 

Над трудоспособна 
възраст 

0-14 15-64 65+ 

2001 

Страната 15% 68% 17% 

Област Плевен 15% 65% 20% 

Община Червен бряг   16% 64% 20% 

гр. Червен бряг 16% 72% 12% 

2013 

Страната 14% 67% 20% 

Област Плевен 13% 63% 24% 

Община Червен бряг   14% 63% 23% 

гр. Червен бряг 14% 70% 17% 

Източник:  НСИ 

 
В община Червен бряг тези тенденции също са неблагоприятни. В нея делът на най-

младото население към края на 2013г. е 14%, спрямо 16% през 2001 година. Най-възрастното 
население се е увеличило с близо3% - от 20% на 23%. Тенденцията на намаляване на 
трудоспособното население е съизмерима с тази на страната. От 64% през 2000г. то намалява 
на 63% през 2013 година. 
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Фигура 7. Структура (%) на населението на община Червен бряг и гр.Червен бряг по 
възрастови групи и години 
Източник:  НСИ 

 
Независимо, че населението в градовете има по-добра възрастова структура, 

последната за град Червен бряг е влошена в голяма степен. Това е резултат на 
продължаващото намаляване на относителният дял на населението на възраст до 14 години. 
Делът на тази възрастова категория сред населението на градовете в страната към 2001г. е 
бил 17%, а за гр. Червен бряг – 16%. През изминалите дванадесет години този показател за 
града продължава да намалява  и достига 14% при средно претеглено за страната - 14,2%. 

Влошаването на възрастовата структура се дължи и на увеличението на населението на 
възраст над 65 години. Докато през 2001 г. това население е съставлявало 12% от 
населението на града, то към 2013 г. неговият дял е близо 17%. За страната този показател е 
близо 24% в края на 2013 година.  

 
2.3.5.Полова структура на населението 
 

Структурата на населението по пол в област Плевен и съставящите я общини е много 
близка до тази за населението на страната. Относителните дялове на мъжете, респ. на жените 
общо за страната са съответно 48,6 и 51,4%. При сравняването на тези показатели за 
населението в областта, общината и гр. Червен бряг се установява, че тези относителни 
дялове и за трите нива са еднакви. Относителният дял на мъжете в тях е 49,7%, а на жените – 
50,3%. Това съотношение в отделните възрастови групи е различно, но следва общи и много 
близки по стойност тенденции за населението в област Плевен, община и гр. Червен бряг. В 
резултат на естествените демографски тенденции относителният дял на мъжете в по-младите 
възрасти е по-голям от този на жените. Сред населението до 14г. техният дял е малко над 53% 
и достига до 55-56% във възрастовата група 20 – 24 години. Изравняването на двата 
относителни дялове за областта настъпва във възрастовата група 45 – 49 година. След тези 
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възрастови интервали броят и делът на жените са по-големи от тези на мъжете. За 
населението на възраст над 65г. относителният дял на жените вече е над 60%. (Фигура 8). 

 

 
Фигура 8. Структура на населението на град Червен бряг по пол, възраст и години 
Източник:  НСИ 

Равнището на половата структура, измерено чрез съотношението между броя на жените 
и мъжете на 1 000 души от съответното население за 2013 година, за страната е: на 1 000 
мъже се съотнасят 1 055 жени. Това съотношение за областта е: 1 000 мъже към 1 042 жени; 
за общината: 1 000 мъже към 1 071 жени; за гр. Червен бряг: 1 000 мъже към 1 009 жени. 

 

2.3.6.Етническа структура на населението 
 

Разпределението на населението на област Плевен, община и град Червен бряг има 
сходни характеристики. Етническата структура се определя на базата на данните от 
преброяване на населението към 01.02.2011година. Преобладаващото население в област 
Плевен се е самоопределило като българи и техният дял е 85% от населението в областта. 
Делът на определилите се за българи в общината е 80 %, а в град Червен бряг 83%. Голям е 
делът на не отговорилите на този въпрос за областта -7%, за общината 15% и за град 13%. 
Еднакъв е относителният дял на ромите в областта и общината по 4%, а за град Червен бряг, 
делът на ромите намалява с 1%. С турска принадлежност са се определили малък брой хора- 
за област Плевен - 3%, а за общината и град по 1% (Таблица 10 и Фигура 9). 

 
Таблица 10. Структура на населението по етнос за 2011г. 

  Общо Бълг. Турска Ромска Друга 
Не се само- 
опред. 

Непока-зана 

Страната 7364570 78% 8% 4% 1% 1% 8% 

Област Плевен 269752 85% 3% 4% 0% 0% 7% 

Община Червен 
бряг   27856 80% 1% 4% 0% 0% 15% 

Град Червен бряг   12822 83% 1% 3% 0% 0% 13% 
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Фигура 9. Структура на населението по етнос 
 

2.3.7.Образователна структура на населението 
 

За развитието на град Червен бряг и общината, на които той е административен център, 
освен броя на населението и демографската му структура от изключително важно значение е 
неговата образователна структура. От добрата образователна подготовка на населението в 
голяма степен се определя качеството на работната сила и нейната производителност. Тя има 
решаващо значение за внедряването на съвременните технологии за производство, 
комуникации, управление и социално развитие. 

 

 
Фигура 10. Образователна структура на населението на област Плевен,община и град Червен 
бряг 
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По данни от последното преброяване на населението през 2011г. броят на лицата с 
висше образование в страната е 19,6%, а на лицата завършили средно образование  - 43,4%. 
Делът на лицата с начално и по-ниско образование е около 14%. Под 2% е делът на 
неграмотните в страната. 

По-малко от половината (46%) от населението на 7 и повече години в област Плевен 
имат завършено средно образование. Този дял е с близо 2,5% по-висок от същия за страната. 
Относителният дял на лицата с висше образование в областта е 16,1%, който е по-нисък от 
този за страната с 3%. Делът на хората с по-ниско образование в областта е относително 
равен на същия за страната (Фигура 10). 

Структурата на населението по образование в община Червен бряг е с по-слаби 
показатели от общата за страната. Около 58% от населението има средно и висше 
образование, като лицата с висше образование са 11%. Тази не толкова добра образователна 
структура на населението в общината се дължи предимно на структурата по образование на 
населението, живеещо извън гр. Червен бряг. В него делът на лицата с висше образование е 
над 16,6%, а на тези със средно образование – 54,7%. С основно и начално образование е 23% 
от населението, а без завършена образователна степен са 5,6%. Следва да се отбележи, че 
целенасочена работа за развитие на по-добра образователна структура на населението ще 
доведе до увеличаване на възможностите на хората за професионална и личностна 
реализация, а от там и за по-добро социално-икономическо развитие на общината и града.  

 

2.3.8.Средна работна заплата 
 

Стойностите на заплатите за 2013 година са дефлирани и данните да представени по 
сравними цени. За базисна година е възприета 2008 година.  

Очертава се увеличаване на стойностите на средната работна заплата както област 
Плевен, така и за Община Червен бряг. Прави впечатление по-слабия темп на увеличаване на 
размера на средното месечно възнаграждение за общината, едва 4% в сравнение с областта, 
където е регистрирано нарастване с 21%. Средната работна заплата за областта е по-висока 
по-абсолютна стойност от същата за общината (Таблица 11). 

Разгледана средната годишна заплата по икономически дейности за област Плевен, 
показва чувствително нарастване с 41% в селско, горско и рибно стопанство. В същото време 
има намаляване на възнаграждението за дейности свързани със създаване и разпространение 
на информация и творчески продукти, далекосъобщения и темпа на прираст е с отрицателна 
стойност - 15%. 

За общината най-голямо нарастване на средната работна заплата е в областта на 
операциите с недвижими имоти с темп на прираст 103%, следвана от увеличение с 53% в 
селското, горското и рибното стопанство. Въпреки тези значителни увеличения, 
възнагражденията в област Плевен за съответните икономически дейности са по-високи по 
абсолютна стойност от тези в община Червен бряг. Отрицателен прираст на работната заплата 
в общината се наблюдава само за дейности в строителството.  
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Таблица 11. Динамика на средната годишна заплата и средните заплати по икономически 
дейности за област Плевен и община Червен бряг 

 Област 
Плевен 

Община 
Червен 
бряг 

Област 
Плевен 

Община 
Червен 
Бряг 

  2008 година 2013 година 

Общо 5268 5661 6359.142 5878.878 

 
4645 3219 6535.267 4933.12 

Индустрия (с изкл. на строителството) 5389 6710 6313.416 7267.037 

Индустрия, в това число: преработваща 
промишленост 5168 6766 5995.404 7259.649 

Строителство 4552 3866 5753.491 3597.094 

Търговия, транспорт, хотелиерство и 
ресторантьорство 4096 3519 4956.643 4160.21 

Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 6241 3828 5316.297 4742.592 

Финансови и застрахователни дейности 10801 .. 11892.84 6773.958 

Операции с недвижими имоти 5175 3457 5849.872 7013.33 

Професионални дейности и научни изследвания; 
административни и спомагателни дейности 3497 2832 4277.757 3733.955 

Държавно управление; образование; хуманно 
здравеопазване и социална работа 6852 5920 8224.344 6949.953 

Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински 
вещи и други дейности 4184 3188 4781.688 4070.901 

Източник: НСИ 

 

2.3.9.Икономическа активност 
 

За представяне на основните характеристики на пазара на труда в община и град 
Червен бряг са използвани данни от проведеното преброяване на населението през 2011 
година.  

По данни от преброяването на населението икономически активното население на 
област Плевен на възраст 15 – 64 навършени години е близо 109хил.души, или коефициентът 
на икономическа активност за областта е 46%. От тях 90хиляди са заети, което съставлява 
83% от тях, а коефициентът на заетост е 38%. Броят на безработните в областта е 18406души 
и съответно коефициентът на безработица е 17% (Таблица 12). 

За общината броят на икономически активните лица е 10337души, а заетите сред тях са 
7566. Техният дял от икономически активните лица е 73%. Изчисленият коефициент на 
икономическа активност е малко по-нисък от този за областта. Коефициентът на безработица 
за общината, изчислен по данни от преброяването е 27%. 
 
Таблица 12. Структура на населението по икономическа активност 

 

          Икономически активни Икономически 
неактивни общо заети безработни 

Страната 52% 85% 15% 48% 

Област Плевен 46% 83% 17% 54% 

Община Червен бряг 43% 73% 27% 57% 

Град Червен бряг 55% 81% 19% 45% 

Източник: НСИ 
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Икономически активната част от населението в град Червен бряг наброява 6106 души, 
от тях заети са 4971, а безработни 1135. Коефициентът на икономическа активност е 55%, а 
коефициентът на заетост е 44%.  

Град Червен бряг показва по-добри стойности на показателите, характеризиращи 
икономическата активност в сравнение със същите за общината и с някои за област Плевен. 

 

2.3.10.Изводи/Приоритети 
 
Основни изводи: 

 Населението на град Червен бряг за 2013г. е 12 309 души  – категория на малък град. 

 Демографското развитие на община Червен бряг е неблагоприятно. Наблюдава се 
намаляване на населението, около 3 пъти по-висок от този за страната темп на демографски 
прираст и значително намалена раждаемост. 

 Възрастовата структура на населението е с добри показатели – 70 % в трудоспособна 
възраст при 63% за страната и население под 14год. е 14%, което е колкото средното за 
страната. Това показва стабилен трудов потенциал на общината. 

 Специфичните възрастови групи също се запазват относително стабилни, което 
осигурява нормално функциониране на съществуващите детските заведения и училища на 
територията на общината. 

 Преобладаващо българско население в града – 83%, ромско – 3%. 

 Относително добри са показателите за образованост на населението – с висше и 
средно образование е около 58%, което е по-ниско от средното за страната 63%, а делът на 
неграмотните е 5,6%, при 2% за страната. 

 Неблагоприятната тенденция в развитието на заетостта в общината е свързана и с 
негативното отражение на световната икономическа и финансова криза, в резултат на което е 
налице съществен спад в трудовата заетост на населението и значително нарастване на 
равнището на безработица (27%). Коефициентът на безработица за града е 19%, което е почти 
колкото това за област Плевен (17%). 

 В структурата на наетите лица (без самонаетите и работодателите) в общинския 
социално-икономически комплекс водещи функции изпълняват отраслите от първичен и 
вторичен сектор. 
 
Основни приоритети: 

 Стимулиране на раждаемостта в общината и града, чрез различни социално-
икономически мерки, с цел повишаване на негативните демографски процеси. 

 Целенасочена работа за развитие на по-добра образователна структура на 
населението, която да увеличи възможностите на хората за професионална и личностна 
реализация, а от там и за по-добро социално-икономическо развитие на общината и града. 

 Увеличаване на средната работна заплата в общината. 

 Създаване на добри условия за професионална реализация. 

 Условия за преквалификация и повишаване на квалификацията на трудовите ресурси. 
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2.4.Икономическа характеристика 
 
2.4.1.Икономическо развитие на Област Плевен 
 

Икономическото развитие на област Плевен, както и на община Червен бряг, следва 
тенденциите на страната, както за периода на икономически подем, така и за периода на 
кризата от 2008г. насам. Влиянието и се материализира под формата спад вград 
производството, закриване на работни места, свиване на потреблението. Северозападният 
район е най-слабо развитият в България, съгласно показателите за БВП. 

 

2.4.2.Ролята на Община Червен бряг при формиране на БВП на Област Плевен 
 

За периода 2008–2012г. брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е нараснал от 69 
295 млн. лв. на 78 089млн.лв. или за целия период ръстът е около 12%.  

Размерът на БВП за региона на Северна и Източна България през 2008г. е 27456 
млн.лв., което е близо 40% от общия за страната. В края на периода (2012г.) този размер 
достига 30 076 млн.лв. Нарастването на БВП в посочения регион за целия период е 10%, което 
е малко по-бавно от растежа за цялата страна. 

Съответно размерът на показателя в Северозападния район за 2008г. е 5 443 млн.лв., 
формирайки 8% от общя БВП на страната и 20% от БВП за района на Северна и Източна 
България. За периода до 2012г. показателят бележи ръст до 5 549 млн.лв. В Северозападния 
район. Нарастването е в размер на 2% и е значително по-бавно от реализираното в страната и 
региона през изследвания период. 

Размерът на БВП за област Плевен през 2008г. е 1 576млн.лв., или 2,3% от общия за 
страната. В края на изследвания период (20102 г.) този размер достига 1 585 млн.лв. Това 
развитие се отразява върху относителния дял на БВП, който се създава в областта от общия 
БВП на страната. Докато през 2008г. този дял е бил 2,3%, то през 2012г. той намалява на 2%. 

БВП на община Червен бряг в началото на периода е 121,35 млн. лв. (7,7% от БВП на 
областта), а в края му бележи спад с около 11% до 107.78 млн.лв. (6,8% от БВП на областта)2, 
което е в унисон с негативната тенденция в област Плевен. 

Посочените данни показват, че се наблюдава известно забавяне в икономическото 
развитие на областта спрямо общото за страната и региона през периода 2008 – 2012г. 
Заключението донякъде се потвърждава и от показателя за БВП на 1 човек от населението. 
Докато за страната през 2008г. средно на човек от населението в страната е създаден продукт 
за 9 090 лв. и 5 322 лв. за областта, то в края на периода този показател е съответно 10 689лв. 
за страната и 5 983 лв. за областта през 2012 г., т.е. установява се забавяне в темпа на 
нарастване на създавания продукт на 1 човек. Общо за целия период БВП на 1 човек от 
населението за страната е нараснал с близо 18%, а за областта с 13%. 
 
 
 

                                                 
2 Изчисленията са направени по методиката за оценка на регионален БВП на ниво област, прилагана 
от НСИ. 
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Таблица 13. Размер и структура на БДС по икономически сектори и БВП за страната, региона 
на Северна и Източна България, Севрозападен район и област Плевен 

БДС и БВП за област Плевен по икономически сектори с данни за 2008г., ЕСС 2005 

Райони / ик.сектори 

БДС по икономически сектори 
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БЪЛГАРИЯ 4 132 17 987 35 614 57 733 69 295 9 090 

Северна и Източна България 2 482 8 150 12 243 22 875 27 456 6 922 

Северозападен район 693 1 509 2 333 4 535 5 443 5 897 

Плевен 177 377 759 1 313 1 576 5 322 

 Структура на БДС в %   

БЪЛГАРИЯ 7,16 31,15 61,69 100,00   

Северна и Източна България 10,85 35,63 53,52 100,00   

Северозападен район 15,28 33,28 51,45 100,00   

Плевен 13,44 28,73 57,83 100,00   

БДС и БВП за област Плевен по икономически сектори с данни за 2012г., ЕСС 2005 

Райони / ик.сектори 

БДС по икономически сектори 
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БЪЛГАРИЯ 3 647 20 871 42 558 67 077 78 089 10 689 

Северна и Източна България 2 316 9 715 13 804 25 835 30 076 8 109 

Северозападен район 608 1 739 2 421 4 767 5 549 6 686 

Плевен 165 384 812 1 361 1 585 5 983 

 Структура на БДС в %   

БЪЛГАРИЯ 5,44 31,12 63,45 100,00   

Северна и Източна България 8,96 37,60 53,43 100,00   

Северозападен район 12,75 36,47 50,78 100,00   

Плевен 12,14 28,23 59,63 100,00   

Източник: НСИ 
 

В подкрепа на посочената тенденция е и съотношението на БВП на човек от 
населението за страната и този за областта. Докато през 2008г. БВП на човек от населението в 
областта е бил 59% от стойността на показателя за страната, то през 2012г. той съставлява 
56%. 
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На ниво община показателят БВП на човек от населението през 2008 г. е 409,79 лв., а 
през 2012г. намалява до 406,84 лв3. 

Още по-ясно тази тенденция е изразена при съотношенията в изменението на 
показателите за брутната добавена стойност (БДС). Този показател за страната нараства от 57 
733млн.лв. през 2008 г. до 67 077 млн.лв. през 2012 г. За региона на Северна и Източна 
България тези стойности са съответно 22 875млн.лв. и 25 835млн.лв., а за Северозападния 
район 4 535 млн.лв. и 4 767 млн.лв. В област Плевен БДС през 2008г. е 1 313 млн.лв. и 
нараства до 1 361 млн.лв. през 2012 г. Относителните изменения на този показател за района 
и областта значително по-ниски от отчетените в страната и за региона на Северна и Източна 
България. Нарастването на БДС за страната през разглеждания период е 16% (в Северна и 
Източна България е 13%), а за Северозападния регион и областта е съответно 5% и 4%. 
Относителните дялове на БДС в областта спрямо БДС за страната и региона следват същата 
тенденция, както и дяловете на БВП. 

За изследвания период не са настъпили съществени изменения в структурата на 
създаваната БДС по основните икономически сектори в областта. През разглеждания период в 
икономическото развитие на страната е характерно намаляването на относителния дял на 
аграрния сектор във формирането на БДС. От 7,2% този дял намалява до 5,4%. Увеличава се 
делът на сектор „Услуги“ - от 61,7% на 63,5. 

Променя се и структурата на създаваната БДС по сектори в региона на Северна и 
Източна България и Северзападния район, но тук промяната е почти изцяло между аграрния и 
индустриалния сектор. Относителният дял на аграрния сектор през 2008г. в създаването на 
БДС е съответно 10,9% и 15,3% за Северна и Източна България и за Севрозападния район. 
Този дял намалява и достига съответно 9% и 12,8% през 2012г., стойност която обаче е по-
висока от тази за страната. За същия период се наблюдава увеличение на дела на 
индустрията – съответно 35,7% и 33,3% през 2008г. до 37,6% и 36,5% през 2012 година. И 
докато в страната нараства отчетената БДС в сектора на услугите, то в региона нейният дял в 
БДС е почти неизменен – през целия период е около 53%.  

Малко по-различна е тенденцията в областта, където промяната е между аграрния и 
сектора на услугите. Относителният дял на аграрния сектор през 2008г. при създаването на 
БДС за област Плевен е 13,4% и намалява до 12,1% в края на изследвания период. Съответно 
относителният дял на сектора на услугите се увеличава от 57,8% през 2008г. до 59,6% през 
2012г. Относителният дял на индустриалния сектор остава почти без промяна на равнище 
около 27%. В резултат на секторните изменения може да се обобщи, че секторът на услугите е 
водещата и основна дейност в икономиката за областта, от която се формира БДС.  
 

                                                 
3
 Изчисленията са направени по методиката за оценка на регионален БВП на ниво област, прилагана от НСИ. 
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Фигура 11. Динамика на структурата на БДС (%) по сектори на икономиката 
Източник: НСИ 
 

2.4.3.Данъци и администрация 
 

Община Червен бряг се управлява от кмет, който има трима заместници и един 
секретар. Заместник-кметовете отговарят  за отдел „ТСУ”, отдел „Проекти, поръчки и 
екология”, дирекция „Хуманитарни дейности”, звено „ПВЗ”, отдел „Общинска собственост и 
стопански дейности”, отдел „АМДТ”, отдел „Финанси и счетоводни дейности” (отговарящ за 
изпълнителите на бюджети в кметствата) и инспектората. Секретарят отговаря за дирекция 
„АПИО”, отдел „Правно обслужване и гражданска регистрация”, отдел „Административно и 
информационно облсужване”, старшите специалисти „КАО” в кметствата и звено „Управление 
и поддръжка на гробищните паркове”. Под прякото ръководство на кмета се намират финансов 
контрольор, главен архитект, вътрешни одитори, служител по сигурността на информацията и 
кметовете на кметства. 

За периода 2011 – 2013г. общите приходи на община Червен бряг се увеличават от 4 
180 236 лв. до 4 255 321 лв. Размерът на данъчните приходи се увеличава от 659 940 лв. през 
2008 г. до 782 339 лв. през 2013 г. Неданъчните приходи на общината намаляват от 1 792 996 
лв. през 2008г. до 1 730 782 лв. през 2013 г., а размерът на общата изравнителна субсидия се 
увеличава от 1 727 300 лв. в началото на периода до 1 742 200 лв. в края му. 

За 2013 г. най-голям дял в сумата на данъчните приходи имат имуществените данъци, 
чиято стойност е 715 320 лв. или близо 91% от общия размер на данъчните приходи. 
Приходите от патентен данък са 66 188 лв. Като цяло планът за изпълнение на данъчните 
приходи на община Червен бряг е преизпълнен със 17% през 2013г. 

Най-голямата част от неданъчните приходи се формират от събираните общински такси 
(1 137 594 лв.) и по-специално от таксите за битови отпдаъци, които през 2013г. са донесли на 
общината приход в размер на 662 944 лв., което е 38% от общата сума на неданъчните 
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приходи през годината. На второ място по размер в неданъчните приходи се нареждат 
приходите от собственост на общината (658 770 лв.) и най-вече от наеми на земя – 322 121 лв. 
Като цяло обаче през 2013 г. има неизпълнение на планираните недаъчни приходи с 454 769 
лв. 

 
2.4.4.Структура на икономиката в Община Червен бряг 
 

 Брой и динамика на икономическите предприятия 
Общо регистрираните предприятия в областта през 2008г. са 10 153. От тях 7% са 
регистрирани в община Червен бряг.  
 
Таблица 14. Брой на нефинансовите предприятия според броя на заетите в тях лица по 
години 

Икономически 
сектори по 
А3/Групи 
предприятия 

2008 2009 2010 2011 2012 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой  Брой Брой 

ОБЛАСТ 
ПЛЕВЕН 10153 59547 9695 57041 9339 52502 9262 52827 9371 52098 

Микро до 9 заети 9232 18205 8832 17931 8547 17114 8461 16680 8582 16887 

Малки от 10 до 49 755 15243 714 14219 655 13047 663 13421 658 13162 

Средни от 50 до 
249 147 14817 131 13073 121 11642 121 11498 115 11166 

Големи над 250 19 11282 18 11818 16 10699 17 11228 16 10883 

ОБЩИНА 
ЧЕРВЕН БРЯГ 699 4559 688 3897 680 3530 680 3713 720 3 557 

Микро до 9 заети 649 1295 641 1339 636 1366 632 1338 670 1 323 

Малки от 10 до 49 42 845 39 763 37 701 41 805 43 746 

Средни от 50 до 
249 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Големи над 250 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Източник: НСИ  *Забележка „..” – конфиденциални данни 
 

Данните за броя и размера на предприятията по заетите в тях през изследвания период 
показват, че преобладават икономическите единици с брой на заетите до 9души (микро-
фирми). Те съставляват близо 90% от всички предприятия. Тази структура е характерна, както 
за областта, така и за община Червен бряг. През 2012г. следва да се отбележи слабо 
увеличение на техния относителен дял – с около 1% и за областта, и за общината – с 3%.  

На второ място по брой и относителен дял са предприятията с брой на заетите от 10 до 
49 лица. През 200 г. делът на тези предприятия е 8% за област Плевен, а за община Червен 
бряг – 6%. През следващите години до 2012г. относителният дял на тази група предприятия в 
областта намалява до 7%. 

Намалява броят, въпреки че относителният им дял се запазва, на предприятията с по-
голям брой на заетите в тях лица. През 2008г. икономическите единици със заети между 50 и 
249 лица в областта са били 147. Техният брой до края на периода намалява с 32, а тези със 
заети над 250 души от 19 са намалели с 3.  
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Таблица 15. Разпределение на нефинансовите предприятия според броя на заетите в тях 
лица по икономически дейности по години 

Икономически 
сектори по А3/ 
Групи 
предприятия 

2008 2009 2010 2011 2012 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Предприя-
тия 

Заети 
лица 

Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой  Брой Брой 

ОБЛАСТ 
ПЛЕВЕН 10153 59547 9695 57041 9339 52502 9262 52827 9371 52098 

Селско, горско и 
рибно 
стопанство 622 3925 592 4076 598 4118 664 4273 728 4467 

Микро до 9 заети 516 1145 474 1088 485 1143 542 1153 604 1297 

Малки от 10 до 49 97 2028 109 2248 103 2204 114 2445 112 2239 

Средни от 50 до 
249 9 752 9 740 10 771 8 675 12 931 

Големи над 250                     

Индустрия 1661 28601 1505 26296 1361 23161 1304 23369 1272 22693 

Микро до 9 заети 1248 3081 1152 2866 1055 2486 988 2221 972 2334 

Малки от 10 до 49 304 6903 258 5815 221 4955 228 5010 218 4787 

Средни от 50 до 
249 94 10302 81 8691 72 7458 74 7372 69 7117 

Големи над 250 15 8315 14 8924 13 8262 14 8766 13 8455 

Услуги 7870 27021 7598 26669 7380 25223 7294 25185 7371 24938 

Микро до 9 заети 7468 13979 7206 13977 7007 13485 6931 13306 7006 13256 

Малки от 10 до 49 354 6312 347 6156 331 5888 321 5966 328 6136 

Средни от 50 до 
249 44 3763 41 3642 39 3413 39 3451 34 3118 

Големи над 250 4 2967 4 2894 3 2437 3 2462 3 2428 

Източник: НСИ 

Характерно за производствената инфраструктура е, че основният потенциал на 
областта е съсредоточен в сферата на услугите, където през 2008г. са заети 7 870 лица като 
техният брой намалява до 7 371 през 2012г., но относителният им дял се запазва почти без 
промяна. Наблюдава се незначително преструктуриране на предприятията по брой в селското, 
горското и рибното стопанство и в индустрията по брой на заетите в тях лица – намаляване на 
броя на заетите в индустрията и увеличаване на броя на заетите в селското стопанство. 
Независимо от това относителните дялове на заетите в двата сектора се запазват почти без 
промяна.  
 

 Произведена продукция 
 

Важен показател за икономиката в областта и общината е стойността на произведената 
продукция. През 2008г. общо в областта са произведени стоки и услуги на стойност 2,133 
млрд.лв. като най-голям дял в разпределението им по икономически дейности се пада на 
индустрията (65%). В сектора на услугите и селското стопанство е произведена съответно 
прдукция за 0,501млрд.лв. и 0,245 млрд.лв. За периода до 2012г. произведената продукция в 
област Плевен се увеличава до 2,1 млрд.лева. Наблюдава намаление при разпределението на 
показателя по икономически дейности за сферата на индустрията, където стойността му 
намалява за сметка на увеличение в сферата на услугите и селското стопанство. Секторът на 
услугите през 2012г. произвежда продукция на стойност 544 млн.лв. В индустриалния сектор и 
селското стопанство е произведена продукция съответно за 1,123 млрд.лв. и 433 млн.лв.  
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Таблица 16. Произведена продукция в област Плевен и община Червен бряг по икономически 
сектори и години 

Икономически сектори 
Произведена продукция 

В хил.лв. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2132579 1959163 1840032 2114880 2 099 934 

Селско, горско и рибно стопанство 244695 211926 331295 398544 433 275 

Индустрия 1387046 1257930 1043909 1205587 1 123 033 

Услуги 500838 489307 464828 510749 543 626 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 221048 113969 163469 192987 191 386 

Селско, горско и рибно стопанство 16344 22829 38684 43091 49 397 

Индустрия 189923 75593 108560 134052 125 019 

Услуги 14781 15547 16225 15844 16 970 

Източник: НСИ 

 
През 2008г. стойността на произведените стоки в община Червен бряг е 221 млн.лв. 

Относителният им дял от общата произведена в областта продукция е 10%. От тях най-голям 
дял в разпределението по икономически дейности има индустрията (86%). В сектора на 
услугите и селското стопанство е произведена съответно продукция за 15млн.лв. и 16млн.лв. 
За периода до 2012 г. произведената продукция в община Червен бряг бележи спад до 191 
млн.лева, а относителният и дял за областта съставлява 9%. И тук, както на ниво област, се 
наблюдава преструктуриране в разпределението на произведената продукция по 
икономически дейности. Стойността им в сферата на селското стопанство нараства близо 3 
пъти за сметка на индустриалния сектор, където произведената продукция намалява 1,5 пъти. 
Секторът на услугите и селското стопанство през 2012 г. произвеждат продукция на стойност 
съответно 17млн.лв. и 49млн.лв. В индустриалния сектор е произведена продукция за 125 
млн.лв. 
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Фигура 12. Структура (%) на произведената продукция в област Плевен по години 
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Фигура 13. Структура (%) на произведената продукция в община Червен бряг по години 
Източник: НСИ 
 

 Нетни приходи от продажби 

 
Друг важен показател за икономиката в областта и общината са нетните приходи от 

продажби. През 2008 г. от икономиката на областта са реализирани близо 3,551млрд.лв. нетни 
приходи от продажби. През следващите години до края на изследвания период нетните 
приходи в област Плевен намаляват до 3,42млрд.лв. през 2012г.  

 
Таблица 17. Нетни приходи от продажби в област Плевен и община Червен бряг по 
икономически сектори и години 

Икономически сектори 
Нетни приходи от продажби 

В хил.лв. 

  2008 2009 2010 2011 2012 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 3550852 3263308 2808344 3226222 3 419 476 

Селско, горско и рибно стопанство 235650 218184 316030 368106 427 933 

Индустрия 1365214 1218601 984812 1151939 1 193 070 

Услуги 1949988 1826523 1507502 1706177 1 798 473 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 233559 143440 188093 206535 223 485 

Селско, горско и рибно стопанство 14279 22107 38917 38502 54 773 

Индустрия 166714 80133 102120 117987 116 688 

Услуги 52566 41200 47056 50046 52 024 

Източник: НСИ 
 

Относителното намаление на нетните приходи от продажби в областта за периода 2008 
– 2012г. е 4%. 

В секторно отношение преобладаващ дял в реализацията на нетните приходи в 
областта имат услугите. През 2012г. този сектор формира 53% от приходите. В индустриалния 
сектор този дял е 35% и само 12% в селското, горско и рибно стопанство. За община Червен 
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бряг размерът на нетните приходи от продажби възлиза на 234млн.лв. през 2008г. и 
223млн.лв. през 2012 година. Относителният дял в общите приходи за областта не се изменя 
за периода 2008 - 2012 година и не ниво 6,5%. В община Червен бряг индустрията е тази, която 
основно реализира нетните приходи в нея. Нейният дял е близо 71%, а този на услугите – 23. 
Делът на селското стопанство във формирането на нетните приходи в общината е много малък 
– само 6%. В динамика се наблюдава лек спад на дела на индустрията и услугите за сметка на 
този на селското стопанство за периода. 
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Фигура 14. Структура (%) на нетните приходи от продажби в област Плевен по години 
Източник: НСИ 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Селско, горско и рибно стопанство Индустрия Услуги
  

Фигура 15. Структура (%) на нетните приходи от продажби в община Червен бряг по години 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

55 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

 Разходи за ДМА 
 

Още един важен показател за икономическото развитие на областта и общините в нея 
са направените през изследвания период разходи за дълготрайни материални активи (ДМА). 
През 2008 г. разходите за ДМА в област Плевен са на стойност 421 325 хил .лв. като в края на 
периода през 2012 г. нарастват до 485 622 хил.лв. През 2008 г. най-голям дял на разходите за 
ДМА по икономически дейности се пада на индустрията със 197 126 хил.лв. (47%), следвана от 
сектора на услугите (35%) и селското, горското и рибното стопанство (18%). В края на периода 
се наблюдава силно преструктуриане на показателя между сферата на услугите и селското 
стопанство като промяната е в полза на последния сектор и за сметка на сектора на услугите. 
Разходите за ДМА в индустрията се увеличават до 277 123 хил.лв. (57% от общия дял), до 139 
163 хил.лв. в селското стопанство (29%), а в сектора на услугите спадат до 69 336 хил.лв. 
(14%). 

 
Таблица 18. Разходи за ДМА в област Плевен по икономически сектори и години 

          (Хил.лв.) 

Икономически дейности (A3) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА  

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Общо 421 325 336 368 304 732 289 685 485 622 

Селска, горско и рибно стопанство 75 424 67 735 72 732 129 605 139 163 

Индустрия 197 126 169 399 146 719 88 657 277 123 

Услуги 148 775 99 234 85 281 71 423 69 336 

Източник: НСИ 

 
Направените през 2008г. разходи за ДМА на територията на община Червен бряг са на 

обща стойност 38 416 хил.лв., което дава 9,1% от общия дял на показателя в област Плевен. В 
края на периода разходите се увеличават до 43 288 хил.лв., а делът им в общата сума на 
показателя за областта спада до 8,9%. През 2008 г. най-много разходи за ДМА в общината са 
направени в индустриалния сектор като сумата им е 26 406 хил.лв. (69% от общата сума). 
Следват селското стопанство с 9 051 хил.лв. (24%) и услугите с 2 959 хил.лв. (7%). През 2012г. 
се наблюдава силно увеличение (над 3 пъти) на разходите за ДМА в сектор селско, горско и 
рибно стопанство за сметка на сектор индустрия, където спадът е 2,3 пъти.Стойностите на 
показателя за двата сектора са съответно 29 603 хил.лв. и 11 539 хил.лв. Разходите за ДМА в 
сектора на услугите остават почти без промяна и в края на периода са 2 146 хил.лв. 

 
Таблица 19. Разходи за ДМА в община Червен бряг по икономически сектори и години 

          (Хил.лв.) 

Икономически дейности (A3) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Общо 38 416 17 969 15 578 30 474 43 288 

Селска, горско и рибно стопанство 9 051 10 020 9 749 16 838 29 603 

Индустрия 26 406 5 855 3 109 12 311 11 539 

Услуги 2 959 2 094 2 720 1 325 2 146 

Източник: НСИ 
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От направените в област Плевен разходи за ДМА през 2008г., най-голям дял от тях имат 
тези за машини, производствено оборудване и апаратура и те са на стойност 216 901 хил.лв. 
или близо 52% от общата сума на разходите. В сгради, строителни съоръжения и конструкции 
са вложени 153 858 хил.лв. (38%) и в земя 22 836 хил.лв. (5%). Разпределението в края на 
периода се променя като разходите за машини се увеличават до 345 389хил. лв. (71%), а тези 
за сгради и съоръжения бележат спад до 62 708 хил.лв. (13%). Разходите за земя нарастват до 
57 559 хил.лв. (12%). 

 
Таблица 20. Разходи за ДМА в област Плевен по състав 

          (Хил.лв.) 

Състав 

2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Общо 421 325 336 368 304 732 289 685 485 622 

Земя 22 836 17 146 22 465 38 849 57 559 

Сгради, строителни съоръжения и 
конструкции 153 858 112 405 121 469 61 612 62 708 

Машини,производствено оборудване и 
апаратура (вкл. транспортни средства) 216 901 162 311 142 913 147 887 345 389 

Други разходи 27 730 44 506 17 885 41 337 19 966 

Източник: НСИ 

 
В община Червен бряг най-голям дял през 2008 г. имат разходите за сгради, строителни 

съоръжения и конструкции – 18 427 хил.лв. или близо 48% от общия дял на разходите за ДМА 
в общината, които са на стойност 38 416 хил.лв. Това дава 12% от разходите за сгради и 
съоръжения на територията на област Плевен в началото на изследвания период. На второ 
място по размер са направените разходи за машни, оборудване и апаратура – 15 909 хил.лв. 
(41% от разходите за ДМА и 7% от разходите за машини в областта). През 2008 г. в община 
Червен бряг са направени 1 927 хил.лв. разходи за земя, което е 5% от общата сума на 
разходите за ДМА в общината и 8% от разходите за земя в областта. През 2012 г. показателят 
бележи спад за машините и съоръженията до 13 507 хил.лв. (31% от общия дял на разходите в 
общината и 4% от разходите за машини в областта). Направените за сгради и съоръжения 
разходи също намаляват до 9 618 хил.лв., което е 22% от общите разходи за ДМА в община 
Червен бряг и 15% от разходите за сгради в област Плевен в края на периода. 

 
Таблица 21. Разходи за ДМА в община Червен бряг по състав 

          (Хил.лв.) 

Състав 

2008 2009 2010 2011 2012 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Р Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

Разходи за 
придобиване на 
ДМА 

Общо 38 416 17 969 15 578 30 474 43 288 

Земя 1 927 .. 944 2 592 .. 

Сгради, строителни съоръжения и 
конструкции 18 427 2 194 3 833 3 989 9 618 

Машини,производствено оборудване 
и апаратура (вкл. транспортни 
средства) 15 909 13 308 9 984 15 480 13 507 

Други разходи 2 153 .. 817 8 413 .. 

Източник: НСИ    *Забележка „..” – конфиденциални данни 
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 Туризъм 
 

През 2008 в област Плевен са реализирани 95 708 нощувки като в това число от 
чужденци 15 892 бр. През 2013 г. реализираните нощувки намаляват със 7% до 89 102 бр., а 
тези от чужденци до 15 367 бр.  
 

2.4.5.Основни предприятия в град Червен бряг 
 

Структуроопределящите предприятия на територията на община Червен бряг са 
следните: 
 

 Производство на изделия от метали и металоконструкции: 
 
„Палфингер Продукционстехник България” ЕООД-Червен бряг 

Основна дейност на фирмата е разработка, конструиране, производство и търговия на: 
кранове; мотокари; повдигащи устройства.  

Производство на различни видове хидравлични цилиндри за кранове с марка 
ПАЛФИНГЕР. 

Основен продукт е кран с чупещо рамо, монтиран върху камион, като от този сегмент се 
предлагат близо 150 модела.Предприятието развива новаторски решения за продукти с 
приложение в железниците, за инспекция на мостове и в областта на рециклирането. Кранове 
за селското и горското стопанство както и за отдалечени пътища затварят пакета от продукти. 

 
„Дендрит”ООД-Червен бряг 

"Дендрит" ООД е фирма, специализирана в изработване и възстановяване на 
елементите на горното строене на железния път. Основният предмет на дейност е: заваряване 
на релси, възстановяване и репроизводство на стрелкови елементи, изработване на 
специализирани наставни връзки, преходи между различни типове релси, лепени изолирани 
настави, крепежни елементи за горното строене на железния път. Прави неутрализация на 
безнаставов релсов път и други дейности по поддържането и ремонта на железния път.  

Фирма "Дендрит" е единствената лицензирана фирма за електродъгови заварки на 
релси и възстановяване на стрелкови части в България. Технологиите които използва в 
производствените дейности са защитени с патенти и ноу-хау.  

Фирмата има собствена производствена база в гр. София и гр.Червен бряг , с площ 
15400 кв.м. (3800 кв.м. застроена площ) и необходимите машини, съоръжения и автопарк за 
извършване на производствената си дейност.  

Във фирмата работят 14 специалисти с висше образование и необходимите 
специалисти по заваряване, механична обработка, железопътно строителство, пластична 
деформация и други. 

Има сертифицирани от Р.С. Wagner Elektrotermit бригади, за алумино-термитни заварки 
на релси и неутрализация на безнаставов път.  

В своята производствена дейност фирмата използва заваръчни и наваръчни материали 
от фирмите: ЕSАВ, LINCOLN, ВЕОHLER, VALCO, Електроди Ихтиман, които са доказали 
качествата си в нашата производствена дейност.  
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СД „Сирена-Пешев и сие”-Червен бряг 
Фирмата е създадена през 2002г. Първоначалната дейност на дружеството е свързана с 

боядисване, ремонт и техническа поддръжка на МПС. По същото време фирмата започва 
работа с Палфингер – Австрия като изпълнител за боядисване компоненти на кранове. 
Фирмата разполага с 2 производствени халета – за металообработка и за боядисване. Халето 
за боядисване е с площ 1000кв.м., разполага със система за мокро боядисване WAGNER, 
конвейрен тип. Боядисването се извършва по най-модерен и високотехнологичен начин. 
Изполват се уреди за измерване на температура,грапавомер, точка на оросяване, влажност, 
дебелина на покритието и адхезия на фирма POSITECTOR. Халето за металообработка е със 
площ 1300кв.м. и е завършено през септември 2008г. В него се извършват следните дейности: 
- Рязане на гилотина - Плазмено рязане - Огъване - Заваряване (със сертификат “ТЮФ”) ръчно 
+ автоматично - Монтаж - Дробеструене - Боядисване За производствените цели фирмата 
разполага с 3 мотокара и 2 тежкотоварни камиона. Халето е газифицирано от фирна „ТАСИ” и 
се отоплява всекидневно. През 2006г. започва и сглобяване, заваряване и боядисване на тези 
компоненти. От 2007г. приема поръчка за боядисване от BOET STOPSON – Франция  

 
„МС Индъстри” ЕООД-Червен бряг 

"МС ИНДЪСТРИ" ЕООД е фокусирана върху производството на компоненти и крайни 
продукти в областта на подемните съоръжения, като мотокари и мото повдигачи, лебедки, 
кранове, както и пътно-строителна техника, метални конструкции, металообработка и монтаж. 

 
„Палмекс 03” ЕООД-Червен бряг 

Фирма ПАЛМЕКС 03 се занимава главно с търговия с метали-черни и 
цветни.Дружеството предлага, също така вътрешен и международен транспорт и 
спедиця.Извършва услуги с земекопна техника,хидравличен чук и палетна вилица. 

Фирмата е лицензирана за извършваните от нея дейности.Разполага с лиценз за: 
търговия с отпадъци от метали; събиране,транспорт и временно съхранение на отпадъци без 
опасни свойства-пластмаса,хартия и стъкло; разрешително за разкомплектоване и складиране 
на МПС извън употреба, ,като предоставя необходимите документи за отписване,служещи 
пред КАТ и Данъчна служба  

Фирма ПАЛМЕКС 03 разполага с закрити складови помещения и необходимата за 
дейността техника и механизация-мобилни багери,подемна и транспортна техника,необходими 
за организиране на изкупуването и доставянето на скрап и ИУМПС от всяка точка. 

Дружеството предлага на своите клиенти вътрешни и международни транспортни услуги 
на товари. 

 

 Шивашко производство: 
 
„Боряна” АД-Червен бряг 

Боряна АД гр.Червен бряг е фирма, специализирана в производството на горни дамски 
и мъжки трикотажни облекла. 

Боряна е създадена през 1968г. и е била държавна фирма до 1998г. След това е 
приватизирана и сега е 100% частно акционерно дружество. Боряна има завършен 
производствено-технологичен цикъл - проектиране, разработване и производство на горни 
трикотажни облекла. Във фирмата работят 230 добре квалифицирани работници и 
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специалисти, 10 от които са дипломирани текстилни инженери. Организацията на 
производствено-технологичния процес дава възможност за производство на малки серии 
облекла. 

Фирмата се намира на 130 км северозападно от София, в гр. Червен бряг. 
Червен бряг и София се свързват с автомагистрала ХЕМУС, а също така има и удобен 
железопътен транспорт.  
 
„Калинел” ЕООД-Червен бряг 

„КАЛИНЕЛ“ ЕООД е основана през 1994 година в гр. Троян със сто процента частен 
капитал. Фирмата стартира дейността си с производство на вата за мебелната и шивашката 
индустрии. днес е водещ производител на възглавници за спане, декоративни възглавници, 
калъфи за матраци и матрак-протектори, завивки, като също така продължава и разширява 
производството на полиестерна вата. Притежава производствена площ от около 36 000кв.м. 
Има производствена база и в Червен бряг. 
 
„Кремис 09” ЕООД-Койнаре 

Основната дейност на фирмата е производството на облекла и посредничество между 
чуждестранни бизнес партъори и различни производители в България. 
КРЕМИС 09 ЕООД е създадена в средата на 2009 година като наследник на група фирми, 
работещи в сферата на производството на дамски облекла от 1990 г. 

КРЕМИС 09 ЕООД е специализирана в производството на връхни облекла като 
шлифери, якета, палта от кашмир, варена вълна, полиестер, непромокаеми материи, вълна и 
други.  
 
„Ретекс” АД-Червен бряг 

Фирмата се занимава с производство на нетъкани текстилни материали тип Маливат, 
геотекститли, хидроизолационни мушами, подложен плат за подово покритие, кърпи за 
бърсане, топла вата, прежди за ръчно плетиво, тип Мохер, и производство на пълнежи за 
дюшеци, юргани, възглавници. 
 
„Кадифе” ЕООД-Червен бряг 
 

 Строителство: 
 
ЕТ”Мади 91 – Йотка Ганова” - Червен бряг 
 

 Производство на тухли и бетон: 
 
„Тера” АД-Червен бряг 

"Терра 2000" ООД е регистрирана през септември 2000г. Основната дейност тогава е 
наемането на керамичен завод "Успех" в гр.Луковит и упражняване на цялостна 
производствено - търговска дейност. През април 2003г. "Терра 2000" купува от агенцията за 
държавни вземания задлъжнелия керамичен завод в гр.Червен бряг, за която цел се 
регистрира "Тера" ООД, което от 2005г. е пререгистрирано на "Тера" АД.  
След 2003г. на територията на Червен бряг започва изпълнението на инвестиционна програма, 
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чрез която дейноста на двете дружества се разширява и обхваща: производство и търговия с 
тухли, производство на уникални керамични пластики, експозиция "Керамика", търговия със 
строителни материали, бензиностанция с газстанция, бетонов център с пресевна станция, 
автомивка, търговски комплекс "Лотос", коктейл бар "Централ", интернет зали, търговия с 
компютърни компоненти и системи, мелничен комплекс, закупуване на земеделски земи  
 
„Вижън 2011” ООД-Червен бряг 

ВИЖЪН 2011 ООД е фирма, занимаваща се с производство на бетон и бетонови 
изделия и бетонови смеси. 
 

 Производство на мебели: 
„Пипра” АД-Червен бряг 

Производство на мебели и изделия от дървесина, вътрешна и външна търговска 
дейност. 

 

 Хотелиерство и ресторантьорство: 
 
„Обществено хранене” ЕООД-Червен бряг 
„Хримас” ЕООД-Червен бряг 

 

 Мелници: 
 
„Мелком” ООД /мелница „Македония”/-Червен бряг 
„Голяма мелница”-Червен бряг 
„Макс Груп Ивест” ЕООД-Червен бряг 

 

 Производство на млечни продукти: 
 
ЕТ”Виола”-Койнаре 
 

 Винопроизводство: 
 
„Букет”-с.Телиш 

Изба Телиш е построенa в края на 1960, но новата и история започва през 1999г., когато 
Жайр Агопян приватизира избата от държавата и определя новя и курс. Избата започва да 
произвежда стойностни вина в ценовия и клас и оттогава е лидер във въвеждането на 
иновации за клиентите си. Такъв нов продукт е Bag in Box, който избата представя за първи 
път в България през 2002.  

Телиш Мерло и Телиш Каберне Совиньон са първите вина, които избата произвежда. 
По-късно избата стартира Tt и Tt Lux сериите. В момента Телиш предлага по-голям набор от 
вина, някои от които са нови и необичайни блендове за българскитепроизводители – Телиш 
Санджовезе х Мерло и Телиш Аликант буше х Мерло .Избата е участвала в много 
международни винени конкурси и по този начин е доказала качеството и вкуса на своите вина в 
световен мащаб. Вината на Телиш могат да бъдат намерени в повече от 15 страни на три 
континента .  
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 Добив на инертни материали: 
 
ЕТ”Анатоли Иванов”-Червен бряг. 

 

2.4.6.Финансови институции 
 

В Червен бряг са открити клонове на следните банки: 
 

 ДСК АД - Банката е създадена през 1951г. като Държавна спестовна каса - 
единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон 
за преобразуване на ДСК от 15 април 1998г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е 
преобразувана в търговска банка.  
От януари 1999 г. ДСК е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно 
имущество с фирма “Банка ДСК”. През 2002г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК 
става собственост на Банкова консолидационна компания АД, а през октомври 2003г. след 
успешна приватизационна процедура Банка ОТП Унгария стана едноличен собственик на 
акционерния капитал на Банка ДСК. 

 

 Д Банк - Търговска банка Д АД е със статут на акционерно дружество, извършваща 
операции в областта на търговското, инвестиционното банкиране и банкирането на дребно. 
Учредена е на 12 март 1999г. с акционерен капитал 75 млн. лв. 
 

 ОББ АД - Учредена е през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални 
търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен 
проект в българския банков сектор. Основен акционер е Националната банка на Гърция (NBG) 
- 99,9%. 
 

 Райфайзенбанк ЕАД - Райфайзенбанк (България) ЕАД е 100% собственост на 
Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) е един от 
водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща 
универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тя води началото си от сливането на 
съществени части от бизнеса на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен 
Интернешънъл Банк-Холдинг АГ. Сделката беше юридически финализирана през месец 
октомври 2010г. РБИ е собственост на РЦБ, която притежава 60.7% от капитала на банката. 
Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. 

РБИ предлага корпоративно и инвестиционно банкиране за австрийски и международни 
компании, широка мрежа от банкови и лизингови дружества в ЦИЕ за корпоративни и 
индивидуални клиенти, както и корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Азия и 
основните световни финансови центрове. 

РБИ е дъщерно дружество на базираната във Виена РЦБ. Основана през 1927 г., РЦБ е 
управляващата компания за цялата Група РЦБ и главната институция на австрийската банкова 
група Райфайзен. 

Групата Райфайзен управлява около една четвърт от целия банков бизнес в Австрия и 
притежава най-голямата банкова мрежа в страната с повече от 550 независими банки и 1 700 
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клона. Триредната структура на Групата се състои от местни банки Райфайзенбанк, 
регионални банки Райфайзен в отделните провинции и РЦБ като главна институция. Банките 
Райфайзенбанк са частни кооперативни кредитни институции, които се управляват като 
универсални банки, предлагащи банкиране на дребно. Банките Райфайзенбанк във всяка 
провинция притежават съответните регионални банки Райфайзен, които като цяло притежават 
близо 88% от обикновените акции на РЦБ.  

 

 Пощенска банка - Пощенска банка, с юридическо име Юробанк България АД, e 
модерна универсална банка, предлагаща иновативни продукти и технологични решения на 
своите клиенти. Банката заема водещо място на пазара на кредитни и дебитни карти, жилищно 
кредитиране и спестовни продукти, както и по отношение на факторинг услуги за корпоративни 
клиенти, инвестиционно банкиране, и попечителски услуги за местни и чуждестранни 
институционални клиенти. С екип от 2 400 служители и клонова мрежа от над 180 офиса в 
цялата страна банката притежава близо 10% пазарен дял. 

Със своята успешна 23-годишна история Пощенска банка се нарежда сред водещите 
универсални банки в България. Към 31 декември 2013г. общите активи на банката достигат 
5.7млрд.лв. През юни 2013г. Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) запази 
дългосрочния рейтинг на финансова сила на Пощенска банка на BB+, краткосрочен рейтинг В и 
стабилна перспектива. Пощенска банка е член на "Юробанк Груп", която е европейска банкова 
организация с общи активи от €74,3 млрд.евро, близо 17 500 служители и мрежа от над 1 000 
клона в Гърция и други европейски държави. Юробанк е един от четирите основни стълба на 
банковата система в Гърция. Групата има и стратегически позиции в банкирането на дребно и 
корпоративното банкиране в България, Румъния и Сърбия, предлага услуги за управление на 
активи в Кипър и Люксембург, както и представителства в Украйна и Лондон. След успешното 
финализиране на увеличението на капитала с 2 864 млн.евро през май 2014г., 64.6% от 
обикновените акции са собственост на институционални и индивидуални акционери. 

 

 Societe Generale Експресбанк - Групата Societe Generale Експресбанк е една от 
десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Societe Generale 
Експресбанк и нейните дъщерни дружества – Sogelease България, Societe Generale Факторинг 
и асоциираното й дружество – живото застрахователната компания Sogelife България. Банката 
е носител на множество награди, сред които "Най-добра банка в България" от международното 
финансово списание Euromoney за 2012г. На 26 юни 2014г. рейтинговата агенция Fitch Ratings 
потвърди дългосрочния рейтингна Societe Generale Експресбанк - 'BBB+' със стабилна 
перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в 
България. 

 

 ЦКБ АД - Централна кооперативна банка АД е универсална търговска банка, която 
принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови 
дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество, 
продукти и услуги, като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и 
индивидуалното банкиране на своите клиенти. 
 

 От небанковите финансови институции в града има представителство на Джет 
Кредит - BNP Paribas Personal Finance e специализираното подразделение за потребителско и 
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ипотечно кредитиране на най-голямата финансова група в еврозоната - BNP Paribas. Групата 
BNP Paribas развива дейност в 84 страни и има над 200 000 служители, от които близо 160 000 
в Европа. Тя беше обявена за „Глобална банка на годината 2008” от сп. Banker и беше 
класирана сред 15 най-сигурни банки в света за 2010г. от сп. Global Finance. 

 
2.4.7.Изводи/Приоритети 
 
Основни изводи: 

 Икономическият профил на община Червен бряг е промишлено-аграрен. 

 Аграрният сектор в общината е представен от зърнопроизводство и говедовъдство. 

 Промишленият сектор в общината е представен от металообработване, шивачество, 
добив на строителни и инертни материали, производство на мебели и преработка на 
селскостопанска продукция. 

 Наблюдава се известно забавяне в икономическото развитие на областта, което е 
резултат от икономическата и финансова криза. 

 За изследвания период се наблюдава повишаване на събираемостта и увеличение на 
данчните приходи и намаление на неданъчните такива, както и понижаванена тяхната 
събираемост. 

 В града преобладават предприятия от типа „малки” и „микро”. Налице е 
преструктуриране на икономиката и преобладаване на частния сектор. 

 Наблюдава се трайна тенденция в увеличаване на икономическия дял на селското 
стопанство и услугите за сметка на индустрията.  
 
Основни приоритети: 

 Увеличаване на микропредприятията, което е предпоставка за повишаване на 
заетостта. 

 Осигуряване на добри кредитни условия за финансиране на бизнеса. 

 Инвестиции в печелившите отрасли и предприятия на икономиката от промишления и 
селскостопанския сектор. 
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2.5.Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда 
 
2.5.1.Селищна мрежа 
 
2.5.1.1. Селищна мрежа в Северозападния район за планиране 
 

 
Схема 3. Региони за планиране в България одобрени от ЕС 
Източник: Оперативна програма „Регионално развитие“ – МРР  

 
Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в 

България (ниво 2), включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Общата 
площ на района е 19070 км², което е 17,2% от територията на страната. Населението на 
района през 2011г. е 84738 души, а гъстотата на населението 44,42 д/км², значително по-
ниска от средната за страната 65.7% (2011., НСИ). Това са най- ниските стойности сред всички 
райони. Районът представлява слабо населена територия, в определени части с характер на 
обезлюдена територия. В периода 2001 – 2011 г. населението е намаляло с 190 хил.д. или с 
18.3%. Това е най-голямото абсолютно и относително намаляване на населението от всички 
райони. 

В териториалния обхват на района попадат 51 общини с 646 населени места. Най-
големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
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Районът обхваща западната част на Дунавската равнина, заключена между Стара 
планина и река Дунав. Граничи с Република Румъния и с Република Сърбия. 

Географското положение на района го поставя в конкурентно предимство спрямо 
останалите райони поради пряката връзка с различни страни чрез река Дунав. През 
територията на района преминава международният път Е-79 (европейски коридор номер 4 – 
Крайова – Видин – София – Кулата), който е връзката със Западна Европа. От стратегическо 
значение е река Дунав (коридор номер 7 по река Дунав), както и път II-81 (София – Петрохан – 
Монтана – Лом), осъществяващ най-пряка връзка с пристанището в гр.Лом.  

Водният транспорт също е важен фактор за развитието на района. Ломското 
пристанище е второто по големина пристанище на река Дунав. То е речното пристанище на 
Северозападна България и най-краткия път за връзка между Западна Европа, България и 
Беломорието. С голямо стопанско значение е Петроханският проход, през който минава най-
късият път между София и Северозападна България. 
 
Таблица 22. Основни характеристики на Северозападен район от ниво 2 за 2011г. 

Район / 
области  
 

Тери- 
тория 

Насе- 
ление 

Нас. с висше 
образо-вание 

Общи-
ни 

Населени 
места  
 

Градове БВП * 
БВП на 
човек * 

 кв.км брой % брой брой брой млн.лв лв. 

България  111 002  7364570  264 5302 257 70511 9395 

Северо-западен 19070 847138 14,8 51 646 45 5057  

Видин 3033 101018 13,9 11 142 7 501 4730 

Враца 3620 186848 14,9 10 123 8 1509 7797 

Ловеч 4129 141422 15,6 8 128 8 841 5684 

Монтана 3636 148098 12,2 11 130 8 749 4894 

Плевен 4653 269752 16,2 11 123 14 1458 5088 

% на СЗР от РБ 17,18% 11,50%  19,32% 12,18% 17,51% 17%  

Източник: НСИ Забележка: *Данните за БВП са от 2010г. 

 
2.5.1.2. Местоположение и граници на Община Червен бряг 
 

Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. 
Граничи с общините: на юг – Луковит и Роман, на изток – Долни Дъбник, на север – Искър и 
Кнежа и на запад – Бяла Слатина.  

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската 
хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега.  

Общината обхваща територия с площ 485 кв.км, което съставлява 10,4% от 
територията на областта и 2,54% от Северозападния район за планиране. По показателя 
„площ на територията“ община Червен бряг попада в категорията на средните общини в 
България (с площ до 500 км2). 
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Схема 4. Карта на Област Плевен с териториални граници на общините в нея 
Източник: http://bg.wikipedia.org/ (29.11.2014г.) 

 
Населението на община Червен бряг е 26708 души (по данни от преброяването през 

2013г.), което съставлява 13,4% от това на област Плевен. По показателя „брой на 
населението“ община Червен бряг попада в категорията на малките общини в България (с 
население от 10 до 30 хил. души). 

Средната гъстота на обитаване за общината е 55 д/кв.км, което е по-ниско от 
средната гъстота за страната (66д/кв.км.), което говори за неусвоен териториален потенциал.  

Поземлените ресурси на Общината са представени в таблица 23, като делът на 
земеделските земи е най-голям 76,05%,следван от горските територии 13,8%. Делът на 
урбанизираните територии е 5,34%. 

 
Таблица 23. Структура на териториалния ресурс на Община Червен бряг по начин на трайно 
ползване. 
N Наименование на вида територия Площ/дка Процент/% 

1 Земеделски територии 368 533 76,05 

2 Горски територии 66 855 13,80 

3 Урбанизирани територии 25 865 5,34 

4 Водни територии 19 006 3,92 

5 Територии заети с комуникационна инфраструктура (ж.п, РПМ) 4 328 0,89 

 Общо поземлен ресурс 484 587 100 

Източник: ОПР Червен бряг 2014-2020 

http://bg.wikipedia.org/
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2.5.1.3. Селищна мрежа на Община Червен бряг 
 

 
Схема 5. Карта на населените места в Община Червен бряг 
Източник: Задание за ОУП на град Червен бряг  - 2014г. 
 

Община Червен бряг включва 14 населени места - два града и дванадесет села. По 
приетата функционално-административна категоризация от Национален център за 
териториално развитие на населените места общинския център - гр.Червен бряг е трета 
категория /функционален тип/. Останалите населени места в общината са гр.Койнаре (IV 
категория) и 12 села: с.Бресте (VII категория), с.Горник (V категория), с.Глава (V категория), 
с.Девенци (VI категория), с.Лепица (VII категория), с.Радомирци (V категория), с.Ракита (IV 
категория), с.Реселец (VI категория), с.Рупци (V категория), с.Сухаче (VI категория), с.Tелиш (V 
категория), с.Чомаковци (V категория). 

Общинският център град Червен бряг възниква на границата на най-обширната и 
плодородна част от Дунавската хълмиста равнина - Оряховската и Белослатинската равнини, 
като важен железопътен и шосеен възел преди около 105 години. 
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Град Червен бряг е административния, икономически и културен център на общината. 
Той заема централно разположение в общинската територия, на десния бряг на река Искър. 
Пътищата, които минават през общинската територия, се събират в гр.Червен бряг - 
съединително звено, с най-близка и най-удобна гара на централната железопътна линия 
София - Варна, свързваща районите на Тетевенския, Луковитския, Оряховския, 
Белослатинския и част от Ботевградския край. 

Селищната мрежа от 14 населени места в общината е равномерно развита, като всички 
населени места имат добри комуникационни връзки с общинския център гр.Червен бряг. 

През територията на общината минава първостепенният път от републиканската пътна 
мрежа София – Русе (Е83). 

 
2.5.2.Функционална структура на територията на град Червен бряг 
 
2.5.2.1. Централна градска част 
 

Централната градска част на град Червен бряг е с площ 41 ха и е заключена между 
улиците „Христо Ботев“ с предгаровия площад, „Св.Св.Кирил и Методий“, „Любен Каравелов“, 
„Г.С.Раковски“ и „Петко Р.Славеков“. ЦГЧ е съставена от две обособени площадни 
пространства с административно-търговски и религиозен характер, както и градска градина. 

В административно-търговската част на ЦГЧ, включваща площада и ларгото са 
разположени сградите на общинската администрация, ГУМ, ДСК, хотел, поща, читалище и 
пазар. Това площадно пространство се характеризира с ниска степен на благоустройство и 
липса на цялостна концепция за архитектурно художествен синтез на функциониране и 
изграждане. Не се използват пълноценно и разположените сгради – ГУМ не функционира и е в 
занемарено състояние, към хотела работи частично ресторанта и няколко стаи на първия етаж, 
сградата на ДСК използва само 1 етаж и няколко от кабинетите по другите етажи. Всички тези 
неизползваеми сгради представляват потенциал за бъдещо развитие на нови дейности. 
Площадът се характеризира и с липса на места за отдих и детски кътове. 

За разлика от централното площадно пространство, градската градина е чатично 
благоустроена, с реализирани кътове за различни социални групи, както и добра степен на 
благоустройство. 

Религиозното площадно пространство е сътавено от църква с благоустроено околно 
пространство и допълнителна религиозна сграда. 

В кв.Vти, заселен предимно с малцинствени групи се формира вторичен градски център, 
предопределен от отдалечеността на територията от ЦГЧ. В него са разположени читалище 
(нефункциониращо), училище, църква – паметник на културата и други сгради с обществена 
значимост. Необходимо е подобряване на техническото състоянието на сградите и по-
категорично обособяване и изграждане на площадното пространство. 

Необходимо е изясняване на функционалните и пространствени връзки между 
отделните части на ЦГЧ, както и на връзките и подходите на ЦГЧ към спортната зона и други 
зони с рекреационно-развлекателен характер.  
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2.5.2.2. Територии с преобладаващ жилищен характер 
 

Териториите предназначени за жилищно застрояване в града са 243,30ха, от които 
224,50ха за индивидуално жилищно застрояване и 18,80ха за комплексно застрояване. 
(Приложение 8.3.) 

В град Червен бряг са харктерни два типа зони предназначени за обитаване – жилищна 
зона с нискоетажно застрояване и жилищна зона с комплексно застрояване. Най-голям дял от 
териториите с жилищно застрояване заемат нискоетажните сгради. Териториите за комплексно 
застрояване са разположени в периферията на града – ж.к.Победа и няколко дисперсно 
разоложени панелни блока. 

Традиционните жилищни квартали се характеризират с неподдържани комуникации и 
техническа инграструктура, както и с ниска степен на благоустройство. Голяма част от 
сградният фонд е в лошо техническо състояние. Почти не са провеждани мерки по саниране, 
енергоефективност и други мероприятия за подобряване на физическото състояние на 
съществуващия сграден фонд. 

В жилищните комплекси съществуват редица проблеми характерни за панелното 
строителство в България – занемарени сгради, без инициатива за провеждане на мерки за 
тяхното укрепване, саниране и енергийно подобряване. Неизградени обекти от социалната 
инфраструктура, довежда до превръщането на жилищните квартали с комплексно застрояване 
в „спални“. Комуникациите и техническата инфраструктура са в много лошо състояние. Не се 
провеждат мерки за благоустройство и осигуряване на места за отдих и детски игри в 
комплексите. Проблемите с паркирането са решени с поставяне на допълващо застрояване – 
метални гаражни клетки в свободните междублокови пространства в лошо и естетически 
недобро състояние и неизяснен статут. 

Редица проблеми съществуват и в жилищните квартали заселени с малцинствени групи 
– кв.V. Основният е сегрегацията на бедни и богати, както и на различни етнически групи. Това 
довежда до фрагментарност и дисбаланс в изграждането и пространствената композиция. На 
места липсва изградена комуникация за достъп, а там където има такава, тя е в лошо 
техническо състояние. Техническата инфраструктура е в лошо състояние. Не се провеждат 
мероприятия по благоустройство и саниране. Наблюдават се стихийно възникнали обекти с 
търговски характер, които са с неясен статут и не са продукт на единен план за изграждане на 
системата от социална инфраструктура.  

 
2.5.2.3. Територии с преобладаващ икономически характер 
 

В град Червен бряг са обособени три производствени територии с обща площ 74,50ха. 
Първата е на изток в периферията на гарда по протежението на главен път за гр.Плевен – III 
3006. Тя попада извън урбанизираните граници на града, но има важно отношение при 
формирането на система труд. Втората е на северозапад по протежението на ж.п. ареала. 
Третата е на юг в периферията на града по протежението на пътя за гр.София – III 1031. Трите 
производствени зони са обезпечени с ж.п.транспорт, който ги свързва с централната ж.п.гара, 
но за момента не функционира. (Приложение 8.4.) 

Наблюдават се и няколко дисперсни самостоятелни производствени територии – 
Искъртранспорт, по пътя за гр.Луковит, Месокомбинат в близост до автогарата и трета на 
запад от ж.п линията в близост до териториите за спорт.  
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Състоянието на производствените територии е лошо – неподдържани сгради, 
недостатъчна или в лошо състояние техническа и комуникационна инфраструктура, липса на 
благоустройство и обекти за търговско обслужване, спорт и рекреация, каквито се изисква да 
има в съвременната среда за труд.  

Социално-икономическите промени и новите потребности на средата за труд, довеждат 
до упадък на производствените зони в града. Липсата на провеждане на ефективни политики и 
мероприятия за обновяване на производствените територии влошава допълнително тяхното 
състояние и перспективи за развитие. Това в контекста на традициите на града е основна 
предпоставка за включване на производствените територии като основен потенциал на 
стратегията за развитие на град Червен бряг. 

 
2.5.2.4. Територии за спорт, озеленяване и рекреация 
 

Териториите за озеленяване в град Червен бряг могат да се разделят в следните 
направления – за озеленяване в урбанизираната територия, за санитарно – охранителна зона, 
за озеленяване с масивна растителност извън урбанизираната територия, за спорт и атракции 
и със специално предназначение (гробищни паркове). Общата площ на териториите за 
озеленяване и спорт е 37,40ха, от които 6,20ха са за спор. ( Приложение 8.5) 

Извънурбанизираните територии за озеленяване заемат северните, източните, южните 
части и част от западните части на града. Това са Бунджовица и Гърбовица, с разположена 
ловна база в тях, както и терените заключени между ж.п.линията, северозападната 
производствена зона и река Златна Панега. Те са залесени с висока растителност и оказват 
изключително благоприятно въздействие върху микроклиматичните условия в града, както и 
осигуряват възможност за реализиране на седмичен отдих. 

Териториите за санитарно – охранителна зона за озеленяване са разположени в 
източната част по протежението на река Златна панега между производствената зона и 
жилищните квартали, както и в северната част на града между ж.п.ареала и жилищните 
квартали. 

Териториите за озеленяване в урбанизираната територия са – градската градина, 
разположена в ЦГЧ на града, която е в добро състояние, парк „Голеж“в кв.166, който 
осъществява връзката между извънградските залесени територии м.Голеш с ЦГЧ по 
ул.“Г.С.Раковски“ и с ж.п.ареала по ул.“Петко Славейков“. 

Дисперсно разположени територии за озеленяване има в: кв.6б, кв. 164а, кв.54а, кв.180, 
кв.180а, кв.179, кв.177, кв.71. Гробищен парк има от запдната страна на пътя за гр.Луковит.  

Териториите за спорт са в непосредствена близост до запдната производствена зона, от 
западната страна на ж.п.ареала. В спортния комплекс има изграден стадион. Състояните на 
спортното игрище е добро. Спортната зона е функционално и пространствено отделена от 
градската територия посредством ж.п.ареала и пътническата гара. На територията на града 
има изградени два открити плувни басейна и спортна зала. 

Състояните на озеленените територии с изключение на градската градина е 
незадоволително – липса на благоустройство и обособени кътове за отдих и детски площадки. 
Особено внимание трябва да се обърне и по посока благоустройството на парк „Голеж“. 

Всички територии за озеленяване и спорт е необходимо да се обвържат в цялостна 
система за провеждане на ефективен отдих и рекреация.  
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2.5.3.Неусвоени територии като потенциал за развитие на град Червен бряг 
 

По данни от община Червен бряг неусвоените общински терени, които имат потенциал 
за бъдещото развитие на града са два: първият е с предназначение за производство и 
складови дейности и се намира в южната производствена зона, а вторият е в непосредствена 
близост до централната градска част и е предназначен за обществено обслужване. Първият 
терен би имал отношение при формиране и развитие на система труд, чрез локализиране на 
различни производствени и складови дейности, които да допринесат за развитието на южната 
производствена зона. Вторият терен би допринесъл за развитието на социалната 
инфраструктура в града, чрез допълване с обект необходим на обитателите на контактната 
зона на предвидения имот (схема 6). 

 

 
Схема 6. Схема на неусвоени общински територии в град Червен бряг (Приложение 8 2) 
Източник: Общинска администрация 
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2.5.4.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Селищната мрежа в общината е относително равномерно развита. Превес в селищната 
мрежа има само общинският център – град Червен бряг. 

 Водещи административни функции има гр.Червен бряг, които се изразяват в 
организиращото му влияние в сферата на определени обслужващи функции в границите на 
общината, а по отношение на други (труд) и в границите на съседните общини. 

 Населените места в община Червен бряг са от селски тип, като някои от тях са с добре 
оформени селищни центрове и територии за труд.  

 Комуникационната достъпност между селищата и общинския център е добра, което е 
предпоставка за развитието на интензивни комуникационни, функционални и пространствени 
връзки между тях. 

 Централната градска част на град Червен бряг е в лошо състояние, което изисква 
създаване на цялостна концепция за функционалното й обвързване и архитектурно- 
художественото й изграждане и благоустройство. 

 В ЦГЧ има няколко неиползваеми сгради (ГУМ, хотел, ДСК), които представляват 
потенциал за бъдещо развитие на различни дейности. 

 Жилищните квартали от традиционен тип са неблагоустроени и с лоша комуникационна 
и инфраструктурна осигуреност, което изисква предприемане на мерки за тяхното саниране и 
благоустройство. 

 Панелните жилищни комплекси са в лошо техническо състояние, неблагоустроени са, с 
лоша комуникационна и техническа инфраструктура и с неизградени обекти от обслужващия 
сектор, което изисква предприемане на мерки за тяхното саниране и благоустройство. 

 Жилищните територии заселени с малцинствени групи са с редица проблеми, които 
изискват интегриран подход за решаване. 

 Териториите с икономически характер (производствените зони) са изградени с остарели 
технологии, не отговарящи на съвременните условия за труд, което изисква предприемане на 
дейности и политики за тяхната конверсия. 

 Градската градина в град Червен бряг е благоустроена и с изградени кътове 
задоволяващи потребностите на различните социални групи (деца, младежи, пенсионери и 
др.). 

 Голяма част от териториите за озеленяванеи спорт са занемарени и с неразвит 
потенциал в цялостната система за отдих и рекреация. 

 Липса на достатъчно кътове за пасивен отдих и за игра на деца.  

 Неусвоените общински терени в града са два – за производствени и складови дейности 
и за обществено обслужване. 
 
Основни приоритети: 

 Изработване на ОУП на града, който да регламентира градското развитие и да 
дефинира различните функционални зони. 

 Изработване на проекти насочени към физическото подобряване на състоянието на 
ЦГЧ. 

 Предвиждане на средства за програми свързани с подобряване на жилищната среда. 
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 Обновяване на съществуващите производствените зони, които да отговорят на 
съвременните потребности на населението и средата за труд. 

 Цялостно подобряване на архитектурно – художествения образ на града. 

 Използване на наличния сграден фонд, за новите потребности на населението в града. 

 
2.6.Обитаване 
 
2.6.1.Количествени параметри на жилищния фонд 
 

По време на преброяването на населението през 2011г. в област Плевен са 
регистрирани 100 578 жилищни сгради и 145492 жилища. Сградите съставляват около 5% от 
общия сграден фонд, а жилищата - 4% от общия жилищен фонд в страната. 

На територията на община Червен бряг има 13 986 жилищни сгради и 16 389 жилища. 
Сградите съставляват 14% от сградния фонд на областта. Този относителен дял на жилищата 
е по-малък – 11%.  

В град Червен бряг жилищните сгради са 3608, което представлява 26% от сградния 
жилищен фонд в общината и 3,5% от този в областта. Жилищният фонд в град Червен бряг се 
състои от 16 389 жилища. Те съставляват съответно 42,5% от жилищата в общината и почти 
5% от жилищата в областта.  
 
Таблица 24. Сграден и жилищен фонд в област Плевен, община Червен бряг и град Червен бряг 
към 01.02.2011 година. 

 Жилищни сгради Жилища 

Страната  2060745 3887149 

Област Плевен  100 578 145492 

Община Червен бряг 13 986 16 389 

Град Червен бряг 3608 6975 

Източник: НСИ 
 

От целия сграден фонд в общината 67% е обитаем, т.е. в сградата има поне едно 
жилище, в което живеят хора. Останалите 33% са необитаеми. Обитаемите жилища са 10610, 
съставляващи 65% от жилищния фонд в общината. От всички жилища (6975) в град Червен 
бряг 64% се използват за постоянно обитаване, като се включват и 534 жилищни сгради за 
временно обитаване. Делът на необитаемите сгради в общината и града надвишават дела на 
необитаемите жилищни сгради (31.4%) в област Плевен.  

 
2.6.2. Качествени параметри на жилищния фонд 
 

 Конструкция 
По конструктивни характеристики около три четвърти (74,4%) от сградите в община 

Червен бряг са построени от тухли с гредоред и 22% от тухли с бетонна плоча. За 0,7% от 
сградите при тяхното строителство са използвани панели и стоманобетон. Останалата част 
(3.2%) от сградите са построени от кирпич (3%), камък, дърво и др. материали. Панелните и 
стоманобетонните сгради в община Червен бряг са едва 7% от всички такива сгради в област 
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Плевен. Най-голям е делът им в община Плевен, където се намират 785 сгради строени по 
индустриален способ и техният относителен дял е 59%. 

В панелните и стоманобетонните сгради има 2187 жилищата и техният дял е 13,3% от 
всички жилища в общината. 58,4 % от жилищата са в сгради, построени от тухли с гредоред, а 
26% - в сгради от тухли с бетонна плоча. Незначителен е делът на жилищата в общината 
(2,5%) намиращи се в сгради, изградени от кирпич, камък или дърво.  

Най-голяма част от населението - 22684 души или 83,56%, живее в тухлени сгради, като 
27,81% в сгради от тухли с бетонна плоча, а 55,76% в сгради от тухли с гредоред. Лица, 
обитаващи панелните и стоманобетонните сгради наброяват 3832 души, в това число 3152 
обитатели в панелни, а 681 обитатели в сгради със стоманобетонна конструкция. Едва 2,32% 
от населението в общината живеят в сгради, изградени от кирпич, камък или дърво. Техният 
брой е 630 души.  

Конструктивната характеристика на сградния жилищен фонд си кореспондира с броя на 
етажите на жилищните сгради. За община Червен бряг преобладават сградите на 1 етаж. 
Техният брой е 10082, което представлява 72% от всички жилищни сгради в общината. 
Жилищата в едноетажните сгради са 8684 или 53% от всички жилища, а живеещите в тях лица 
са 13885, с относителен дял 51%. Двуетажните сгради са 3722 (26,6%), с 4155 жилища (25,5% 
от жилищата) и 7396 обитатели (27% от населението на общината). Сградите на 3 етажа са 
109, с 336 жилища и 557 обитатели. Почти еднакъв е броят на сградите на 4, 5 и 6 и повече 
етажа, съответно 24, 21 и 28 сгради. Броят на жилищата в тях е 3214, което представлява 
близо 20 % от всички жилища в общината. От тези жилища най-голям е броят на жилища в 
градите на 6 и повече етажа (1870). В средните и високите сгради живеят 5308 души или 19,5 
от населението в общината.  

 

 Период на изграждане (възраст на сградния фонд) 
Незначителна част от сградния фонд в общината, по-малко от 1% е построен до 1959 

година. Общо за страната този относителен дял е 22%. Структурата на построените сгради по 
години на построяването в областта и общината, изразени с техните относителни дялове, през 
десетгодишните периоди от 1959 до 2011 година е неравномерна. Относителните дялове в 
хронологичен ред за общината са както следва: 

o за 1960-1969 г. са 21,74%; 
o за 1970-1979 г. са 74,38%; 
o за 1980- 1989 г. са 0,17 %; 
o за 1990-1999 г. са 2,97 %; 
o за 2000-2011 г. са 0,05%. 
Въпреки много малкия брой и дял на жилищните сгради построени до 1959 година, 96 

сгради, представляващи 0,69%, жилищата в тях са 2187 или 13,43% от всички в общината. 
Хората, живеещи в сградите построени преди 1949 година са 3146, а в сгради между 1950 и 
1959 година - 681. Жилищата в сгради, построени през 60-те години на XX век са 4223 и 
техният относителен дял е приблизително 26%. Обитателите им наброяват 7548 души. Това е 
първият от хронологична гледна точка период с увеличена активност в построяването на 
жилищни сгради. В периода на седемдесетте години са построени най-голям брой жилищни 
сгради (10 402) в общината и респективно най-голям дял жилища - 58,4%. В тях живеят повече 
от 55% от населението на общината. В десетилетието след това се забелязва рязък спад. 
Тогава са изградени едва 24 сгради с 21 жилища, а обитателите им към 01.02.2011 година 
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наброяват 33 души. В периода на деветдесетте години се наблюдава активизиране в 
строителството на жилищни сгради. Построените тогава сгради са 415, с 383 жилища и 594 
обитатели. Най-малко сгради и жилища са реализирани след 2000 година, когато са изградени 
7 сгради с 6 жилища и 3 обитатели.  

Сградният и жилищният фонд в община Червен бряг е по-млад в сравнение с сградния 
и жилищния фонд в област Плевен и страната. И за двете териториални нива, структурата на 
жилищата по години на построяването на сградата, в която се намират, изразени с техните 
относителни дялове, през десетгодишните периоди от 1950 до 1990 г. е приблизително 
еднаква. Но и за областта и за страната е характерно по-голяма интензивност в изграждането 
на жилищни сгради след 1990 и до 2011 година. За страната делът на жилищата в нови сгради 
е 17,4%, а за областта 9,43% срещу 2,2% за общината.  

 

 Благоустроеност 
Жилищата в община Червен бряг са 16393, с 61 774 обособени помещения, в това 

число и 51 532 стаи. Общата полезна площ на жилищата възлиза на 1 182 330 кв. м., като от 
нея жилищната площ е 902 410 кв. м. В град Червен бряг броят на жилищата към 1.02.2011 г. е 
6 975, които са 42,5% от жилищния фонд на общината. В тях конструктивно са обособени 
24 246 жилищни помещения, от които 18 881 стаи.  

Общата полезна площ на жилищния фонд в града е 493 854 кв. м. от която жилищната е 
366 117 кв. м. Средният размер на полезната площ на 1 човек от населението в гр. Червен бряг 
е 40,1 кв. м., а за страната 38,5 кв. м. Средният брой лица, живеещи в 1 жилище в гр. Червен 
бряг е 1,76. Този показател за страната е 2,7 лица. 

В общината най-голям е броят на жилищата с 3 стаи и те съставляват близо 34% от 
всички жилища. По-малко една трета от жилищата (28,8%) са с две стаи, а 19,5% с четири 
стаи. Едностайните жилища са около 6%. 

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата и условията на 
живот в тях са електрификация, водоснабденост, канализация, вида на отоплението и др.  

Всички жилища в общината и града са електрифицирани. Практически много голям брой 
жилища са и водоснабдени. Общо за общината делът на водоснабдените жилищата е 95,37%. 
От тях 15236 жилища или около 94% ползват услугите на обществено водоснабдяване, като от 
тях 585 имат и собствен източник. От всички жилища в общината само 461 наброй ползват 
единствено собствен водоизточник. Малко повече от 4% е делът на жилищата без достъп до 
питейна вода. Обитателите на неводоснабдените жилища към 01.02.2011 година са 303 души, 
което съставлява 1,12% от населението в общината.  

По отношение на канализацията близо 40% от жилищата в общината са свързани със 
системата на обществената канализация, 6% са свързани с изгребна яма, 10,5% са свързани 
със септични ями или др. пречиствателно съоръжение и 34, 43 % - с попивна яма. Липсва 
канализация или друго пречиствателно съоръжение за 1440 жилища, представляващи 8,8% от 
всички в общината. Жителите в община Червен бряг обхванати от обществена канализация са 
около 43%, следва делът на жителите, обитаващи жилища свързани с попивна яма - 34,12%., 
със септична - 10,3%. Населението живеещо в жилище без канализация е с относителен дял 
5,23%. 

По наличие на тоалетна, жилищата в общината се делят на четири групи, като за 
жилищата декларирани като необитаеми няма данни за тоалетните помещения. Жилищата с 
вътрешни тоалетни са 5120 или 31,2%, а обитателите им представляват 47% от населението 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

76 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

на общината. Жилищата с тоалетна в сградата, но извън жилището са 864 (5%), лицата 
живущи в тях са 2212 души. С външни тоалетни се обслужват 4487 жилища (27%) и 11931 
души. Делът от лицата, ползващи външни тоалетни представлява 44% от населението на 
общината. Жилищата без тоалетна са 143, а техните обитатели са 349 души (1,3%).  

Отоплението на жилищата в общината се очертава като остър проблем. Само 0,05% от 
жилищата имат инсталация за отопление, която дава възможност за използване на централен 
източник. В 10% от жилищата за източник на отопление се използва електрическа енергия, в 
около 20% от жилищата източникът са въглища, а 35% - дърва. Незначителен е делът на 
жилищата, които се отопляват чрез инсталации ползващи нафта, газ, термопомпи, пелети - 
общо 0,32%. Лицата, които обитават жилища отоплявани на дърва са 15155 души и 
съставляват най-големият дял (56%) от обитатели в жилищата, класифицирани по източник на 
отопление. Следва делът на жителите, отопляващи се с въглища - 30%, а хората ползващи 
електрическа енергия за отопление са 13,5%.  

Проблемите по осигуряването на необходимото отопление на жилищата в голяма 
степен са свързани с осигуряването на условия за ефективно използване на топлинните 
източници. Само 3,6 % от жилищата в общината имат външна изолация, а останалите нямат 
такава. Лицата, живеещи в жилища с външна изолация са 1305 или 4,8% от населението в 
общината.  

Относителните дялове на жилищата с енергоспестяваща дограма са по-големи. В 
общината те са 1924 с относителен дял около 12%. Лицата, живеещи в жилища с 
енергоспестяваща дограма са 5037 или 18,6 % от населението в общината.  

 
2.6.3.Жилищен пазар 
 

Пазарът на недвижимите имоти като цяло е силно повлиян от финансовата и 
икономическата криза – тенденция, която се наблюдава в цялата страна. И в този сектор се 
наблюдава общо свиване на търговията и отлив на инвестиции. Град Червен бряг не е 
засегнат от строителния бум от 2006 – 2008г. и съответно почти няма новопостроени жилищни 
сгради. Жилищата за продажба и тези, които се дават под наем са старо строителство и са се 
появили на пазара поради демографските проблеми и факта, че съотношението 
население/жилища е равно на 1,6 към 01.02.2011г. и е с тенденция да намалява. Цена за 
покупка на жилище в гр.Червен бряг се движи в рамките на 360-400лв./кв.м. показва 
проведеното проучване сред брокерите на недвижими имоти. Не се забелязва тенденция за 
отдаване под наем на жилища, жителите на града обитават собствени жилища.  

 
2.6.4.Общински жилищен фонд 
 

На територията на град Червен бряг има 10 обществени жилища, едно от които е 
ведомствено. Редът за настаняване и броя на желаещите за използването им са представени 
в раздела на Социалната инфраструктура, към точка Социални услуги. 

 Техническите показатели и състоянието на общинския жилищен фонд са представени в 
таблица 25 и таблица 26. 
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Таблица 25. Общински жилища в Червен бряг за отдаване под наем 

1. 

Местоположение: Ул. „Васил Априлов“ №20, УПИ I, кв. 9  

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 9176 кв.м. 
Застроена площ: 91 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 182 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда със сутерен и 
със скатен покрив с дървена конструкция и 
керемиди. Наблюдава се улягане на 
покрива, липсват улуци и водосточни 
тръби. От източната страна на покрива 
отсъстват няколко керемиди. Жилищната 
сграда е във видимо добро състояние. 

2. 

Местоположение: Ул. „Кирил и Методий“ №12, УПИ I, кв. 9  

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 9176 кв.м. 
Застроена площ: 70 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 70 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда, на която 
конструкцията и покривът са в добро 
състояние. Електрическата инсталация е 
много слаба и е необходим ремонт и 
подмяна на вътрешната такава. 

3. 

Местоположение: Ул. „Кирил и Методий“ №14, УПИ I, кв. 9 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 9176 кв.м. 
Застроена площ: 73 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 73 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда със скатен 
покрив. На няколко места на покрива са 
разместени капаците, част от 
водосточната тръба отсъства. Има 
участъци от фасадата на сградата, от 
които е паднала мазилката. Жилищната 
сграда е във видимо добро състояние. 

4. 

Местоположение: Ул. „Шипка“ №8, УПИ I, кв. 130 
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Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 327 кв.м. 
Застроена площ: 126 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 126 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда със сутерен. 
На няколко места по покрива има изгнили 
дървени стрехи. Конструкцията е във 
видимо добро състояние. 

5. 

Местоположение: Ул. „Антим I“ №44, УПИ I, кв. 148 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 655 кв.м. 
Застроена площ: 69 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 69 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда. Отсъства 
ограда на имота. Общото състояние на 
жилищната сграда е добро. 

6. 

Местоположение: Ул. „Неофит Рилски“ №17, УПИ I, кв. 16 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 3804 кв.м. 
Застроена площ: 45 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 45 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна немасивна сграда. На няколко 
места покрива е слегнал. Лицевата 
фасада е добре поддържана. Жилищната 
сграда е във видимо добро състояние. 

7. 

Местоположение: Ул. „Бенковски“ №46 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 582 кв.м. 
Застроена площ: 48 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 48 кв.м. 
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Състояние: Едноетажна немасивна сграда. Покрива и 
таваните са ремонтирани. Има участъци 
от фасадата на сградата, от които е 
паднала мазилка. Жилищната сграда е 
във видимо добро състояние. 

8. 

Местоположение: Ул. „Калоян“ №16, УПИ XXIV, кв. 90 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 605 кв.м. 
Застроена площ: 101 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 101 кв.м. 

 

Състояние: Едноетажна масивна сграда със скатен 
покрив. Сградата е поддържана, след 
ремонт. Общото състояние е много добро. 

9. 

Местоположение: Ул. „Струга“ №5, бл. „Строител-2“, ет.1, ап.3, УПИ VIII, кв. 164а 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 835 кв.м. 
Застроена площ на блока: 265 кв.м. 
Жилищна площ: няма данни 

 

Състояние: Жилището е във видимо добро състояние, 
има нужда от текущ ремонт. 

В същия блок, ап. 9 също е общинска собственост, като за 2014г. с 
решение на общински съвет №767 жилището е класифицирано като 
резервно. То е в много добро състояние.  

Източник: Общинска администрация 

 
Таблица 26. Ведомствени общински жилища в Червен бряг 

10. 

Местоположение: Ул. „Васил Априлов“ №29а, УПИ I, кв. 17 

Собственост: Общинска частна 

Технически 
показатели:  

Площ на имота: 8223 кв.м. 
Застроена площ: 86 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 172 кв.м. 

 

Състояние: Двуетажна масивна сграда, която е в 
много добро състояние. Частично е 
разрушена оградата към съседния блок.  
 
Източник: Общинска администрация 
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Състоянието на общинските жилища като цяло е добре. Малка част от тях се нуждаят от 
козметичен ремонт. 

Освен представените в таблицата общински жилища, с Решение №767 от 2014г. на 
Общински съвет, са определени и няколко общински жилища за продажба, които не са обект 
на ИПГВР – Червен бряг. 

 

2.6.5. Жилищни квартали с приоритетни зони за неотложна намеса и потребност 
от обновяване и саниране 
 
2.6.5.1. Жилищни квартали с преобладаващо комплексно застрояване 
 

В град Червен бряг има един обособен жилищен квартал с преобладаващо комплексно 
застрояване – ж.к. „Победа“. Той се намира в южната част на града, в близост до парк „Голеж“. 
На юг граничи с границата на урбанизираната територия, на север с ул. „Яне Сандански“, на 
изток с ул. „Тодор Каблешков“, на югозапад с ул. „Цар Асен“. Ж.к. „Победа“ е с площ 11,8 ха, 
което е 2,54 % от общата площ на гр.Червен бряг (схема 7).  

Ж.к. „Победа“ включва жилищни сгради едропанелно строителство с № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, като бл.№6 е в състояние на груб строеж от повече от 20 години (Фигура 
16). 

Състоянието на жилищните сгради е лошо, каквото е в преобладаващата част от 
панелните комплекси в България. Всички жилищни блокове са панелни, с дървена слепена 
дограма, с плоски покриви. Има частично саниране на някои от апартаментите, както и 
частична подмяна на дограмата с PVC стъклопакет по частна инициатива.  

Комплексът се намира в периферията на града. Обектите на социалната 
инфраструктура, които са ситуирани в пешеходен изохрон са ЦДГ „Мир“, ЦОП и ЦНСТ, в 
непосредствена близост са разположени „ДКЦ – I“ и МБАЛ. Ниска е задоволеността на 
жителите от обекти на услугите, търговията и обслужването. 

Междублоковите пространства не са поддържани и организирани. Липсват места за 
отдих, а в свободните пространства са изградени големи групи от гаражни клетки, които са 
неестетически и нефункционално разположени.  

Жилищният комплекс е изграден върху изцяло общински терени, като няма 
реституирани имоти между блоковете, които да компрoметират бъдеща пространствена 
концепция.  

Блоковете не са газифицирани, но газоразпределителната мрежа минава в близост до 
жилищния комплекс, стигайки до ЦДГ „Мир“ и до Болничния комплекс. 

Транспортната инфраструктура е в лошо състояние и има нужда от реконструкция. 
Електроснабдяването е кабелно подземно, а ВиК мрежата не е включена за подмяна със сега 
изпълняващия се проект за водния цикъл на гр. Червен бряг. Наблюдават се чести аварии на 
водоснабдителната мрежа по улиците в ж.к. „Победа“. 
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Схема 7. Схема на система обитаване (Приложение 8.3) 

 
За територията на ж.к. „Победа“ има изготвен проект: „Реконструкция и благоустрояване 

на ж.к. „Победа“, гр.Червен бряг“ на фаза технически проект от Декември 2008г., с който е 
кандидатствано за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г., 
но проекта не е бил одобрен, поради факта, че в него е било включено изграждането на 
паркинг върху съществуваща тогава сграда, който би могъл да генерира приходи. Към момента 
тази сграда е съборена с проект и трябва да се преработи изготвения проект на комплекса, 
като се изключи изграждането на този паркинг и се актуализира за да може отново да се 
кандидатства за финансиране, чрез инструментите на ЕС. 

Освен блоковете в ж.к.“Победа“, съществуват и други жилищни панелни блокове, които 
са разпръснати из града между къщи  - индивидуално жилищно застрояване. Състоянието им е 
аналогично на тези в ж.к. „Победа“ и се нуждаят от въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и благоустройство на междублоковите пространства. Почти всички жилища освен 
3-те апартамента, които са общински, във всички тези блокове са частна собственост, но 
имотите, върху които са построени са собственост на община Червен бряг. 
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Фигура 16. Изгледи от състоянитето на панелните сгради и междублоковото пространство 
в ж.к.Победа и изглед от панелен блок в ЦГЧ-снимка долу в дясно 

 
2.6.5.2. Жилищни квартали с преобладаващо индивидуално застрояване 
 

Преобладаващото жилищно застрояване освен ж.к. „Победа“ е със сгради на 
индивидуално застрояване (схема 8). Градът не е разделен административно на жилищни 
квартали, освен ж.к. „Победа“ и V-ти квартал, който е ясно отделен от компактната структура на 
града. С Кадастралния и регулационен план на гр.Червен бряг от 1990г. е определена 
Централна градска част. Тя обхваща 40,59 ха, което е 8,75% от урбанизираната територия. 
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Схема 8. Схема на ЦГЧ, където 
преобладават жилищни квартали с 
индивидуално застрояване 

 
В нея попадат повечето обекти на общественото обслужване, като администрация, 

банки, офиси, услуги, търговия, обекти на културата, както и градската градина. ЦГЧ е 
тангирана от северозапад от железопътния ареал. Тук се намира пешеходната зона на 
гр.Червен бряг – мястото за срещи и отдих, което по оста си свързва от изток на запад 
сградата на Общината, пощата, СОУ „Петър Берон“, Читалище „Н.Й.Вапцаров“, хотел 
„Таганрог“ и ЖП гарата. По тази ос съществуват и градски „празнини“ и запуснати и 
неизползваеми сгради (ГУМ), нарушаващи цялостния силует и жизнеността на тази градска 
тъкан. Около градския център са формирани квартали с индивидуално жилищно застрояване. 

Жилищните сгради индивидуално ниско- и средноетажно застрояване са частна 
собственост и са в задоволително състояние. Много малко сгради са с въведени мерки за 
енергийна ефективност, на повечето от тях само е сменена дограмата с PVC-стъклопакет. 
Подържаността на жилищата се определя от стандарта на живот на обитателите, а 
населението на Червен бряг живее със стандарт по-нисък от средния за страната, типичен за 
Северозападния регион. По тази причини сградите са изостанали в технологично и енергийно 
отношение. 

Голяма част от ВиК мрежата на града подлежи на подмяна или изграждане по течащия 
текущ проект: "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
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град Червен бряг", (с краен срок до 2015г.). След приключването му обаче е възможно да е 
необходима рехабилитация на транспортната инфраструктура. Електроснабдяването се 
осъществява подземно. 

Жителите на квартали с индивидуално застрояване са добре обезпечени с обекти на 
образованието, търговията и услугите, като от всяка точка на града в 20 минутен пешеходен 
изохрон се намира поне една образователна институция. 

Градското озеленяване е локализирано в няколко основни градски градини, както и има 
такова в дворовете на обектите от социалната инфраструктура за ограничено обществено 
ползване. Предвид характера на застрояването на града от индивидуални къщи с двор, в който 
често собствениците имат създадени градини, не се смята за необходимо да се създават нови 
зелени площи в тези жилищни квартали. Необходимо е само съществуващите зелени площи 
да се рехабилитират, да се допълни растителноста с нова, където е необходимо и да се 
поддържат регулярно. 

В тези жилищни квартали транспортната инфраструктура не е в добро състояние, както 
по отношение на пътната настилка, така и по отношение на тротоарите и пешеходните площи. 
Необходимо е и осигуряване на регламентирани места за паркиране и гариране. 

 
2.6.5.3. Специфични жилищни квартали – ромска махала 
 

Специфичен жилищен квартал за град Червен бряг е V-ти квартал (схема 9). Той се 
намира в източния край на урбанизираната територия, като се свързва с останалата част на 
града посредством ул. „Княз Борис I“, която излиза от урбанизираната територия и преминава 
1,26 км през землището на града, където навлиза в V-ти квартал и ул. „Панайот Волов“ в 
участъка на старият гробищен парк, V-ти квартал е с площ 111,47 ха, което е 24% от цялата 
площ на гр.Червен бряг.  

Структурата на квартала е непланирана, мястото, на което е възникнал – планински 
ландшафт с преминаваща река Златна Панега през него. На мястото на днешния V-ти квартал 
са регистрирани първите поселения на района още през XVвек (с.Червен бряг), когато не се е 
провеждало планово планиране на населениет места в България. 

През квартала преминават: железопътното трасе свързващо гр.Червен бряг и 
гр.Луковит, и успоредно на него р.Златна Панега, която е включена в Защитена зона Карлуково 
по Директива за местообитанията. Около нея има защитни зелени площи и посредством тази 
линеарна структура V-ти квартал е разделен на 2 части – северна и южна. 

Застрояването е индивидуално ниско- и средноетажно жилищно, като разнообразието 
от типове сгради е огромно. Съществуват както керпичени къщи така и изключително луксозни 
масивни къщи с високи масивни огради. Масово сградите са енергийно неефективни. 

V-ти квартал не е включен в проекта за "Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг", а той към момента няма 
изградена канализационна мрежа. Електроснабдителната мрежа е поставена на стълбове. 
Уличната мрежа е в лошо състояние, в голяма част от квартала няма изградени тротоари и 
пътни платна. 

В V-ти квартал се намират една детска градина, едно основно училище, читалище (не 
функционира), църква и защитено жилище, останалата мрежа от обекти на обслужването не е 
добре развита. Тези обекти формират локален градски център, който е обособен на база 
отдалечеността на квартала от ЦГЧ. 
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Схема 9. Схема на рзположението на V-ти квартал - ромската махала 

 
Зелените площи в квартала са предимно със защитни функции, няма изградени паркове 

и градини, както и места за отдих, но това е следствие от селския характер на застрояване в 
квартала – индивидуални сгради с дворни пространства използвани както за градини, така и за 
селскостопански дейности. 

Основен проблем в квартала е нерегламентираното застрояване с жилищни и търговски 
сгради и липсата на проведени планове за устройство, което създава известен хаос и 
дискомфорт в средата, както за обитателите на града, така и за управляващия орган – 
общината и органите н 
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2.6.6.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Голям брой жилища (25%) са изградени по индустриален способ. 

 Преобладават жилища (74%) в сгради строени в периода 1970-79г. 

 На лице е високо ниво на благоустрояване с електрификация, водопровод и 
канализация на жилищата. 

 Жилищният пазар е повлиян от икономическата криза и бележи свиване. 

 В град Червен бряг има 10 общински жилища в добро състояние. 

 Състоянието на жилищните територии с комплексно застрояване е лошо – липсва 
външното благоустройство на междублоковите пространства, улиците и тротоарите не са в 
добро състояние, разположените свободни гаражни клетки са неестетични и не добре 
организирани. 

 Състоянието на панелните сгради също е лошо – липса на проведени мероприятия за 
саниране и въвеждане на енергоефективни технологии. 

 Състоянието на улиците и пешеходните площи е лошо както в панелните комплекси, 
така и в кварталите с индивидуално жилищно застрояване. 

 Състоянието на кварталите с индивидуално жилищно застрояване е по-добро от това на 
ж.к.“Победа“, като отново няма проведени мерки за енергоефективност на жилищата. 

 Кв.V-ти е обособен като самостоятелна жилищна зона със специфичен характер, 
населена предимно с роми, в която са налице проблеми с комуникационната и техническата 
инфраструктура, незаконните постройки и липсата на цялостна планирана организация на 
застрояването. 
Основни приоритети: 

 Предвиждане на средства за рехабилитация на жилищния фонд. 

 Благоустройство на междублоковите пространства, улиците с индивидуално и 
комплексно застрояване и Vти квартал. 

 Решаване на проблемите с гаражните клетки в ж.к.“Победа“. 

 Премахване на незаконните постройки в кв.V-ти. 

 Актуализиране и повторно внасяне за одобрение на проект: „Реконструкция и 
благоустрояване на ж.к. „Победа“, гр.Червен бряг“. 
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2.7.Система труд – производствени територии 
 

 
Схема 10. Схема на система труд на град Червен бряг (Приложение 8.4) 

 
Териториалното отражение на система труд са производствените територии. В град 

Червен бряг, както беше описано в т.2.5.2.3., има три компактни производствени зони: 

 Зона 1 - на изток, извън урбанизираната територия на града, в непосредствена близост 
до кв.V-ти, по протежение на път III-3006 за Плевен; 

 Зона 2 – на запад по протежението ж.п ареала от сверната му страна; 

 Зона 3 – на юг по протежението на път III – 1031 за София. 
 

В града има и няколко самостоятелни терена предназначени за производствени 
дейности: 

 Искъртранспорт по пътя за гр.Луковит; 

 Месокомбинат в близост до автогарата; 

 Територия на запад от ж.п линията в близост до териториите за спорт по севрната 
граница на града. 

 
Настоящото състояние на производствените територии в град Червен бряг е резултат от 

промените, които настъпиха след индустриализацията в България. То е характерно за 
повечето български градове, чийто възход е продиктуван от индустриалното развитие. 
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Планирането на териториите като мащаб, съдържание и инфраструктурна осигуреност е 
резултат на държавното планово регулиране, което не отговаря на настоящите икономически 
условия и съвремнното развитие на средата за труд. Площта на сградите от този период не 
отговаря на настоящата структура на предприятията работещи в производствените зони на 
града – предимно малки. Състоянието на повечето от сградите и техническата инфраструктура 
е лошо, което е обусловено от липсата на дейности в тях.  

Комуникационната осигуреност е сравнително добра като капацитет, но е необходимо 
подобряване на пътната настилка и осигуряване на места за паркиране.  

Осигуреността от гледна точка на обекти на социалната инфраструктура е 
недостатъчно, на места дори изцяло липсват такива. 

Благоустроеността на територията е недостатъчна. 
Като цяло производствените зони в града работят със силно намален капацитет и са в 

състояние на упадък, поради липсата на обитатели (ползватели на производствените сгради). 

 
2.7.1.Съвременно състояние на зоните за труд 

 
 Зона 1-източна производствена територия 

 

  
Фигура 17. Производствена зона 1 – на изток, до кв.V-ти 
Източник: https://www.google.bg/maps/@43.2744727,24.1248522,1724m/data=!3m1!1e3 

Кв.V-ти 

с.Рупци 

Палфингер 
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Макар и извън урбанизираната територия тази производствена зона има отношение към 
формирането на система труд и представлява потенциална територия за включване в 
урбанизираните територии и използването й като потенциал за развитие на различни 
производствени дейности. Тази територия е развита по протежението на път III-3006, като 
достига до с.Рупци. С кв.V-ти на град Червен бряг е отделя р.Златна панега и зелен пояс по 
нейното протежение. 

Зоната е с голям мащаб и индустриално наследство, като тя обхваща бившия военен 
завод, който е осигурявал работа на близо 8000 човека в миналото. В настоящия момент 
работи единствено фирма Палфингер (фигура 18) за производство на изделия от метал и 
метални конструкции, предимно за износ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 18. Сградата на фирма Палфингер в 
източна производствена зона  
 

По данни на общиснката администрация в останалите сгради няма регистрирана 
производствена дейност и са в много лошо техническо състояние (Фигура 19). 
 

 
Фигура 19. Изглед от производствена зона 1 
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Комуникационната достъпност до зоната се осъществява посредством път III – 3006, 
който е в конкретния участък е в добро състояние. До производствена зона 1 има и осигурен 
ж.п. достъп, посредством отклонение на ж.п.линия от централната гара на град Червен бряг, 
която линия в момента не действа. 

В зоната има осигурена необходима техническа инфраструктура обезпечаваща 
производствените дейности предвидени в нея, но в следствие на закриване на предприятията 
и липса на поддръжка е в лошо състояние. 

На територията на производствена зона 1 няма обособени територии за отдих и спорт, 
нито функциониращи обекти на социалната инфраструктура (Фигура 20). 
 

 
Фигура 20. Изглед от производствена зона 1 – нефункциониращ универсален магазин 

 
Като цяло зоната е в лошо състояние, но при бъдещи инвестиционни намерения 

представлява потенциал за развитие на различни дейности посредством конверсия и други 
механизми на градско обновяване, с цел задоволяване потребностите на населението и 
бизнеса и устойчиво развитие. Обновяването на зоната би повлияло положително не само за 
град Червен бряг, но и за с.Рупци, чрез създаване на работни места. 
 

 Зона 2-западна производствена територия 
 

Тази производствена територия граничи с ж.п.ареала на изток и със стадиона на север, 
на запад и юг е затворена от р.Искър. Част от зоната е разположена от източната страна на ж.п 
ареала, който я разделя на две части. 

Работещи предприятия в зоната са Мелком ООД и Голямата мелница. –идвете са 
мелници. 

В комуникационно отношение зоната е добре осигурена, както посредством ж.пареала и 
ж.п.гарата, така и чрез пътят III-306 за Кнежа и пътят за с.Горник. 

Техническата инфраструктура е с необходимия капацитет, но в лошо техническо 
състояние поради закриването на повечето предприятия и понижената дейност на зоната. 

Към обектите на социалната инфраструктура може да включим стадиона, който е в 
непосредствена близост, като тук трябва да отбележим и близостта на Централната градска 
част – на север от ж.п.гарата.  
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Фигура 21. Производствена зона 2 – на запад 
Източник: https://www.google.bg/maps/@43.2744727,24.1248522,1724m/data=!3m1!1e3 

 
Благоприятното положение на зоната, както по отношение на комуникациите, така и по 

отношение на близостта до различни обекти на социалната инфраструктура, а също и 
участието на природния компонент –р.Искър, формират потенциала на територията в различни 
направления. От една страна тя може да се използва за производствена зона, чрез 
модернизация и технологично обновление, но от друга може да се превърне в 
многофункционална зона с различни обекти, които да обвързват стадиона, с реката и с ЦГЧ. 
Бъдещето на зоната би се определило, както от инвестиционния интерес, така и от визията на 
общинското ръководство за бъдещото развитие на града и потребностите на обитателите. 
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Фигура 22. Изглед от надлеза към 
производствена зона 2  
 

 Зона 3-южна производствена територия 
 

Тази производствена територия граничи на север с жилищни квартали, за това каквито и 
бъдещи дейности да се предвиждат в нея, следва да бъдат съобразени със сервитутните 
отстояния до жилищните територии. Самата зона е развита по път III-1031 за София и е 
пресечена от пътя за Луковит. (Фигура 23).  

 
Фигура 23. Производствена зона 3 – на юг 
Източник: https://www.google.bg/maps/@43.2744727,24.1248522,1724m/data=!3m1!1e3 
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Работещите предприятия в зоната са седем (Фигура 24): 

 Дендрит пластика – изработка на метални детайли, машини и конструкции; 

 СД „Сирена Пешев и сие“ – металообработка и боядисване на коли; 

 Палмекс 03 ЕООД – търговия с цветни и черни метали; 

 Боряна АД – шивашки изделия; 

 Калинел ЕАД – шивашки изделия; 

 Тера АД – производство на тухли и керамични изделия; 

 Пипра АД – производство на мебели. 

 Различните функциониращи предприятия са с различни дейности, което показва 
многофункционалността от производствени дейности в зоната. Останалите сгради в 

 производствената зона са пустеещи и в лошо състояние. 
 

 
 
 
 
Фигура 24. В 
ляво сградата 
на Дендрит 
пластик и Тера 
АД, а в дясно 
СД“Сирена 
Пешев и сие“ 

  
  

Фигура 25. 
Изглед от 
сградата на 
фирма Палмекс 
03 ООД  
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Фигура 26. 
Изглед от 
сградата на 
фирма Калинел 
ЕАД  
 

Комуникационната достъпност на територията е осигурена посредством път III-1031 за 
София и пътят за Луковит. Състоянието на пътната настилка е задоволително. При бъдещо 
развитие на зоната е необходимо осигуряване на места за паркиране. До зоната има 
ж.п.линия, отклонение от централната гара на града, която не се използва и е в лошо 
техническо състояние. 

По отношение на осигуреността с техническа инфраструктура по подобие на другите 
зони е в необходимия капацитет, но се нуждае от рехабилитация. Цялата зона би могла да се 
модернизира и благоустрои с различни обекти на социалната инфраструктура. Зоната има 
потенциал за развитие чрез механизмите на конверсия. 

При анализа на производствените територии бе проведено проучване, което да 
определи съществуващото положение на работещите предприятия в трите производствени 
зони, на база експертна оценка. Резултатите от анкетната карта са обобщени в таблица 27. 
Критериите, по които бе оценено състояните на работещите предприятия са: 

 Социално-икономически – капацитет заети и равнище на заплащане в предприятието. 
(СИ); 

 Транспортна инфраструктура – състояние на уличната и алейна мрежа, наличие или 
липса на достатъчно места за паркиране, достъп до икономическите обекти с различни видове 
транспорт (автомобилен, железопътен). (ТИ); 

 Инженерна инфраструктура – състояние на ВиК и ел. мрежи, наличие на газифициране. 
(ИИ); 

 Елементи на градската жизнена среда – наличие и състояние на зелените площи за 
отдих и обслужващи обекти. (ГЖС) 

 Сграден фонд – вид и състояние на сградите. (СФ) 

 Технологии на производство – използване на нови технологии. (ТП) 

 Околна среда – наличие или липса на различни видове замърсявания. (ОС) 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

95 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

 Потенциал за развитие – възможност за развитие на материално техническата база в 
имота на предприятието. (ПР) 

 
Таблица 27. Оценка на производствени и складови предприятия работещи в 
производствените зони на град Червен бряг. 
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Производство на изделия от метали и металоконструкции 

„Палфингер“ ЕООД X   X       X  X   X      X   

„Дендрит“ ООД    X       X  X   X      X   

СД „Сирена-Пешев и 
сие“ 

   X       X  X   X      X   

„Палмех 03“ ЕООД    X       X  X   X      X   

Шивашко производство 

„Боряна“ АД X   X      X   X   X      X   

„Калинел“ ЕООД X   X      X   X   X      X   

Строителство 

ЕТ „Мади 91 – Йотка 
Ганова“ 

X   X      X   X   X      X   

Производство на тухли и бетон 

„Тера“ АД   X X       X  X   X       X  

„Вижън 2011“ ООД X   X      X   X   X      X   

Производство на мебели 

„Пипра“ АД  X  X      X   X   X      X   

Хотелиерство и ресторантьорство 

„Обществено хранене“ 
ЕООД 

 X  X      X   X    X     X   

„Хримас“ ЕООД X   X      X   X   X      X   

Мелници 

„Мелком“ ООД X   X      X   X   X      X   

„Голяма мелница – 
Червен бряг“ ООД 

X   X      X   X   X      X   

„Макс Груп Инвест“ 
ЕООД 

X   X      X   X   X      X   

Източник: Експертна оценка 
 

В обобщение на резултатите от таблица 27 може да се заключи, че всички работещи 
предприятия имат добър потенциал за развитие. 

По-подробен анализ на състоянието, благоустройството, техническите параметри и 
осигуреността с техническа инфраструктура на отделните сгради от производствените зони би 
могъл да се направи при евентуални инвестиционни намерение и решение на общинската 
администрация да възложи разработване на цялостни проекти за обновяване и конверсия на 
производствените територии в града. В настоящия момент по подробни данни за състояните 
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на сградния фонд не са предоставени. Това е обусловено от факта, че всички сгради са частна 
собственост и достъпността им за огледи и заснимане е силно ограничена. 

Зоните за труд на град Червен бряг, въпреки влошеното си сътояние имат огромен 
потенциал за развитие. Осигуреността с ж.п.транспорт на града -линията София-Варна, както и 
преминаването на пътища с регионално значение през общината осигуряват добра 
комуникационна обезпеченост на района. Това, заедно с развитието на традициите в селското 
стопанство и промишлеността в общината са предпоставка за локализиране на логистични 
комплекси в града. 

Това може да се осъществи, чрез преосмисляне на териториалния потенциал и 
съставяне на количествена и качествена оценка на сградния фонд, които са ресурс за бъдещо 
провеждане на  конверсия с цел функционално и технологично обновяване. 

 
2.7.2.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 В град Червен бряг има три основни производствени зони, като едната е извън 
урбанизираната територия на града. 

 Всички производствени зони са добре комуникационно осигурени с главни пътища и 
ж.п.транспорт, който в настоящия момент не функционира. 

 Повечето от сградите в производствените зони са пустеещи и в лошо техническо 
състояние. 

 Сградите, които помещават действащи производства са предвидени за сектора на 
малките и средни предприятия. 

 В производствените зони няма действащи обекти на общественото обслужване. 

 Комплексната оценка на производствените зони показва, че те използват много малка 
част от потенциала си. 

 Ресурсите на производствените зони представляват потенциал за развитие на 
логистични комплекси, при провеждане на конверсия. 
 
Основни приоритети: 

 Цялостно проучване и оценка на производствените зони, като потенциал за бъдещото 
промишлено развитие на града. 

 Включване на източната производствена зона в урбанизираната територия на града. 

 Предвиждане на средстава за възлагане на проекти за обновяване на производствените 
зони, които да отговорят на съвременните условия на средата за труд и потребностите на 
бизнеса и населението. 

 Предвиждане на средства за провеждане на ефективна конверсия в производствените 
зони, според инвестиционните намерения на ползвателите и визията за развитие на 
общинското ръководство. 

 Подобряване и рехабилитация на техническата и комуникационна инфраструктура. 

 Газоснабдяване на производствените територии. 

 Изграждане на обекти от социалната инфраструктура и създаване на места за отдих. 
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2.8. Социална сфера  
 

 
Схема 11. Обекти на социалната инфраструктура в гр.Червен бряг (Приложение 8.5) 

 
 
2.8.1.Образование 
 

За предния програмен период община Червен бряг е определила и изпълнила проекти с 
различни финансови източници, включително и Европейски структурни фондове, по редица 
мерки в Общинския план за развитие на Община Червен бряг за периода 2007 – 2013г по 
приоритет 2 Развитие на качеството на човешките ресурси, цел 2.1. Усъвършенстване и 
оптимизиране на образователната система в общината: 
1. МЯРКА: Подобряване и обновяване на образователната инфраструктура на територията на 
общината. 
1.1. Ремонт и реконструкция на детски и учебните заведения.  
1.2. Изграждане на общински център за работа с деца.  
1.3. Въвеждане на столово хранене в средищните училища. 
1.4. Компютъризация на училищата и обособяване на кабинети за компютърно обучение. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

98 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

1.5. Осигуряване на безопасност на учениците при движението им по улиците и достатъчно 
осветление на района около учебните заведения. 
2. МЯРКА: Модернизация на материално-техническата база в сградите. 
3. МЯРКА: Повишаване на квалификацията на учители и ръководни кадри; Участие в 
международни програми за развитие на образованието. 
3.1. Подобряване условията за управление в системата на делегирани бюджети. 
4. МЯРКА: Осигуряване на равен достъп и равни възможности за качествено образование. 
4.1. Осигуряване на равен достъп до образование в масовото училище на всички деца, 
независимо от техните индивидуални особености, социално-икономически, етно-културен 
произход. 
4.2. Изграждане на достъпна среда за интегриране на децата с увреждания в масовите детски 
и учебни заведения и социализиране на деца в риск. 
5. МЯРКА: Организиране на свободно време на учениците в извънкласни и извънучилищни 
форми на обучение. 
5.1. Проект “Спорт – здраве”.  
5.2. Проект “С традициите от миналото вървим напред”. 
5.3. Проект “Подкрепа за децата ни”.  
5.4. Ремонт на зала по лека атлетика.  
5.5. Проект “Да се научим да живеем заедно”.  
6. МЯРКА: Оптимизиране на мрежата на училища и детски заведения. 
7. МЯРКА: Възстановяване на училищното медицинско и стоматологично обслужване и 
профилактика. 
 

Дирекция „Хуманитарни дейности“ е отделът в общинската администрацията, 
занимаващ се с въпросите на образованието. Държавата е делегирала образователните 
въпроси на този район в правомощията на Регионален инспекторат по образование – Плевен. 
Тези органи работят както за оптимизиране функционалната и териториалната организация на 
образованието, неговото качество, така и за удовлетворяване на нуждите на потребителите на 
образователната система чрез подобряване на образователната инфраструктура. 

Община Червен бряг провежда образователната политика, съобразно Стратегия за 
развитие на образователната система в община Червен бряг за периода 2014 – 2020г. Нейното 
разработване се базира на резултатите от изпълнението на „Стратегия за развитие на 
образователната система в община Червен бряг за периода 2005-2013г.“ с три последователни 
програми към нея. 

Към настоящата демографска обстановка в община Червен бряг е изградена, 
съответстваща на нуждите, мрежа от училища и детски градини.  

В общината има: 4 професионални гимназии: ТГ „Васил Априлов”, ПГМЕТ „ 9май” , ПГХТ 
„Юрий Гагарин”, ПГЗС „Александър Стамболийски”; 2 средни общообразователни училища – в 
гр. Червен бряг и гр. Койнаре; 7 основни училища – 2 в гр. Червен бряг и 5 в селищата на 
общината; 5 детски градини -  2 ОДЗ  и 3 ЦДГ; 1 детска ясла; 1 център за работа с деца. 

За учебната 2013/2014г. в общинските учебни заведения са обхванати 2262 ученици, 
687 ученици в професионалните гимназии  и 889 деца в детските градини.  
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2.8.1.1. Предучилищно възпитание 
 

След извършена оптимизация на детските заведения чрез сливане съгласно Решение 
№669 от 28.04.2010год. на Общинския съвет, от 01 юни 2010г. в селищата на Общината 
функционират общо осем ЦДГ (четири, от които са приемни) и две ПДГ. Съществува още една 
детска ясла и Център за работа с деца в град Червен бряг. 

 
Фигура 27. Динамика на общия брой  деца в ЦДГ и ОДЗ 
Източник: Общинска администрация 

 
Таблица 28. Брой на децата, обхванати в детски градини и в подготвителни групи към 
училищата по учебни години от 2005 до 2014 година 

Детско заведение/Брой деца 2014 2013 2012 2011 2010 

ЦДГ "Бодра Смяна" 151 156 158 191 180 

ЦДГ „Бодра смяна“  филиал  „Звездица“  73 74 72 78 85 

ОДЗ „ЗОРА“ филиал  "Мир" 110 95 92 88 96 

ОДЗ "Зора" 150 148 141 151 142 

Детска ясла „Щастливо детство” 65 65 65 70 70 

ОДЗ  „ЗОРА“ филиал "Мечо пух", V кв. 41 28 28 25 25 

Общо: 590 566 556 603 598 

Източник: Общинска администрация 
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За потребностите на целевия и проблемен анализ към ИПГВР е направен подробен 
анализ на състоянието на детските заведения в гр. Червен бряг (Таблица 29). 
 
Таблица 29. Подробен анализ на състоянието на детските заведения в град Червен бряг 

ОБЕКТ: ДЕТСКА ЯСЛА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ 

 

Детското заведение е построено и функционира от 1975 г. и в 
него се обучават 65 деца, разпределени в 5 яслени групи. 
През 2009 г. е реализиран Проект „Ремонт на Детска ясла 
“Щастливо детство””, включващ следните строително-ремонтни 
дейности: топлоизолация на стени (без цокли) и хидроизолация 
покрив; боядисване на фасадите; подмяна дограма врати и 
прозорци; ремонт на водогрейна инсталация; подмяна на 
радиатори с алуминиеви; вътрешен ремонт – настилка тераси с 
гранитогрес, доставка и монтаж на сенници, доставка и монтаж на 
охранителна кабина; ремонт ел. инсталация – подмяна на 
осветителни тела и монтаж на градинско осветление; пожаро-
известителна инсталация вкл. проект; направа на рампа за 
достъп на лица с увреждания; ремонт на ограда, изсичане на 
храсти и извозване отпадъци. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.804.182, УПИ II, кв.99, ул. „Екзарх Йосиф”, 
гр. Червен бряг 

Собственост: Акт № 185 за публична общинска собственост от 28.08.2014г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 11085 кв.м. (имотът е общ за 
двете детски заведения)  
Застроена площ /ЗП/ основни сгради за 
образование –  470 кв.м. и 203 кв.м. – на 2 
етажа 
ЗП администр. сграда –  287 кв.м. – 1 етаж 
ЗП помощна сграда – 138 кв.м. – 2 етажа 
ЗП сграда за трафопост – 57 кв.м. – 1 етаж 
Разгърната застроена площ: 1966 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Детското заведение включва две двуетажни масивни сгради, в които се 
помещават спални със занимални за децата, двуетажна масивна сграда с 
административни помещения, едноетажна масивна сграда – за котелно и 
нафтено стопанство и едноетажна масивна сграда за трафопост, с два 
обособени вътрешни двора. Сградите са свързани помежду си 
посредством топла връзка на първи етаж. На първи етаж са разположени 3 
обособени функционални зони – за 3 яслени групи, всяка от които включва 
предверие, офис стая, изолаторна стая, занималня и спалня с обща 
тераса и санитарни помещения. Кухненски блок и административен блок с 
придружаващите ги помещения. От отделен вход се влиза в котелното и 
нафтовото стопанство, сградата на които има сутерен. Двата вътрешни 
двора са с тревна настилка и монтирани детски съоръжения за отделни 
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групи. На втори етаж са разположени още 2 обособени функционални зони 
с необходимите помещения към тях, както и зона перално с гладачно и 
сушилня и комбиниран - физкултурен и музикален салон. По отношение на 
интериора в сградите след направения оглед се установи, че са правени 
частични козметични ремонти в стаите за деца включващи главно 
бояджийски работи, настилките са стари – на балатум, също и 
интериорното оборудване и вътрешните дограми се нуждаят от смяна. В 
общите части настилките са мозайка и балатум и се нуждаят от 
обновяване. В санитарните помещения и кухненския блок мозаечните 
настилки са от построяването на сградите – стари и амортизирани. 
Покривите на сградите са плоски със стоманобетонова плоча, върху която 
е положена само хидроизолация без топлоизолация. На места 
хидроизолацията е компрометирана, тъй като се наблюдават течове по 
стените и таваните в помещенията. За сградите има осигурен достъп – 
рампа за лица в неравностойно положение.  

Конструкция 

Конструкцията на сградите е масивна едно и двуетажна, изградена от 
стоманобетонна скелетна монолитна система – вертикални носещи 
елементи ст. б. колони и междуетажни подови конструкции – ст. б. плочи. 
Ограждащите елементи са носещи тухлени зидове, стъпващи на ивични 
стоманобетонови цокли на сградите. Покривът е плосък със 
стоманобетонова плоча тип „топъл”. След направения оглед се установи, 
че няма дефектирали конструктивни елементи и конструкцията на сградите 
е в добро състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения с изключение на кухненския блок са изпълнени с мостов 
проводник. За кухненския блок инсталациите са с кабели СВТ, положени 
открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от изграждането на 
сградата. Електрическите разпределителни табла са стари метални 
шкафове с порцеланови предпазители. Главното разпределително табло е 
с частично подменена апаратура - Автоматични прекъсвачи за изводите.  
Осветителните тела са подменени изцяло с енергийно ефективни осв.тела 
с тръбни и с компактни луминесцентни лампи. Ключовете и контактите не 
са подменяни.  
Има ново евакуационно осветление с осв. тела с вградена акумулаторна 
батерия. 
За котелното е изпълнено ново ел. захранване и аварийна 
газосигнализация за съоръженията на газ в съответствие с действащите 
Наредби. Има действаща заземителна инсталация. 
Има съществуваща мълниезащитна инсталация – стара, но действаща - 
има протоколи от измерване на съпротивление на заземленията.  
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 
Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
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подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и амортизирани и 
се нуждаят от подмяна. Единият от санитарните възли на 2 етаж не се 
използва. Главният водомерен възел, разположен в сградата, се нуждае от 
подмяна на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери през 
лятото и от комбиниран бойлер в котелно за отоплителния сезон. 
Инсталацията за ръчно пожарогасене не е подменяна от изграждането на 
сградата. Тръбите са стоманени поцинковани, стари и амортизирани и се 
нуждаят от подмяна. Пожарните касети са също стари и амортизирани. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

През 2009 г. за сградите на детската градина са въведени енергийно-
ефективни мерки – санирани са фасадите, хидроизолиране на плоски 
покриви, нови ламаринени поли по бордовете и монтиране на 
слънцезащитни сенници. 

ТОВК 

През 2009 г. е разработено газово котелно, което е оразмерено да 
захранва и съседната сгарада на ЦДГ „Бодра смяна“. Котелът е с топлинна 
мощност 380-480kW, с горелка на „LAMBORGHINI”. Оставен е да 
функционира и стар нафтов котел тип „ОН-350”, окомплектован с 
комбинирана горелка „LAMBORGHINI”. В съседно нафтово помещение се 
намират два резервоара за течно гориво с вместимост 8 тона всеки. 
Водоводният бойлер е с обем 2000 литра. Монтирани са нови 
циркулационни помпи. Предвиден е клон за захранване на ЦДГ „Бодра 
смяна“. В котелното помещение са монтирани газсигнализатор и 
взривобезопасен вентилатор. 
Старата тръбна мрежа на отоплителната инсталация е изцяло подменена 
с полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Монтирани са алуминиеви 
радиатори с терморегулиращи вентили. 

Технология 

Оборудването в кухненския блок е старо и амортизирано. В кухнята над 
печката е монтиран смукателен чадър, заустен към осов вентилатор на 
фасадата. 
В помещенията на пералнята няма механична вентилация. 

Пожарна 
безопасност 

За сградата са осигурени всички мерки за пожарна безопасност. Клас по 
функционална пожарна опасност Ф1.1 и категория на обитателите В2. 
Сградата има действаща Автоматична пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Обектът се намира в комлекс от  детски градини. Дворното пространстово 
е обградено с масивна ограда от страната на улица „Екзарх Йосив“, а от 
страната на улица „Добрич“ оградата е от лека мрежова конструкция. 
Ситуирани са игрови площадки към отдедните социални сгради. Детските 
съоръжения  са стари, но реконструирани и освежени. Налична е 
едроразмерна растителност. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Необходимо е да се проектира и изпълни ефективна смукателна инсталация в 

кухнята, така че отработеният въздух от смукателния чадър да се изхвърля над 
покрива. Да се проектира и изпълни механична смукателна вентилация за 
пералнята. По отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят 
изцяло окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. 
Изводите за контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се 
изгради нова звънчева инсталация. Необходима е подмяна на старите и 
амортизирани ВиК инсталации. Комплексното пространство е в добро състояние. 
Детските съоръжения за съжаление неотговарят на действащата към момента 
наредба за безопасност на децата. Трябва да се направи подробна оценка на 
съществуващите съоръжения и да предвиди поетапната им замяна с нови. 
Задължително е да се направи фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. Липсата на храстова растителност да се компенсира с нова 
отговаряща на съответните изисквания за такава на обекти с този характер. Да се 
предвиди направата на жив плет пред оградата, от страната на улица „Добрич“. 
Детските площадки да се разделят според възрастовите групи посещаващи ги, с 
помощта на растителни прегради. Да се използват по-модерни и интересни паркови 
елементи и игрови съоръжения. 
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ОБЕКТ: ЦДГ „БОДРА СМЯНА“ 

 

Сградата е построена през 1952 г., като през 1982 г. е построена 
пристройка към нея. В детското заведение се възпитават и 
обучават 151 деца, разпределени в 6 градински групи.  
През 2010 г. е реализиран „Ремонт на ЦДГ “Бодра смяна”” 
Строително-ремонтните дейности включват: топлоизолация; 
изолация покрив; подмяна дограма врати и прозорци; вътрешен 
ремонт – монтаж на ламиниран паркет; настилка тераси с 
гранитогрес; доставка и монтаж на сенници; доставка и монтаж на 
охранителна кабина; ремонт на кухненски блок; ремонт ограда; 
ремонт физкултурен салон – подмяна на настилка и монтаж на 
спортни модули; ремонт водогрейна инсталация – смяна на 
радиатори с алуминиеви; ремонт ел.инсталация – подмяна на 
осветителни тела и монтаж на градинско осветление; пожаро-
известителна инсталация вкл. проект, направа на рампа за 
достъп на лица с увреждания; вертикална планировка – 
пренареждане настилка от бетонови плочи, ремонт бетонова 
настилка. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.804.182, УПИ II, кв.99, ул. „Екзарх Йосиф”, 
гр. Червен бряг 

Собственост: Акт № 186 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 11085 кв.м.  
Застроена площ: 500 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 1000 кв.м. 
Пристройка ЗП: 288 кв.м. 
Пристройка РЗП: 576 кв.м. 
Общо РЗП – 1576 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградите на детското заведение са двуетажни масивни със сутерен под 
едното тяло и свързващо ги тяло с голям атриум. Главният вход е от север 
откъм ул. „Екзарх Йосиф”.  Ограждащите стени са от тухлена зидария до 
50 см., като междуетажните подови конструкции са стоманобетонни плочи. 
Покривът на основното тяло е скатен с дървена конструкция, а на 
допълнително построеното - плосък със стоманобетонова плоча, изцяло 
санирани и в добро състояние. На 1-ви и 2-ри етаж са разположени залите 
и обслужващите ги помещения на отделните групи с деца, както и 
административните помещения, а на приземния етаж се намират кухня, 
пералня, сушилня с гладачно, складове и котелно помещение. След 
направения оглед се установи, че са направени частични ремонти в 
помещенията главно, където са децата – подмяна на настилките - монтаж 
на ламиниран паркет за стаи и гранитогрес за тераси, теракотни плочи - в 
общи част и стълби; бояджийски работи в помещенията. Настилките и 
облицовките в санитарните помещения са стари и амортизирани, както и 
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мебелното оборудване в помещенията. По отношение на интериора е 
необходимо да се направи ремонт, включващ реновирани са мазилките по 
стените, отстраняване на течове и мухъл по стени, основен ремонт на 
санитарните възли, подмяна на старите вътрешните дограми и врати. Да 
се направи основен ремонт за перално и гладачно помещение за 
осигуряване на хигиенно-санитарните норми.  

Конструкция 

Конструкцията на сградите е двуетажна масивна, изградена от скелетна 
стоманобетонова система – колони и междуетажни подови плочи с 
плочогредово сечение и носещи тухлени зидове по фасади. 
Строителството е монолитно, изпълнено по класическа технология. 
Покривът над първоначално построеното тяло е скатен с дървена 
конструкция и покритие от керемиди, а на допълнително построеното - 
плосък със стоманобетонова плоча с борд и положена върху него 
хидроизолация. При направения оглед не са установени повреди в 
контруктивни елементи и сградите са в добро експлоатационно състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения с изключение на кухнята и пералното са изпълнени с 
мостов проводник. За кухнята и пералното инсталациите са с кабели СВТ, 
положени открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от 
изграждането на сградата. Електрическите разпределителни табла са с 
порцеланови предпазители и са морално остарели. Главното 
разпределително табло е с подменена апаратура – в стария метален 
шкаф са монтирани Автоматични прекъсвачи за изводите. В сутерена едно 
от таблата е с паднала врата и опасно за персонала. 
Осветителните тела, ключове и контакти в помещенията са подменяни 
частично. Осветлението е с енергийно ефективни осв.тела с тръбни и с 
компактни луминесцентни лампи. Има ново евакуационно осветление с 
осв.тела с вградена акумулаторна батерия. 
Съществуващите контакти в занималните за децата са много малко на 
брой и стари. Измерването на консумираната ел. енергия става с един 
брой електромер, монтиран в ГРТ. За котелното е изпълнено ново ел. 
захранване и аварийна газосигнализация за съоръженията на газ в 
съответствие с действащите Наредби. Има съществуваща мълниезащитна 
инсталация – действаща, има протоколи от измерване на съпротивление 
на заземленията.  Като цяло електрическите инсталации не отговарят на 
действащите в момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводните инсталации в сградите не са подменяни от изграждането 
им. Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят 
от подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и 
амортизирани и се нуждаят от подмяна. Главният водомерен възел, 
разположен в сградата, се нуждае от подмяна на арматурите. Инсталация 
за ръчно пожарогасене няма. Канализационната инсталация е стара, 
амортизирана и се нуждае от подмяна. Необходимо е проектиране и 
изграждане на площадкова канализационна мрежа за дъждовни води. 
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Енергийна 
ефективност 

Сградата е санирана /без покрив и цокли/ - положена топлоизолация и 
фасадна боя, старата дограма е подменена с PVC-стъклопакет. На места 
хидроизолацията на покрива е компрометирана и има течове по таваните 
и стените на помещенията.  

ТОВК 

Сградата се захранва от котелното на детска ясла „Щастливо детство” 
чрез подземен тръбопровод с дължина 150 метра, достигащ до абонатна 
станция. По трасето се губи много топлинна енергия и това се отразява на 
отоплението на детската градина. Монтирани са алуминиеви радиатори с 
терморегулиращи вентили. Тръбната мрежа е от стоманени тръби, 
изпълнена под прозорците.   

Технология 
В кухнята е монтиран нов смукателен чадър над топлите съоръжения. 
Пералнята работи със стари машини, вентилацията е с осов вентилатор на 
стената, изключително влажно и с мухъл по стените помещение. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата има действаща Автоматична пожароизвестителна инсталация 

Прилежащи 
дворни площи 

Обектът се намира в комлекс от  детски градини. Дворното пространстово 
е обградено с масивна ограда от страната на улица „Екзарх Йосив“, а от 
страната на улица „Добрич“ оградата е от лека мрежова конструкция. 
Ситуирани са игрови площадки към отдедните социални сгради. Детските 
съоръжения  са стари, но реконструирани и освежени. Налична е 
едроразмерна растителност. Комплексното пространство е в добро 
състояние. Детските съоръжения за съжаление неотговарят на 
действащата към момента наредба за безопасност. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 
полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка. Да се проектира и 
изпълни механична смукателна вентилация за пералнята. По отношение на ел. 
инсталациите е необходимо да се подменят изцяло окабеляването (да се предвиди 
три – и петпроводно захранване) и разпределителните ел.табла. Осветителните 
тела, ключове и контакти, които са стари да се заменят. Изводите за контакти в 
таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се изгради нова звънчева 
инсталация. Да се подменят ВиК инсталациите. 
Трябва да се направи подробна оценка на съществуващите съоръжения и да 
предвиди поетапната им замяна с нови. Задължително е да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. Липсата на храстова 
растителност да се компенсира с нова, отговаряща на съответните изисквания за 
такава на обекти с този характер. Да се предвиди направата на жив плет пред 
оградата, от страната на улица „Добрич“. Детските площадки да се разделят според 
възрастовите групи посещаващи ги, с помощта на растителни прегради. Да се 
използват по-модерни и интересни паркови елементи и игрови съоръжения. 

 

ОБЕКТ: ЦДГ „ЗВЕЗДИЦА“ („БОДРА СМЯНА – ВТОРА БАЗА“) 

 

Сградата е построена през 1974г. и е с капацитет за 88 деца. В 
момента в детското заведение се възпитават и обучават 73 деца 
от 3 годишна възраст до постъпването им в I клас, разпределени 
в 3 градински групи. 
През 2009 г. е изпълнен Проект: „Ремонт на ЦДГ „Звездица” – гр. 
Червен бряг”, включващ следните видове дейности: саниране на 
сграда – външна топлоизолация, саниране фасада и вътрешно 
саниране, доставка и монтаж на сенници, ремонт на помещения и 
санитарни възли, подмяна на дограма, подмяна на осветление, 
монтаж на ламиниран паркет и шумопоглъщаща настилка, ОВ и 
др. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.804.181, гр. Червен бряг, п.к. 5980,  
ул. „Стоян Едрев“, УПИ I, кв.99  

Собственост: Акт № 153 за публична общинска собственост от 25.08.1999г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 5120 кв.м. 
Застроена площ основна сграда - 311,55 
кв.м. 
Застроена площ администр. сграда - 56,05 
кв.м. 
Застроена площ топла връзка коридор - 15 
кв.м. 
Разгърната застроена площ: 679,15 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Детското заведение включва основна двуетажна масивна сграда със 
сутерен, едноетажна масивна сграда за административни помещения и 
едноетажна топла връзка за двете помещения – масивна сграда. 
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Разпределението на основната сграда включва по 2 обособени спални със 
занимални на етаж за всяка градинска група, както и кабинет за логопед на 
2-ри етаж. В административната част се помещава медицински кабинет. 
Главният вход е от североизток. 
По отношение на интериора в залите за групи, кабинетите и други 
спомагателни помещения състоянието е много добро вследствие на 
изпълнения през 2009 г. ремонт. Подменени са настилките – паркет и 
теракотни плочи, интериорни врати и преградна дограмата, частично е 
подменено мебелното оборудване. При обследването бе установено, че 
настилките от мозаечни плочи в коридора и общите части са стари и 
амортизирани, има сериозни течове от покрива, които са наводнили 
стените в административната част и медицинския кабинет. Необходимо е 
да се извърши ревизия на мазилките по стените, като се направи преценка 
на необходимостта от пълна или частична реновация. Да се направи 
Покривът е плосък стоманобетонов без положена топлоизолация, само 
хидроизолация, която на места е компрометирана. 

Конструкция 

Конструкцията на сградата е построена по метода на сглобяемо-
монолитната строителна система с пакетно повдигани плочи. Носещата 
конструкция е скелетно безгредова стоманобетонна. Тя се състои от 
монолитно излети плочи в пакет и сглобяеми колони. Ограждащите 
елементи са носещи тухлени зидове. Основите на сградата са ивични 
стоманобетонови фундаменти, монолитно изпълнени. Покривната 
конструкция е изпълнена като стоманобетонова плоча с детайл на „топъл 
покрив”. След направения оглед на място конструкцията е във видимо 
добро състояние без наличие на пукнатини и дефектирали конструктивни 
елементи. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата, с изключение на разливната са 
нови. Консуматорите са захранени дву- и четирипроводно с нови 
проводници ПВВМ-Б1, положени скрито под мазилките. В разливната 
инсталациите са с кабели СВТ, положени открито на скоби - 
окабеляването и разпределителното ел.табло не са подменяни. В 
останалите ел. разпределителни табла са монтирани нови автоматични 
прекъсвачи, без да се подменят кутиите. За обекта има нов електромер.  
Осветителните тела, ключове и контакти в помещенията са подменени 
изцяло. Осветлението е с енергийно ефективни осветителни тела с тръбни 
и с компактни луминесцентни лампи. Има евакуационно осветление с 
осветителни тела с вградена акумулаторна батерия. 
За котелното е изпълнено ново ел. захранване и аварийна 
газосигнализация за съоръженията на газ в съответствие с действащите 
Наредби. Има заземителна инсталация. 
Има нова мълниезащитна инсталация – действаща, има протоколи от 
измерване на съпротивление на заземленията.  
Като цяло (с изключение на разливната) електрическите инсталации 
отговарят на действащите в момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
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Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Изключение правят етажните отклонения и санитарните прибори 
в санитарните възли за детските групи, които са нови и не се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел, разположен във водомерна шахта, 
се нуждае от подмяна на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. 
бойлери през лятото и от комбиниран бойлер в котелно за отоплителния 
сезон. Инсталация за ръчно пожарогасене няма. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Изключение правят само санитарните прибори в санитарните 
възли за детските групи, които са нови и не се нуждаят от подмяна. 
Етажните отклонения в санитарните възли са нови, но е необходимо да се 
вградят в стените. Отводняването на двора става само през 1бр. дворен 
сифон. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

През 2009 г. за сградата са въведени енергийно-ефективни мерки, 
включващи топлоизолация на фасадни стени (без цокли), подменена е 
старата дървената дограма с PVC стъклопакет, монтирани са слънчеви 
сенници и са реконструирани котелните и отоплителни инсталации. 

ТОВК 

През 2009 г. е изградено газово котелно. Монтиран е котел „VIADRUS” с 
мощност 250kW, с комбинирана горелка на газ и нафта тип „RLS 28”, 
Италия. Помпите са нови. За производство на топла вода има монтиран 
водоводен бойлер. Използват се и електрически бойлери. В котелното 
помещение са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен вентилатор. 
Главната разпределителна мрежа  е изпълнена като попътна система 
„Тихелман” от стоманени  тръби. Отоплителни тела са чугунени радиатори. 
На инсталацията е правена промивка преди три години. 

Технология 

В детското заведение се помещава разливна, в която се доставя готова 
храна от ЦДГ „Бодра смяна”. В помещението на разливната има стара 
нефункционираща вентилация. На приземния етаж има перално 
помещение. В пералнята има стара смукателна вентилация, която 
функционира. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата няма Пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Обектът се намира в комлекс от  детски градини. Дворното пространстово 
е обградено с масивна ограда от страната на улица „Екзарх Йосив“, а от 
страната на улица „Добрич“ оградата е от лека мрежова конструкция. 
Необходимо е да се изгради нова ограда. Ситуирани са игрови площадки 
към отдедните социални сгради. Детските съоръжения  са стари, но 
реконструирани и освежени. Налична е едроразмерна растителност. 
Комплексното пространство е в добро състояние. Детските съоръжения за 
съжаление неотговарят на действащата към момента наредба за 
безопасност. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи По отношение на ОВК инсталациите е необходимо да се подмени цялата тръбна 

отоплителна мрежа като се заложат полипропиленови тръби, стабилизирани с 
алуминиева вложка. Старите чугунени радиатори да се подменят с алуминиеви, 
като се окомплектоват с терморегулиращи  вентили с термостатна глава и 
автоматични обезвъздушители. Да се изгради нова вентилационна система за 
кухненския блок. Да се проектира и изпълни  механична смукателна вентилация за 
пералнята. Да се подменят ВиК инсталациите в сградата. 
Трябва да се направи подробна оценка на съществуващите съоръжения и да 
предвиди поетапната им замяна с нови. Задължително е да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. Липсата на храстова 
растителност да се компенсира с нова отговаряща на съответните изисквания за 
такава на обекти с този характер. Да се предвиди направата на жив плет пред 
оградата, от страната на улица „Добрич“. Детските площадки да се разделят според 
възрастовите групи посещаващи ги, с помощта на растителни прегради. Да се 
използват по-модерни и интересни паркови елементи и игрови съоръжения. 
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ОБЕКТ: ОДЗ „ЗОРА“ 

 

Сградите са построени през 1974г. В детското заведение се 
възпитават и обучават 150 деца на различна възраст до 
постъпването им в I клас, разпределени в 4 градински и 1 яслена 
групи. 
През 2010 г. е реализиран Проект „Ремонт на ЦДГ „Зора”” 
Строително-ремонтните дейности на проекта включват: топлинна 
изолация с екструдиран пенополистирол - /фибран с деб. 50 мм/, 
оформяне на външна фасада, топлинна и хидроизолация на 
покрив; подмяна дограма врати и прозорци; вътрешен ремонт – 
монтаж на ламиниран паркет, настилка тераси с гранитогрес, 
настройка парапет тераси, доставка и монтаж на сенници, 
доставка и монтаж на охранителна кабина; ремонт на кухненски 
блок; ремонт ограда; ремонт физкултурен салон – подмяна на 
настилка и монтаж на спортни модули; ремонт водогрейна 
инсталация – смяна на радиатори с алуминиеви; ремонт ел. 
инсталация – подмяна на осветителни тела и монтаж на 
градинско осветление; ремонт ВиК инсталация; пожаро-
известителна инсталация + проект и направа на рампа за достъп 
на лица с увреждания 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.803.122, кв. 75, пл. №1183, гр. Червен бряг, 
п.к. 5980, ул. "Християнска" №31  

Собственост: Акт № 184 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 6000 кв.м. 
Застроена площ основна сграда - 335 кв.м. – 
2 етажа; 
Застроена площ ясла –  
245 кв.м. – 2 етажа; 
Застроена площ администр. сграда - 114 
кв.м. – 2 етажа; 
Разгърната застроена площ: 1388 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградите са построени през 1974г. и представляват двуетажни масивни 
стоманобетонни скелетни конструкции. Главният вход е от север. 
Ограждащите стени са от тухлена зидария, като междуетажните подови 
конструкции са стоманобетонни плочи. Покривите на отделните тела са 
плоски със стоманобетонова плоча, изцяло санирани и в добро състояние. 
На 1-ви и 2-ри етаж са разположени залите и обслужващите ги помещения 
на отделните групи с деца, както и част от административните помещения, 
а на приземния етаж се намират кухня, пералня, сушилня с гладачно, 
складове и административни помещения. 
След направения оглед се установи, че сградите са в много добро 
състояние – сменени са настилките, облицовките в помещенията, 
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реновирани са мазилките по стените и са подменени вратите и 
вътрешните дограми. 

Конструкция 

Конструкцията на сградите е двуетажна, изпълнена като смесена 
монолитна скелетна конструкция с носещи тухлени стени, колони и 
монтажни подови ст. б. панели с цилиндрични 
кухини тип „ПЕЦ”. Ограждащите елементи са носещи тухлени зидове, 
които стъпват върху монолитно изляти ивични стоманобетонови цокли. 
Покривът е плосък със стоманобетонова покривна плоча. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения с изключение на кухнята са изпълнени с мостов 
проводник. За кухнята инсталациите са с кабели СВТ, положени открито на 
скоби или частично изтеглени в PVC канал. Окабеляването не е 
подменяно от изграждането на сградата. Електрическите разпределителни 
табла са с Автоматични прекъсвачи, монтирани в старите шкафове на 
таблата.  
Осветителните тела, ключове и контакти в помещенията са подменени 
изцяло. Осветлението е с енергийно ефективни осв.тела с тръбни и с 
компактни луминесцентни лампи. Има ново евакуационно осветление с 
осв.тела с вградена акумулаторна батерия. 
Измерването на консумираната ел.енергия става с един брой електромер, 
монтиран в ГРТ. 
За котелното е изпълнено ново ел. захранване и аварийна 
газосигнализация за съоръженията на газ в съответствие с действащите 
Наредби. Има действаща мълниезащитна инсталация. 
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел, разположен в сутерена, се нуждае от 
подмяна на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. 
Инсталация за ръчно пожарогасене няма. 
Канализационната инсталацията е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

През 2010 година сградата на градината е санирана – положена е 
топлоизолация и дограмата е подменена с PVC-стъклопакет, покривът е 
хидро- и топлоизолиран. 

ТОВК 

Разработено е газово котелното с котел „WIESMANN”. Топлинната 
мощност   на   котела  е  350kW.  Горелката е с мощност 85-350 kW. Няма 
производство на топла вода. Използват се електрически бойлери. В 
котелното помещение са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен 
вентилатор.Главната разпределителна мрежа  е лъчева система, 
изпълнена от черни газови и патентови тръби. Отоплителни тела - 
алуминиеви радиатори с терморегулиращи вентили на тях. 
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Технология 

В детското заведение има функциониращи кухня, разливна и пералня. 
Кухненският блок е оборудван с нови съоръжения, само фурната 
„Пауталия” е стара, но в изправност. Над топлия блок е монтиран 
смукателен чадър с регенеруеми филтри и работи добре. Помещенията на 
пералнята са с естествена вентилация. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата има действаща Автоматична пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Частично са подменени настилките около детските площадки. Детските 
съоръжения са стари. Налична е дървесна растителност. Пространството 
е оформено на тераси поради голямата денивелация. Настилките трябва 
да се реконструират. Детските площадки трябва да се разделят на 
обособени зони спрямо възрастовите групи. Детските съоръжения трябва 
да се подменят с нови отговарящи на изискванията. Да се направи също 
така фитосанирна оценка и паспортизация на растителността. Да се внесе 
подходяща растителност. 

Заснемане на състоянието 

  
 

   

   
Изводи Да се подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 

полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка. 
По отношение на ел.инсталациите е необходимо да се подмени изцяло 
окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване). Изводите за 
контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се изгради нова 
звънчева инсталация. Да се подменят ВиК инсталациите. Да се благоустрои 
дворното пространство и да се изгради покрит басейн за развитие на спортно-
оздравителната дейност в градината. 
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ОБЕКТ: ЦДГ „МИР“ ФИЛИАЛ КЪМ ОДЗ „ЗОРА” 

 

Сградата на детското заведение е построена и въведена в 
експлоатация през 1986 г. В нея се обучават и възпитават 110 
деца, разпределени в 4 градински и 1 ясленска групи.  
През 2010 г. е реализиран Проект “Ремонт на ЦДГ „Мир”. 
Строително-ремонтните дейности включват външна изолация с 
EPS и оформяне на външна фасада и изолация покрив; подмяна 
дограма врати и прозорци; повишаване ефективността на 
отоплителната инсталация с котелната уредба чрез подмяна на 
котел и подмяна на радиатори с алуминиеви; вътрешен ремонт – 
монтаж на ламиниран паркет, настилка и наклон тераси, доставка 
и монтаж на сенници, доставка и монтаж на охранителна кабина; 
ремонт на кухненски блок; ремонт физкултурен салон – подмяна 
на настилка и монтаж на спортни модули; ремонт ел. инсталация 
– подмяна на осветителни тела и монтаж на градинско 
осветление; пожаро-известителна инсталация вкл. проект; 
направа на рампа за достъп на лица с увреждания; вертикална 
планировка – ремонт на ограда и монтаж на парково осветление. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.805.172, УПИ XV, кв.62, гр. Червен бряг 

Собственост: Акт № 187 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 5200 кв.м. 
Застроена площ: 1247 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 1785 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е двуетажна масивна без сутерен.  
На първи етаж се помещават 3 обособени зони за групи, всяка от които със 
занималня, спалня, санитарни възли и офис, също така има кухненски 
блок – разливна, физкултурен салон, административна част, котелно 
помещение и резервоар за гориво с отделни входове от двора. На втори 
етаж има разположени още обособени зони за групи и административни 
площи. В сградата са обособени два вътрешни двора с изградени 
бетонови площадки за игра на децата, площадка за организация и 
безопасност на движение. В имота има басейн, който не функционира. 
След направения оглед се установи, че сградата е в много добро 
състояние след реализирания ремонт. Необходимо е да се подмени 
старото мебелно оборудване и да се отстранят частично течове по 
окачени тавани. 

Конструкция 
Конструкцията на сградата е двуетажна масивна, изградена от 
стоманобетонна скелетна система – ст. б. колони и междуетажна ст. б. 
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плоча, върху която е изграден „топъл” плосък покрив, изцяло саниран. 
Ограждащите стени са изградени от тухлени зидове, стъпващи върху 
стоманобетонови цокли – без видими дефекти по тях. Сградата е в добро 
експлоатационно състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения с изключение на разливната са изпълнени с мостов 
проводник. За разливната инсталациите са с кабели СВТ, положени 
открито на скоби и частично над окачен таван. Окабеляването не е 
подменяно от изграждането на сградата. Електрическите разпределителни 
табла са с порцеланови предпазители и са морално остарели.  
Осветителните тела са нови - енергийно ефективни с тръбни и с компактни 
луминесцентни лампи. Ключове и контакти в помещенията са подменяни 
частично. Има  евакуационно осветление с осв.тела с вградена 
акумулатор-на батерия. 
Измерването на консумираната ел.енергия става с един брой електромер, 
монтиран в ГРТ. 
За котелното е изпълнено ново ел. захранване и аварийна 
газосигнализация за съоръженията на газ в съответствие с действащите 
Наредби. 
Има съществуваща мълниезащитна инсталация – действаща, има 
протоколи от измерване на съпротивление на заземленията.  
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводните инсталации в сградите не са подменяни от изграждането 
им. Тръбите са стоманени поцинковани, стари и амортизирани и се 
нуждаят от подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и 
амортизирани и се нуждаят от подмяна. Гореща вода се осигурява от 
обемни и проточни ел. бойлери. Главният водомерен възел се нуждае от 
подмяна на арматурите. Инсталацията за ръчно пожарогасене не е 
подменяна от изграждането на сградата. Тръбите са стоманени 
поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от подмяна. Пожарните 
касети са също стари и амортизирани. 
Канализационната инсталация е стара и амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

През 2010г. за сградата са въведени енергийно-ефективни мерки, 
дограмата е подменена с PVC-стъклопакет, положена е топлоизолация, 
фасадите и покрива са реновирани изцяло, но има течове в някои 
помещения като физкултурния салон, затова е необходима ревизия на 
хидроизолацията на покрива. 

ТОВК 

През 2010 г. е изградено котелно на газ с котел „Дедитрих- GT337” с 
топлинна мощност 180-230kW. Комплектован е с горелка „Гуенод С28”. 
Една от циркулационните помпи е подменена с нова тип „Грундфос”. В 
котелното помещение са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен 
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вентилатор. Запазен е като резервен и нафтов котел „ГНВ-350” с горелка 
„Спартак”. В съседно помещение е монтиран нафтов резервоар с обем 10 
тона. Системата работи с отворен разширителен съд. Водоводният бойлер 
е повреден. За приготвяне на топла вода се ползват електрически 
бойлери. Радиаторите са алуминиеви с терморегулиращи вентили. 
Аншлусите към тях са от полипропиленови тръби, щранговете са от черни 
газови тръби. 

Технология 
На първи етаж има кухненски блок, който се ползва като разливна. 
Оборудването е остаряло и амортизирано. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата има действаща Автоматична пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Дворното пространство е добре организирано. Има налична дървесна и 
храстова растителност. Детските съоръжения са стари и не отговарят на 
изискванията. Настилките асфалтови и от бетонни плочи.  

Заснемане на състоянието 

   
   

   
Изводи За нуждите от топла вода да се предвиди необходимия брой селективни слънчеви 

колектори, които да се  монтират  на покрива.  В котелното  да се предвиди 
комбиниран бойлер с електрически нагревател, помпена група, затворен 
разширителен съд, както и предпазна и спирателна арматура. Да се подмени 
разпределителната тръбна  мрежа и щранговете с полипропиленови тръби 
стабилизирани с алуминиева вложка.  
По отношение на ел.инсталациите е необходимо да се подменят изцяло 
окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. Ключове и контакти, които са стари да се заменят. 
Изводите за контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се 
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изгради нова звънчева инсталация. Да се подменят старите ВиК инсталации. 
Необходимо е да се изгражди площадкова канализационна мрежа за дъждовни 
води. Трябва да се подменят и реконструират  с настилките по алеите нови. Да се 
напражи оценка и паспортизация на растителността. 

 

ОБЕКТ: ЦДГ „МЕЧО ПУХ“ – ФИЛИАЛ КЪМ ОДЗ „ЗОРА” 

 

Сградата на детското заведение е построена през 1949 г., като 
през 1972 г. е построена пристройка към нея. В детското 
заведение се възпитават и обучават 41 деца.  
 

Местоположе-ние: УПИ III, кв.75 по плана за регулация на кв. Пети 

Собственост: Акт № 188 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 2020 кв.м. 
Застроена площ: 230 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 230 кв.м. 
Пристройка ЗП: 100 кв.м. 
Бараки ЗП: 140 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата на филиала представлява едноетажна масивна сграда, 
помещаваща занимална и спалня за групите, административна част и 
санитарни помещения. До нея има долепена едноетажна пристройка, в 
която се помещават кухня, пералня и склад. В имота на детското 
заведение има дървени стари бараки, които не функционират и не 
отговарят на  Покривът на пристройката е етернитов и не е саниран. При 
направения оглед на място се установи, че са правени опити за външно 
поддържане на фасадните равнини, без обаче да се вземат мерки за 
полагане на необходимата топлоизолация, частично е сменена дограмата. 
На места липсва фасадната мазилка и са разкрити тухлените зидове. 
Също така са извършени частични ремонти в помещенията, главно, където 
са децата – предимно бояджийски работи, монтиран е окачен таван от 
минерални пана, в който са вградени нови осветителни тела. Настилките в 
помещенията са на балатум и дървено дюшеме, нуждаещи се от подмяна. 
По стените има стари дървени облицовки – ламперия, която е козметично 
боядисана. В санитарните възли има частични ремонти – подмяна на 
стари настилки с фаянсови плочи и санитарно оборудване, които вече се 
нуждаят от реновиране. Мебелното оборудване и вратите са стари и 
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амортизирани. Сградите имат нужда от основен ремонт и обследване за 
установяване на техническите характеристики. 

Конструкция 

Конструкцията на основната сграда е едноетажна масивна, изпълнена от 
носещи тухлени зидове с едиични плътни тухли, без стоманобетонови 
колони и подова настилка, положена на земната онсова без 
хидроизолация. Покривът е скатен с дървена конструкция, 
компрометирана – изгнили дървени греди на места. Сградата не отговаря 
на изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ съгласно обследването на 
конструкцията. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения са изпълнени с мостов проводник. Окабеляването не е 
подменяно от изграждането на сградата. Има едно ел. разпределително 
табло с Автоматични прекъсвачи.  Осветителните тела са подменени 
изцяло – за вграждане в окачен таван с тръбни луминесцентни лампи. 
Ключовете и контактите са стари. Има ново евакуационно осветление с 
осв.тела с вградена акумулаторна батерия. 
Съществуващите контакти в занималните за децата са много малко на 
брой и стари. Измерването на консумираната ел. енергия става с един 
брой електромер, монтиран в самостоятелно табло на стълб пред 
сградата. 
Няма мълниезащитна инсталация – действаща, има протоколи от 
измерване на съпротивление на заземленията.  
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация в сградата е от ПП тръби, но се движи 
открито по стени на стаи и санитарни възли. Санитарните прибори са нови. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери целогодишно. Главният 
водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. Инсталация за 
ръчно пожарогасене няма. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Изключение са етажните отклонения. Необходимо е проектиране 
и изграждане на площадкова канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

Сградите на филиала не са санирани. Сменена е частично старата 
дървена дограма с PVC – стъклопакет. 

ТОВК 

Във филиала е монтирана камина на твърдо гориво. Разработена е 
отоплителна инсталация с панелни радиатори, пластмасови тръби 
/прокарани видими по тавана/, затворен разширителен съд, циркулационна 
помпа. 
Отоплението в разливната-кухня е с печка на твърдо гориво. В кухненския 
блок няма механична вентилация. 

Технология 
Храната в детското заведение се доставя от ОДЗ „Зора”. В кухненския блок 
има разливна, оборудвана с работни маси и стерилизатор. Оборудването 
е старо и амортизирано. Има нужда от основен ремонт. 

Пожарна Няма внедрени мерки за пожарна безопасност.  
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безопасност 

Прилежащи 
дворни площи 

Състоянието на дворното пространство е в много лошо състояние, 
неотговарящо на изисквания за безопасност. Липсват детски площадки и 
места за отдих. Оградите са в лошо състояние. Липсва растителност. 

Заснемане на състоянието 

   
   

   
Изводи За сградата да се изпълнят мерки за енергийна ефективност на база Наредба №7 

от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия. Да се направи обследване за доказване годността и експлоатационните 
характеристики на сградите и да се изготвят инвестиционни проекти за цялостен 
ремонт по всички части на детското заведение. По отношение на ел. инсталациите 
е необходимо да се подменят изцяло окабеляването (да се предвиди три – и 
петпроводно захранване) и разпределителното ел. табло. Да се монтират нови 
ключове и контакти. Изводите за контакти в таблата да се оборудват с 
дефектнотокови защити. Да се изгради нова звънчева инсталация. Да се 
проектират и изградят нова мълниезащитна и заземителна инсталации. Да се 
подменят ВиК инсталациите. Да се направи цялостан реконструкция на 
пространството. Да се обособят игрови зони с нови детски съоръжение, алеи и 
площадки с нови настилки. Да се внесе нова растителност, отговаряща на 
наредбата. 
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2.8.1.2. Общо и профилирано образование 
 

В общината пет училища са със статут на средищни. Така на практика в    СОУ“д-р 
Петър Берон”,ОУ„Христо Смирненски“ в гр.Червен бряг, СОУ„Христо Смирненски“ в 
гр.Койнаре, ОУ „Отец Паисий“ в с.Радомирци и ОУ „Христо Ботев“ в с.Чомаковци се учат 
ученици от селата, в които няма действащи. За превозване на учениците е осигурен безплатен 
транспорт. Община Червен бряг разполага с 3 училищни автобуса предоставени от МОН във 
връзка с оптимизацията на училищната мрежа и превоза на деца от общинските села до 
училища в съседни населени места. 

 
Таблица 30. Брой на учениците, по училища и по учебни години от 2005 до 2014 година 

Училище/ Брой деца 2014 2013 2012 2011 2010 

СОУ "Д-р Петър Берон" (I-V КЛАС) 303 333 328 296 291 

СОУ "Д-р Петър Берон" (V-XII КЛАС) 402 384 398 418 385 

Търговска гимназия “Васил Априлов” 190 204 204 242 287 

ПГМЕТ "Девети май" 219 191 208 239 234 

ПГХТ "Юрий Гагарин" 109 129 141 136 165 

ОУ „Христо Смирненски” 375     

ОУ „Алеко Константинов” , кв. Пети 165 166 158 152 156 

Общо: 1763     

Източник: Общинска администрация 

 

 
Фигура 28. Динамика на общия брой деца в училищната мрежа 
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Качествените характеристики на инфраструктурата на училищата показва, че сградния 
фонд е в добро състояние. 

Предоставените данни от училищата показват, че се намалява тенденцията на децата, 
застрашени от отпадане от училище. В община Червен бряг през учебната 2007 – 2008 г. са 
отпаднали 44 деца, през учебната 2008-2009 са отпаднали 46 и отпадат все по-малко. 
 
Таблица 31. Разпределение на сградите на средищните учебните заведения 

Училище 
ОУ „Христо 
Смирненски“ 

ОУ „Алеко 
Константинов“ 

СОУ „Петър Берон“ 

Брой класни стаи 16 9 33 

Брой кабинети 5 1 9 

Брой спортни салони 2 1 2 

Източник: Общинска администрация 

 
За потребностите на целевия и проблемен анализ към ИПГВР е направен подробен 

анализ на състоянието на сградния фонд и дворните пространства на училищата в град 
Червен бряг (Таблица 32). 
 
Таблица 32. Подробен анализ на състоянието на училищата в град Червен бряг 

ОБЕКТ: ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 

 

Сградите са построени и функционират през 1976 г. В учебното 
заведение се обучават 375 деца от I до VIII клас.  
През 2010 г. е изпълнен проект за „Ремонт на ОУ “Христо 
Смирненски” – Червен бряг” Строително-ремонтните дейности 
включват: изолация с EPS и оформяне на външна фасада, 
изолация на покрив; подмяна на дограма – PVC – четирикамерна 
с термостат и двоен стъклопакет - прозорци и врати, вътрешен 
ремонт на помещенията, циклене на паркет; монтаж на окачен 
таван – I-ви корпус, подмяна на врати на учебни стаи и тоалетни, 
повишаване ефективността на отоплителната инсталация и 
котелната уредба – доставка и монтаж на горелка и помпа, 
разходомер за гориво, топломер, термометри и манометри 
контролер, подмяна на радиаторите с алуминиеви; ремонт на 
покривна хидроизолация; монтаж на мълниезащитна инсталация; 
ремонт на ел. инсталация – подмяна и монтаж на осветителни 
тела, монтаж на градинско осветление; пожаро-известителна 
инсталация+проект; ремонт вертикална планировка – полагане на 
асфалт и пренареждане на настилка с бетонови плочи; ремонт 
ограда. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.806.43, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий” 
37-39, УПИ I, кв.148 
 

Собственост: Акт № 99 за публична общинска собственост от 24.09.1998г. 
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Технически 
показатели: 

Площ на имота: 15025 кв.м. 
Застроена площ: 1026 кв.м. + сутерен - 621 
кв.м. 
Административна сграда - 308 кв.м. 
Физкултурен салон - 294 кв.м. 
Работилница - 498,50 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 6133,50 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е построена през 1975г. и се състои училищна сграда с 24 класни 
стаи и сутерен, в който има столова с трапезария, кухня и складови и 
сервизни помещения, административна сграда, физкултурен салон, 
работилница. В имота има обособена стопанска сграда с покрит двор. 
След направения ремонт сградите са в сравнително задоволително 
състояние състояние, но оборудването е остаряло, интериора захабен и 
се нуждаят от подмяна. Да се ревизира покривната хидроизолация, тъй 
като има течове в някои помещения. Фасадите са в добро състояние. 

Конструкция 
Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонова – греди, колони и 
носещи тухлени зидове. Видимо в добро състояние. Покривите са плоски – 
стоманобетонова плоча и бордове с ламаринени поли в добро състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрозахранването на сградите става от трафопост, разположен в 
имота. Електрическите инсталации в сградите са стари и амортизирани. 
Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите 
във всички помещения с изключение на техническите са изпълнени с 
мостов проводник. За техническите помещения - с кабели СВТ, положени 
открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от изграждането на 
сградата.  
Има ново ел. захранване за помпи и горелки към котел на газ и ново ел. 
табло за захранване и управление на консуматорите в котелното на газ. 
Предвидена е аварийна сигнализация. Главното разпределително табло е 
с порцеланови предпазители и входен автоматичен прекъсвач, който е 
морално остарял. Разпределителните ел. табла по етажите също са стари 
и с порцеланови предпазители.  
Осветителните тела в класните стаи, коридорите, административните 
помещения, работилниците, кухнята и столовата са подменени изцяло, в 
част от помещенията има окачени тавани.  Всички осветителни тела са с 
ЕПРА, тръбни и компактни луминесцентни лампи. 
Сградите имат евакуационно осветление с осв.тела с вградена 
акумулаторна батерия. Във всички помещения има еднофазни контакти, 
които са във видимо лошо състояние.  
За физкултурния салон има съществуващо осветление, което неосигурява 
достатъчна осветеност на игрищата. Осветителните тела са стари и 
енергоемки. За сградите има мълниезащитна инсталация - действаща.  
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Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от комбиниран бойлер в котелно. Инсталацията 
за ръчно пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Пожарните касети са също стари и амортизирани. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Отводняването на вътрешният двор става само през 1бр. уличен 
отток. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата е топлоизолирана през 2010 година като са положени изолации 
на външни стени /без таван/, дограмата е подменена с PVC стъклопакет. 
Покривът не е саниран с топлоизолация. 

ТОВК 

Котелното преди 4 години е преработено на газ, монтиран е котел с 
топлинна мощност 600kW. Старият нафтов котел „ОН-550” е запазен като 
резервен, както и основния резервоар от 20 тона. Системата се 
обезопасява чрез отворен разширителен съд. В котелното помещение са 
монтирани газсигнализатор и взривобезопасен вентилатор. 
Отоплителната инсталация е изпълнена от стоманени тръби, щранговете в 
коридорите са скрити, а в класните стаи-открити. Монтирани са 
алуминиеви радиатори. Във фоайетата аншлусите са прокарани открити. 
Обезвъздушаването е централно. Липсва механична  вентилация, само на 
прозореца на топлата кухня е монтиран осов вентилатор с недостатъчен 
дебит. В едноетажна постройка се намират физкултурния салон и 
работилниците. Салонът се вентилира с осови вентилатори. Котелното 
работи добре и дава необходимата топлинна мощност. 

Технология 
В кухнята съоръженията са стари, амортизирани, само фурната е нова. 
Обособени са помещения за подготовки, миялна, складове.  

Пожарна 
безопасност 

Сградата има действаща автоматична пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Прилежащите зелени площи и спортни площадки са в задоволително 
състояние. Налична е едроразмерна дървена  растителност. Спортните 
съоръжения са стари. Има  изградена нова спортна площадка. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се направи ремонт на помещенията и санитарните възли. По отношение на ел. 

инсталациите е необходимо да се подменят изцяло окабеляването (да се предвиди 
три – и петпроводно захранване) и разпределителните ел. табла. Ключове и 
контакти, които са стари да се заменят. Изводите за контакти в таблата да се 
оборудват с дефектнотокови защити. Да се подменят осветителните тела и 
окабеляването за тях във физкултурния салон като се предвидят тела с енергийно 
ефективни светлоизточници и добра светлоразпре-делителна крива. Да се подмени 
цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат полипропиленови тръби 
стабилизирани с алуминиева вложка. Радиаторите да се окомплектоват с 
терморегулиращи  вентили с термостатна глава и автоматични обезвъздушители. 
Да се подменят съоръженията в кухнята с нови. Да се изгради необходимата 
вентилационна система за кухненския блок. Да се подменят ВиК инсталациите.  
За физкултурния салон да се проектира и изгради механична нагнетателно-
смукателна вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество 
пресен въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина. 
Дворното пространство има нужда от частична реконструкция. Трябва са се 
обновят спортните площадки. Да се подменят настилките. Трябва да се 
организират места за отдих. Да се поставят пейки и кошчета за боклук. Зелените 
площи трябва да се обновят. Задължително да се направят фитосанитарна оценка 
и паспортизация на растителността. След което да се оформи обемното  
пространство. 
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ОБЕКТ: ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ 

 

Сградата на основното училище  е построена през 1955г. и в нея 
се обучават 165 деца, предимно от ромски произход. 
През 2009 г. е изпълнен проект „Ремонт на ОУ “Алеко 
Константинов”, включващ строително-ремонтни дейности за: 
За учебен корпус: Ремонт на покрив – подмяна на част от 
поцинкована ламарина; Вътрешен ремонт – 
топлоизолация, монтаж на пожароизвестителна инсталация + 
проект, подмяна на осветление, монтаж на окачен таван тип 
AMF; подмяна на дограма; Вертикална планировка – парково 
осветление, възстановяване и ремонт на ограда, полагане на 
асфалтова настилка и пренареждане на тротоари; направа на 
рампа за достъп на лица с увреждания. 
За физкултурен салон - подмяна на дограмата изцяло, ремонт 
на помещенията и покрива, полагане на спортна настилка, 
закупуване на необходимото спортно оборудване за нормално 
протичане на часовете по физкултура и извънкласните форми на 
обучение, монтаж на осветителни тела, Измазване на сградата 
отвън изцяло, а мокрите помещения ще се облепят с фаянсови 
плочки до тавана и ще се ремонтира ВиК инсталацията. 
Входа на учебното заведение е откъм ул. „Александър 
Стамболийски”. За сградата има изградена рампа за достъп на 
лица в неравностойно положение. 

Местоположе-ние: V-ти квартал, УПИ I-331, кв.75 

Собственост: Акт № 1648 за публична общинска собственост от 07.06.2011г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 8090 кв.м. 
Застроена площ: 475 кв.м. 
     36 кв.м. 
   168 кв.м. 
   160 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 1314 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Представлява двуетажна  масивна сграда със сутерен. В двора има нова 
допълваща незавършваща постройка- на груб строеж. В рамките на имота 
има изграден и ремонтиран изцяло физкултурен салон. На първи етаж са 
разположени учебни кабинети, помещение за охрана и обслужващ 
персонал. На втори етаж има учебни кабинети, компютърен кабинет, 
библиотека и учителска стая и директор. В учебните зали и общи 
помещения са правени частични ремонти – окачени тавани, мазилки и 
облицовки, настилките са от ламинат. Помещенията се нуждаят от ревизия 
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и при необходимост обновяване на интериора. Поради лошата вертикална 
планировка при проливни дъждове сутерена се наводнява целия. 
Състоянието му е изключително лошо – мухъл, пропити с влага стени, 
изгнили врати, склад за дърва и ненужно оборудване. За сградата има 
недостиг на учебни зали, тъй като част от помещенията се ползват за 
архив, поради наводнения сутере. 

Конструкция 

Конструкцията е масивна двуетажна, ограждащи стени от тухлени зидове с 
дебелина 25 см, покрив – дървена скатна конструкция изцяло за ремонт. 
Междуетажната плоча на първо ниво в стоманибетонова касетирана 
плоча, а на второ ниво – гредова. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са нови с изключение на сутерена – 
има разработени проекти, които са реализирани през 2009г. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно с кабели СВТ, изтеглени 
над окачените тавани. Всички разпределителни ел.табла са с автоматични 
прекъсвачи, монтирани в пластмасови кутии, тип „Апартаментни”). Няма 
дефектнотокови защити в таблата.   
Осветителните тела, ключове и контакти са подменени изцяло. 
Осветителните тела са енергийно ефективни с тръбни и с компактни 
луминесцентни лампи за открит монтаж или вградени в окачени тавани. 
Сградата има евакуационно осветление с осв.тела с вградена 
акумулаторна батерия. Във всички помещения има еднофазни контакти, 
които са нови и в добро състояние. В сутерена не е подменяно нищо от ел. 
инсталациите – стари табла с порцеланови предпазители, кабели, 
положени открито на скоби по стените. Захранването на етажа е 
изключено поради честите наводнявания. Училището има физкултурен 
салон със съблекални, разположени в самостоятелна сграда в близост. 
Ел. инсталации в салона са нови – от 2009г. Има Видеонаблюдение. За 
сградата има мълниезащитна инсталация, която не е в добро състояние. 
Отводите не са укрепени добре към фасадата и на места висят. 
Като цяло електрическите инсталации отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници, с изключение на тези в 
сутерена. 

ВиК 

В придружаваща постройка има клозети, които са далеч от съвременните 
изисквания. Водопроводна инсталация в сградата има само в сутерена за 
1 мивка. Инсталация за ръчно пожарогасене няма.  
Канализационна инсталация в сградата има само в сутерена за 1 мивка. 
Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова канализационна 
мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата не е санирана през 2009 година - подменена е старата дограма с 
PVC стъклопакет и е положена топлоизолация. 

ТОВК 

Отоплението в класните стаи е с печки на твърдо гориво.  
Сградата е санирана при строителството.Отоплението във физкултурния 
салон е с два климатика, колонен тип. 
Към сградата на училището е прилепена нова недовършена пристройка за 
тоалетни. Там би могло да се обособи помещение за котелно, както и да 
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се изгради комин. 

Технология 
На първи етаж е отделено малко помещение за разливна- храненето е тип 
”кетъринг”, което се нуждае от ремонт и ново оборудване. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите на училището и физкултурния салон имат действаща 
автоматична пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Състоянието на дворното пространство не е добро. Направена е 
реконструкция на парковата мебел. Липсват безопасни спортни площадки. 
Настилките се рушат. Зелените площи на места нямат ясна граница. Има 
наличие на дървесна растителност. 

Заснемане на състоянието 

   
   

   
Изводи Цялостен ремонт и реконструкция на сутерена. За сградата да се проектира 

енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. 
Да се изгради котелно на твърдо или течно гориво. Да се проектира отоплителна 
инсталация, като за тръбната мрежа се заложат  полипропиленови тръби с 
алуминиева вложка. Отоплителните тела да бъдат алуминиеви радиатори, 
окомплектовани с терморегулиращ  вентил с термостатна глава, секретен  вентил, 
автоматичен обезвъздушител и тапа.   
Необходимо е проектиране и изграждане на изцяло нови ел. инсталации за 
сутерена на сградата. Да се предвидят дефектнотокови защити на изводите за 
контакти в разпределителните табла. Трябва да се направят наново спортните 
площадки. Настилките да се подменят цялостно. Да се обезопасят местата. 
Дворното пространство да се устрои по подходящ начин. Фитосанитарна оценка и 
паспортизация на растителността да се си направи задължително. Опасните 
дървета да се премахнат и да се заменят с нови. Оградите да се обезопасят. Да се 
внесе нова растителност. Да се предвиди разширение на дейността на учебното 
заведение, като се помисли за изграждане на архив, по възможност в постройката в 
имота, която в момента не функционира. 
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ОБЕКТ: СОУ „ПЕТЪР БЕРОН“ – I БАЗА (I – IV КЛАС) 

 

Училището е паметник на културата с местно значение. Намира 
се в централна градска част и в него се обучават ученици от 
различни населени места в общината. Към 2013 г. в него се 
обучават 303 деца. 
През 2005 г. е реализиран проект по СИФ /Социално-
инвестиционен фонд/ за ремонт на сградата, включващ вътрешна 
топлоизолация, подмяна на осветителни тела. 
През 2010 г. е реализиран Проект  за „Ремонт на СОУ „Д-р Петър 
Берон” – Червен бряг, включващ строителни дейности: монтаж на 
окачен таван /система “AMF – класик”/ с носеща 
конструкция, циклене дюшеме и мозайка и подмяна на врати с 
алуминиеви – 1-ви етаж; подмяна на врати с алуминиеви – 2-ри 
етаж, подмяна на керемиди и зидария комини – покрив; подмяна 
на врати с алуминиеви, вътрешен ремонт на помещенията, 
подмяна на прозорци с PVC – трикамерен, със стъклопакет – 
сутерен; вътрешен ремонт и циклене на паркет - физкултурен 
салон; ремонт вертикална планировка: полагане на асфалтова 
настилка и пренареждане на тротоарни плочи. 

 

 

Местоположе-ние: Ул. „Търговска“, УПИ I, кв.6 

Собственост: Акт № 98 за публична общинска собственост от 24.09.1998г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 13165 кв.м. 
Застроена площ: 2030 кв.м. 
     116 кв.м. 
       53 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 4229 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е построена през 1927г., а по-късно са поставени общо 7 броя 
гаражни клетки в имота на училището. Сградата е двуетажна със сутерен и 
англйски дворове. Главния вход е от ул. „Търговска” и има изградена 
рампа за достъп на инвалиди. Фасадите са с каменна облицовка и 
боядисани, на места е изпадала мазилката и се нуждаят от освежаване. 
На първи и втори етаж са разположени класните стаи, директорския 
кабинет и други административни и санитарни помещения. На първия етаж 
има физкултурен салон. В сутеренния етаж са разположени кухненския 
блок и столовата за хранене, както и котелно с нафтово помещение, които 
са отделени с отделен вход-изход. По отношение на интериора в 
отделните помещение е необходимо да се обновят общите части – 
старите дървени облицовки да се подменят, мозаечните настилки, ремонт 
на санитарни възли. Класните стаи са в добро състояние. Столовата и 
кухненския блок са в задоволително състояние. 
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Конструкция 

Конструкцията на сградата е масивна, изградена от тухлена зидария с 
носещи функции и стоманобетонови носещи елементи – колони и греди, 
които може би допълнително са изпълнявани за укрепване на сградата. 
Междуетажната плоча на първо ниво е гладка, гредова, подпряна на греди 
със правоъгълно сечение. Покривът е скатен с дървена конструкция, 
стъпваща върху таванската плоча. Покритието е от керемиди. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са нови – има разработени проекти, 
които са реализирани през 2005г. Всички консуматори са захранени дву- и 
четирипроводно с кабели СВТ, изтеглени над окачените тавани – с 
изключение на котелното – там кабелите са положени открито на скоби по 
стените и таваните. Има ново ел. захранване за помпи и горелки към котел 
на газ и ново ел. табло за захранване и управление на консуматорите в 
котелното на газ. Предвидена е необходимата аварийна сигнализация. 
Всички разпределителни ел. табла са с автоматични прекъсвачи, 
монтирани в старите метални кутии. Няма дефектнотокови защити в 
таблата.   
Осветителните тела, ключове и контакти са подменени изцяло. 
Осветителните тела са енергийно ефективни с тръбни и с компактни 
луминесцентни лампи. Част от пурите са счупени и не работят. Сградата 
има евакуационно осветление с осв.тела с вградена акумулаторна 
батерия. Във всички помещения има еднофазни контакти, които са нови и 
в добро състояние. За сградата има видеонаблюдение. За сградата има 
нова мълниезащитна инсталация. Отводите не са укрепени добре към 
фасадата и на места висят. Като цяло електрическите инсталации 
отговарят на действащите в момента в страната Наредби и правилници. 
отводите на мълниезащитната инсталация. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Някои от етажните отклонения са подменени с ПП тръби, но са 
открити, пред стените. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна 
на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталация за 
ръчно пожарогасене няма. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Някои от етажните отклонения са подменени с нови PVC тръби, 
но са открити, пред стените. Необходимо е проектиране и изграждане на 
площадкова канализационна мрежа за дъждовни води. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата е санирана през 2005г., а в последствие ремонтирана и през 
2010г., при което е подменена старата дограма с PVC-стъклопакет и са 
топлоизолирани външни стени и покрив. 

ТОВК 

През 2012 година е разработено  газово котелно, заложени са два броя 
котли на „SOULIS” всеки с мощност по 348kW, комплектовани с 
комбинирани горелки на „LAMBORGHINI”. Системата се обезопасява с 
отворен разширителен съд, монтиран в подпокривното пространство. 
Старите помпи са подменени с нови. В котелното са монтирани 
газсигнализатор и взривобезопасен вентилатор. За приготвяне на топла 
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вода се ползват  електрически бойлери.  
Отоплителната инсталация функционира от 1987 година. Съществуващите  
радиатори са чугунени без спирателни кранове. Главната тръбна мрежа и 
щранговете са изпълнени от черни газови и патентови тръби.  
Котелното е ново и функционира добре. Липсата на терморегулиращи 
вентили на отоплителните тела  пречи на системата да работи ефективно. 

Технология 
При столовата има разливна, храненето е тип ”кетъринг”. По тавана на 
столовата минава отоплителен клон, който не е топлоизолиран. За 
нуждите от топла вода е монтиран ел.бойлер. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата има действаща автоматична пожаро-известителна инсталация. 
За сградата има осигурени 5 евакуационни изхода и пасивни мерки за 
пожарна защита. 

Прилежащи 
дворни площи 

Пространството около главния вход е добре усвоено. На места липсва 
ясната граница между зелената площ и настилките. Настилките са в лошо 
състояние. Налична е растителност. В североизточната част на имота 
минава канал, който при огледа беше занемарен с боклуци. В имота има 
различни спортни площадки изцяло асфалтирани, които се нуждаят от 
цялостна реконструкция и разграничаване. Около  спортните  площадки е 
имало направени трибуни, сега те са в лошо състояние. Оградата е от 
бетонови пана и се нуждае от ремонт. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се направи ремонт на сградата по всички части. Има нужда от минимален 
ремонт на някои от осв.тела и отводите на мълниезащитната инсталация. Да се 
подменят ВиК инсталациите. Да се оформят пространствата  по подходящ начин. 
Зелените площи да се отделят. Спортните площадки да се реконструират и 
разделят. Трибуните да се обновят. През  двора на училището преминава канал, 
който е опасен за децата, той трябва да се обезопаси. Да се подменят настилките. 
Растителността да се оформи и прочисти. Тревните площи да се обновят. 
Фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността да се си направи 
задължително. Да се реконструира оградата 

 

ОБЕКТ: СОУ „ПЕТЪР БЕРОН“ – II БАЗА (V – XII КЛАС) 

 

Учебното заведение се помещава в сградата на Търговска 
гимназия „Васил априлов” на 3-ти и частично на 2-ри етаж. и в 
него се обучават 402 деца. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.804.110, квартал 98, парцел І, гр. Червен 
бряг, ул. "Тома Петков" № 27 

Собственост: Държавна публична собственост – плаща се наем за ползване  

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 16180 кв.м. 
Застроена площи:  
Учебна сграда - 1479 кв.м. 
Физкултурен салон - 337 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 4774 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата на учебното заведение е построена през 1921г. и в нея СОУ „Д-р 
Петър Берон” ползва класни стаи и кабинети на третия етаж и 
административни стаи на втория етаж. Главния вход е от ул. „Тома Петков” 
и няма изградена рампа за достъп на инвалиди. За сградата не са правени 
ремонти в помещенията, покрива и фасадите. Има множество течове от 
покрива, което се наблюдава по миризмата на мухъл в някои помещения и 
пропитите с влага стени, както фасадни, така и вътрешни. Положението е 
много сериозно в учителската стая на втори етаж и архива към нея. По 
отношение на интериора в класните стаи и общите части и входното 
фоайе не са правени ремонти и всичко е старо и нуждаещо се от цялостен 
такъв. В имота има изграден физкултурен салон само за нуждите на СОУ 
„Д-р Петър Берон”, което е позиционирано в източната част на имота. В 
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едноетажната сграда за спорт се помещава спорна зала, две съблекални с 
придружаващите ги санитарни възли и отделно склад. Сградата се нуждае 
от цялостен ремонт, тъй като има течове и не е санирана. Дюшемето е за 
подмяна. Тавана е окачен в задоволително състояние. 

Конструкция 

Конструкцията на сградата е масивна, изградена от тухлена зидария с 
носещи функции и стоманобетонови носещи елементи – колони и греди. 
Междуетажната плоча на първо ниво е касетирана, а на второ ниво е 
гредова. Покривът е скатен с дървена конструкция, стъпваща върху 
таванската плоча. Покритието е от керемиди. Конструкцията на сградата 
за физкултурен салон е стоманобетонова, рамкова с под – дюшеме, върху 
подова настилка. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрозахранването на сградата става от трафопост, собственост на 
ЧЕЗ. В ГРТ има монтирани три броя електромери. На всеки етаж са 
разположени разпределителни подтабла. Всички ел. табла са с 
автоматични прекъсвачи, монтирани в съществуващите метални кутии. 
Захранващите кабели от ГРТ до разпределителните табла са нови – СВТ, 
изтеглени в гофрирани тръби, скрито в стените. Всички останали 
електрически инсталации – силови и осветителни са стари и 
амортизирани. Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно. 
Инсталациите във всички помещения с изключение на техническите са 
изпълнени с мостов проводник. За техническите помещения - с кабели 
СВТ, положени открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от 
изграждането на сградата. Има ново ел. захранване за помпи и горелки 
към котел на газ и ново ел.табло за захранване и управление на 
консуматорите в котелното на газ. Предвидена е аварийна сигнализация. 
Осветителните тела в кабинетите са нови – с луминесцентни лампи, 
монтирани на таван и над дъската. В санитарните възли осв. тела са 
частично подменени. В учителската стая, библиотеката, помощните стаи и 
коридорите осв. тела са стари – тип „ПЕНДЕЛ” с компактни луминесцентни 
и лампи с нажежаема жичка – неефективни и енергоемки. Ключове и 
контакти не са подменяни и са в много лошо състояние. Сградата има 
евакуационно осветление с осв.тела с вградена акумулаторна батерия. 
Във всички помещения има еднофазни контакти, които са във видимо 
лошо състояние. За основната сграда на училището има мълниезащитна 
инсталация, която е действаща – има протоколи за измерени 
съпротивления на заземителите. Към училището има отделна сграда – 
физкултурен салон със съблекални. Електрическите инсталации не са 
подменяни, осветителните тела, ключове и контакти са стари. Няма 
евакуационно осветление. Като цяло електрическите инсталации 
отговарят на действащите в момента в страната Наредби и правилници, с 
изключение на тези в сутерена. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталацията за ръчно 
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пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. Тръбите са 
стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от подмяна. 
Пожарните касети са също стари и амортизирани. Сградното 
водопроводно отклонение е ново и не се нуждае от подмяна. 
Канализационната инсталация е от чугунени тръби, стара, амортизирана и 
се нуждае от подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на 
площадкова канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата не е санирана. Нуждае се от цялостно саниране на покрива, 
фасадите и подовете, полагана на топло- и хидроизолация и подмяна на 
старата  дограма с PVC – стъклопакет. 

ТОВК 

От две години е изградено ново котелно на газ, заложен е котел с 
топлинна мощност 760 kW, с горелка „GIERSCH”. Монтиран е мембранен 
разширителен съд 300л. Колекторите,помпите и тръбопроводите са нови и 
топлоизолирани. В котелното помещение са монтирани газсигнализатор и 
взривобезопасен вентилатор. Производство на топла вода няма, ползват 
се електрически бойлери. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори, 
щранговете са изпълнени с полипропиленови ръби, топлоизолирани. Във 
физклутурния салон отоплението е на твърдо гориво – дърва с камина в 
помещението. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите на училището и физкултурния салон нямат пожароизвестителна 
инсталация. За сградата има осигурени 2 евакуационни изхода и пасивни 
мерки за пожарна защита.  

Прилежащи 
дворни площи 

Прилежащите зелени площи и спортни площадки са с лошо състояние. 
Налична е едроразмерна дървена  растителност. Остаряла паркова 
мебел. Алеите са с разрушени настилки.  

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се направи ремонт на сградата по всички части. Необходимо е проектиране и 
изграждане на изцяло нови ел.инсталации, както за основната сградата на 
училището, така и за физкултурния салон в съответствие с Наредба 3 за 
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба 4 за 
мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. За сградата 
да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. За физкултурния 
салон да се проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина.  Дворното 
пространство ма нужда от цялостна реконструкция. Трябва са се направян нови 
спортни площадки за футбол, баскетбол, волейбол, писти за бягане. Да се 
подменят настилките на алеите. Трябва да се организират места за отдих. Да се 
поставят пейки и кошчета за боклук. Зелените площи трябва да се обновят. Да се 
направи подходяща вертикална планировка на нужните места. Задължително да се 
направят фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. След което да 
се оформи обемното  пространство. 

 

ОБЕКТ: ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 

 

Сградата на учебното заведение е построена през 1921г. 
Учебното заведение на Търговската гимназия е отдало под наем 
класни стаи и кабинети на третия етаж и административни стаи 
на втория етаж на СОУ „Д-р Петър Берон”, но като цяло 
училищния комплекс се стопанисва от собственика. В учебното 
заведение се обучават 190 деца от VIII до XII клас. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.804.110, квартал 98, парцел І, гр. Червен 
бряг, ул. "Тома Петков" № 27 

Собственост: Държавна публична собственост  

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 16180 кв.м. 
Застроена площи:  
Учебна сграда - 1479 кв.м. 
Физкултурен салон - 337 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 4774 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Главния вход е от ул. „Тома Петков” и няма изградена рампа за достъп на 
инвалиди. За сградата не са правени ремонти в помещенията, покрива и 
фасадите. Има множество течове от покрива, което се наблюдава по 
миризмата на мухъл в някои помещения и пропитите с влага стени, както 
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фасадни, така и вътрешни. Положението е много сериозно в учителската 
стая на втори етаж и архива към нея. По отношение на интериора в 
класните стаи и общите части и входното фоайе не са правени ремонти и 
всичко е старо и нуждаещо се от цялостен такъв.  
В имота има изграден физкултурен салон само за нуждите на гимназията, 
който има топла връзка към учебния корпус. Сградата на салона е 
позиционирана в западната част на имота. В едноетажната сграда за спорт 
се помещава спорна зала, две съблекални с придружаващите ги санитарни 
възли и отделно склад. Сградата се нуждае от цялостен ремонт, тъй като 
има течове и не е санирана. Първоначално пода е бил с дюшеме и 
гредоред, но тъй като се е наблюдавало пропадане в последствие се е 
изпълнил уплътнен обратен насип и стоманобетонова настилка. 
Дюшемето е за подмяна. Тавана е окачен в задоволително състояние. 

Конструкция 

Конструкцията на сградата е масивна, изградена от тухлена зидария с 
носещи функции и стоманобетонови носещи елементи – колони и греди. 
Междуетажната плоча на първо ниво е касетирана, а на второ ниво е 
гредова. Покривът е скатен с дървена конструкция, стъпваща върху 
таванската плоча. Покритието е от керемиди.  
Конструкцията на сградата за физкултурен салон е стоманобетонова, 
рамкова с под стоманобетонова настилка върху обратен насип. 
Ограждащите стени са от тухлена зидария. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрозахранването на сградата става от трафопост, собственост на 
ЧЕЗ. В ГРТ има монтирани три броя електромери. На всеки етаж са 
разположени разпределителни подтабла. Всички ел. табла са с 
автоматични прекъсвачи, монтирани в съществуващите метални кутии. 
Захранващите кабели от ГРТ до разпределителните табла са нови – СВТ, 
изтеглени в гофрирани тръби, скрито в стените. Всички останали 
електрически инсталации – силови и осветителни са стари и 
амортизирани. Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно. 
Инсталациите във всички помещения с изключение на техническите са 
изпълнени с мостов проводник. За техническите помещения - с кабели 
СВТ, положени открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от 
изграждането на сградата. Има ново ел. захранване за помпи и горелки 
към котел на газ и ново ел.табло за захранване и управление на 
консуматорите в котелното на газ. Предвидена е аварийна сигнализация. 
Осветителните тела в кабинетите са нови – с луминесцентни лампи, 
монтирани на таван и над дъската. В санитарните възли осв. тела са 
частично подменени. В учителската стая, библиотеката, помощните стаи и 
коридорите осв. тела са стари – тип „ПЕНДЕЛ” с компактни луминесцентни 
и лампи с нажежаема жичка – неефективни и енергоемки. Ключове и 
контакти не са подменяни и са в много лошо състояние. Сградата има 
евакуационно осветление с осв.тела с вградена акумулаторна батерия. 
Във всички помещения има еднофазни контакти, които са във видимо 
лошо състояние. За основната сграда на училището има мълниезащитна 
инсталация, която е действаща – има протоколи за измерени 
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съпротивления на заземителите. Към училището има отделна сграда – 
физкултурен салон със съблекални. Електрическите инсталации не са 
подменяни, осветителните тела, ключове и контакти са стари. Няма 
евакуационно осветление. Като цяло електрическите инсталации 
отговарят на действащите в момента в страната Наредби и правилници, с 
изключение на тези в сутерена. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталацията за ръчно 
пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. Тръбите са 
стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от подмяна. 
Пожарните касети са също стари и амортизирани. Сградното 
водопроводно отклонение е ново и не се нуждае от подмяна. 
Канализационната инсталация е от чугунени тръби, стара, амортизирана и 
се нуждае от подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на 
площадкова канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата не е санирана. Нуждае се от цялостно саниране на покрива, 
фасадите и подовете, полагана на топло- и хидроизолация и подмяна на 
старата  дограма с PVC – стъклопакет. 

ТОВК 

От две години е изградено ново котелно на газ, заложен е котел с 
топлинна мощност 760 kW, с горелка „GIERSCH”. Монтиран е мембранен 
разширителен съд 300л. Колекторите,помпите и тръбопроводите са нови и 
топлоизолирани. В котелното помещение са монтирани газсигнализатор и 
взривобезопасен вентилатор. Производство на топла вода няма, ползват 
се електрически бойлери. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори, 
щранговете са изпълнени с полипропиленови ръби, топлоизолирани. Във 
физклутурния салон отоплението е на твърдо гориво – дърва с камина в 
помещението. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите на училището и физкултурния салон нямат пожароизвестителна 
инсталация. За сградата има осигурени 2 евакуационни изхода и пасивни 
мерки за пожарна защита. 
  

Прилежащи 
дворни площи 

Прилежащите зелени площи и спортни площадки са с лошо състояние. 
Налична е едроразмерна дървена  растителност. Остаряла паркова 
мебел. Алеите са с разрушени настилки. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се направи ремонт на сградата по всички части. Необходимо е проектиране и 

изграждане на изцяло нови ел.инсталации, както за основната сградата на 
училището, така и за физкултурния салон в съответствие с Наредба 3 за 
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба 4 за 
мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. За сградата 
да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. За физкултурния 
салон да се проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина.  Дворното 
пространство ма нужда от цялостна реконструкция. Трябва са се направян нови 
спортни площадки за футбол, баскетбол, волейбол, писти за бягане. Да се 
подменят настилките на алеите. Трябва да се организират места за отдих. Да се 
поставят пейки и кошчета за боклук. Зелените площи трябва да се обновят. Да се 
направи подходяща вертикална планировка на нужните места. Задължително да се 
направят фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. След което да 
се оформи обемното  пространство. 
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ОБЕКТ: ПГМЕТ „ДЕВЕТИ МАЙ” 

 

Сградата на електро-и механотехникума е построена през 1979г. 
от сглобяеми стоманобетонни елементи.  През 1985година 
учебният корпус е разширен, така също  са изградени  
физкултурен салон, общежитие и работилница. В момента в 
учебното заведение се обучават 219 деца от VIII до XII клас. 
 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.803.112, гр. Червен бряг, ул. „Християнска” 
№ 31  

Собственост: Държавна публична собственост 
Акт №4602 от 01.12.2008 г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 21563 кв.м. 
Застроени площи:  
Общежитие, брой етажи 4, ЗП - 1370 кв.м. 
Сграда за образование, брой етажи 2, ЗП - 
1806 кв.м. 
Сграда за образование, брой етажи 3, ЗП - 
992 кв.м. 
Спортна сграда, база, брой етажи 2, ЗП -  
379 кв.м. 
Сграда за образование, брой етажи 3, ЗП - 
893 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 15505 кв.м. 

 

Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Учебния комплекс включва два залепени учебни корпуса на два и три 
етажа със сутерени, физклутурен салон, общежитие на 4 етажа и учебна 
работилница. В момента общежитието е запуснато и незиползваемо. В 
сградите не са правени ремонти и се нуждаят от цялостен такъв. Има 
течове по дилатационната фуга между учебните корпуси. Санитарните 
възли не са ремонтирани от построяването им. Настилките са стари от 
мозаечни плочи, мебелното оборудване и вратите също са за подмяна. 

Конструкция 

Конструкцията на учебните корпуси са изградени по метода на 
сглобяемото строителство характерен за 80-те години от сглобяеми 
стоманобетонови елементи. Двата учебни корпуса са долепени един до 
друг, разделени с дилатационна фуга. 
Сутерените са изпълнени монолитно.  
Сградата на физкултурния салон е масивна сглобяема стоманобетонова 
конструкция с покривна конструкция от 2Т панели. Сградата на 
общежитието е изпълнена монолитно с ограждащи стени от тухлена 
зидария, което се вижда, поради изпопадалите големи площи мазилка по 
фасадите. 

Електрически Електрозахранването на сградите става от два броя трафопостове – 
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инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

собственост на ЧЕЗ, но разположени върху земя на училището. Всяка 
сграда има собствено Главно разпределително табло – разположени са в 
самостоятелни помещения. По етажите са разположени разпределителни 
подтабла. Всички ел.табла са стари и амортизирани – изпълнени са в 
метални кутии, с порцеланови предпазители.  
Електрическите инсталации в сградите са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения с изключение на техническите са изпълнени с мостов 
проводник. За техническите помещения - с кабели СВТ, положени открито 
на скоби. Окабеляването не е подменяно от изграждането на сградата.  
Има ново ел. захранване за помпи и горелки към котел на газ и ново 
ел.табло за захранване и управление на консуматорите в котелното на газ. 
Предвидена е аварийна сигнализация. 
Осветителните тела, ключове и контакти не са подменяни и са в много 
лошо състояние. Част от пурите не светят, корпусите на телата са 
зацапани и неосигуряват достатъчна осветеност в помещенията.  
Сградата има евакуационно осветление с осв.тела с вградена 
акумулаторна батерия. 
Във всички помещения има еднофазни контакти, които са във видимо 
лошо състояние.  
Към училището има отделна сграда – общежитие, която не се използва и 
физкултурен салон със съблекални. Електрическите инсталации не са 
подменяни, осветителните тела, ключове и контакти са стари. 
За основната сграда на училището има мълниезащитна инсталация, която 
е в много лошо състояние. Не е ясно дали отговаря на нормите. 
Като цяло електрическите инсталации отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници, с изключение на тези в 
сутерена.  

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Имало е хидрофорна уредба, 
която не функционира и не е необходимо да се възстановява. 
Инсталацията за ръчно пожарогасене не е подменяна от изграждането на 
сградата. Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се 
нуждаят от подмяна. Пожарните касети са също стари и амортизирани. В 
"Разширение на учебен корпус" няма вода за питейно-битови нужди от 
около 10 години вследствие на авария. 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

За сградите на учебния комплекс няма въведени мерки за енергийна 
ефективност, единствено са сменени старите прозорци с нови PVC – 
стъклопакет около 1/3 в сградите за образование. 
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ТОВК 

В учебния корпус и разширението има абонатни станции, захранвани от 
котелното. Те са от 30 години и са в лошо състояние - водоводните 
бойлери не работят. Само помпите са подменени. 
През 2006 година котелното е преработено на газ-монтирани са два котела 
„Омега 700” с комбинирани горелки „Bergonco”. В помещението е запазен и 
един котел тип „ОН-650”, окомплектован с комбинирана горелка. Той е 
претърпял основен ремонт и преди 10 години е сменен тръбния му сноп. 
Този котел се използва като резервен при липса на газ-запазени са 
резервоара дневна дажба, както и основни резервоари 2 броя с 
вместимост 25 тона всеки. Циркулационните помпи са подменени с нови. 
От котелното е прокаран отоплителен клон за физкултурния салон, който е 
работел на гравитация, което е създавало проблеми с топлоподаването. 
Впоследствие е монтирана помпа и инсталацията работи нормално. В 
котелното са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен вентилатор. 
Общежитието има собствено котелно-през 2006 година е монтиран котел 
„Омега 700”. Самото общежитие е частично обитаемо и е в окаяно 
състояние.Работилницата има собствено котелно, което не функционира. 
Отоплителната инсталация на всички корпуси е изпълнена от стоманени 
тръби, като за отоплителни тела са заложени панелни радиатори, 
производство на Стражица. По тях липсва необходимата регулираща и 
спирателна арматура. Във физкултурния салон са монтирани нови 
панелни радиатори и едно от гладки тръби. Вентилира се от 3 осови 
вентилатори, монтирани на стените. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите на училището и физкултурния салон нямат пожароизвестителна 
инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Пространството е добре усвоено. На места липсва ясната граница между 
зелената площ и настилките. Настилките са в лошо състояние. Налична е 
растителност. Имало е идея да се направи на едното игрище тенис на 
корт. Сегашните спортни площадки са за баскетбол и хандбал. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Необходим е проект за цялостен вътрешен ремонт на учебните сгради по всички 
части. Необходимо е проектиране и изграждане на изцяло нови ел.инсталации, 
както за основната сградата на училището, така и за общежитието, работилниците 
и физкултурния салон в съответствие с  Наредба 3 за устройство на 
електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба 4 за мълниезащита 
на сгради, външни съоръжения и открити пространства.  
За сградата да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 
15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия. Абонатните станции трябва изцяло да се преработят и снабдят с 
топлообменни апарати за отопление и топла вода. Главната тръбна мрежа и 
щранговете да се изградят от полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева 
вложка или от стоманени тръби. За отоплителни тела да се заложат алуминиеви 
радиатори, окомплектовани с терморегулиращ  вентил с термостатна глава, 
секретен  вентил, автоматичен обезвъздушител и тапа.   
За физкултурния салон да се проектира и изгради механична нагнетателно-
смукателна вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество 
пресен въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина.   
Да се оформят пространствата  по подходящ начин. Зелените площи да се 
отделят. Спортните площадки да се реконструират. Да се подменят настилките. 
Растителността да се оформи и прочисти. Тревните площи да се обновят. 
Фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността да се си направи 
задължително. 

 

ОБЕКТ: ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ 

 

Училището е открито през 1959 г. като ПТУ по мелничарство с 2 
годишен курс на обучение. 
През 1961 г. негов патрон става първият космонавт в света Юрий 
Гагарин. През годините училището се разраства материалната му 
база се обогатява. В стремежа си за пълноценно професионално 
изграждане на млади кадри от учебната 1991/92 г. започна прием 
в паралелки техникум. През 1993 г. училището прерастна в 
Техникум по хранително-вкусова промишленост. Следващата 
година то продължава развитието си чрез откриване на нови 
специалности. В момента обучението се реализира в 2 
направления: "Производство на храни и напитки" и 
"Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"  
През своята 47 годишна история училището ни е подготвяло 
отлични кадри, които се реализират в предприятията за 
производство на храни и в заведенията за обществено хранене. 
Много от учениците са продължили образованието си във ВУЗ. 
Някой от тях вече са наши колеги.  
От 2003 г. училището се преименува в Професионална гимназия 
по хранителни технологии "Юрий Гагарин". В момента в учебното 
заведение се обучават 109 деца от VIII до XII клас. 
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Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.806.307, гр. Червен бряг, ул. " Струга" №17  

Собственост: Държавна публична собственост 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 5911 кв.м. 
Застроена площ: 686 кв.м. 
423 кв.м. 
419 кв.м. 
212 кв.м. 
54 кв.м. 
26 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 3081 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Комплексът на училището е построен се състои от двуетажна училищна 
сграда, общежитие на три етажа, физкултурен салон, работилници по 
учебна практика, кабинети по общообразователна и специална подготовка. 
Фасадите са с изпопадала мазилна, не са санирани, на места с течове по 
тях. В помещенията и класните стаи всичко е старо и амортизирано и се 
нуждае от ремонт. 

Конструкция 
Конструкцията на учебната сградата е двуетажна масивна, а на 
общежитието триетажна масивна, стоманобетонова. Покривът е скатен, 
дървена конструкция, в лошо състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрозахранването на сградите става от трафопост, разположен в 
имота. Електрическите инсталации в сградите са стари и амортизирани. 
Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите 
във всички помещения с изключение на техническите са изпълнени с 
мостов проводник. За техническите помещения - с кабели СВТ, положени 
открито на скоби. Окабеляването не е подменяно от изграждането на 
сградите. Има ново ел. захранване за помпи и горелки към котел на газ и 
ново ел. табло за захранване и управление на консуматорите в котелното 
на газ. Предвидена е аварийна сигнализация. 
Главното разпределително табло е разположено в основната сграда на 
училището. То е с порцеланови предпазители, монтирани в метален шкаф. 
Разпределителните ел. табла по етажите също са стари и с порцеланови 
предпазители.  
Осветителните тела в повечето помещения са стари и имат нужда от 
подмяна. Има частично подменини осветители в учителска стая, 
счетоводство, кабинет по информационни технологии, няколко класни 
стаи.   
Сградата на училището има евакуационно осветление с осв.тела с 
вградена акумулаторна батерия. Контактите в помещенията са във видимо 
лошо състояние.  
За физкултурния салон има съществуващо осветление, което неосигурява 
достатъчна осветеност на игрищата. Осветителните тела са стари и 
енергоемки. Цялата инсталация и разпределително табло в сградата са 
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стари. 
В работилницата и зала Барманство електрическите инсталации са нови. 
2013г. са подменени ел. инсталациите в кухнята, а в момента се подменят 
тези в зала Барманство. Новите инсталации са в съответствие с 
действащите в страната Наредби и Правилници. 
За всички сгради има мълниезащитна инсталация - действаща.  
Като цяло електрическите инсталации (с изключение на тези в 
работилницата и зала Барманство) не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталацията в кухнята е 
подменена с ПП тръби, но е положена открито. Инсталацията за ръчно 
пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. Тръбите са 
стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от подмяна. 
Пожарните касети са също стари и амортизирани. 
Канализационната Инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Отводняването на вътрешният двор става само през 1бр. уличен 
отток. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

На всички постройки е подменена дограмата с   PVC-стъклопакет. Няма 
положена топлоизолация. Сградите се нуждаят от цялостно саниране на 
фасадите, покрива и подовете. 

ТОВК 

Преработено е старото котелно с ново  на газ през 2012 година. Заложен е 
котел на „Buderus” с топлинна мощност 485 kW, комплект с горелка „Гуенод 
С75”. Има мембранен разширителен съд с вместимост 250 литра. В 
котелното помещение са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен 
вентилатор. Циркулационните помпи са нови. 
В корпуса на училището главната тръбна мрежа от стоманени тръби е 
частично подменена, щранговете са изпълнени от полипропиленови тръби 
с алуминиева вложка, радиаторите са алуминиеви с термовентили. В 
останалите сгради отоплителната инсталация е стара, но работи. 
Общежитието не функционира към момента изисква архитектурна 
преработка. 
Изградена е и смукателна вентилация над топлия блок с чадър с 
регенеруеми филтри. За първи етаж се изготвя проект за 
многофункционална зала. 
Във физкултурния салон няма механична вентилация. 

Технология 
На втори етаж на производствения корпус през 2013 година  кухненският 
блок е оборудван с нови съоръжения на фирма «Vestma». В момента се 
оборудва и бар-бюфет. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата няма пожароизвестителна инсталация. 
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Прилежащи 
дворни площи 

Прилежащите зелени площи и спортни площадки са в задоволително 
състояние. Налична е едроразмерна дървена  растителност. Спортните 
съоръжения са стари. Има проблеми с отводняването на двора от 
дъждовни води от лоша вертикална планировка на терена. 

Заснемане на състоянието 

   
Изводи По отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят изцяло 

окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. Ключове и контакти, които са стари да се заменят. 
Изводите за контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се 
подменят осветителните тела и окабеляването за тях във физкултурния салон и 
сградата на училището като се предвидят тела с енергийно ефективни 
светлоизточници и добра светлоразпределителна крива. За сградите да се 
проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. Да се проектира 
и изпълни механична смукателна вентилация за физкултурния салон. Дворното 
пространство ма нуждае от частична реконструкция. Трябва са се обновят 
спортните площадки. Да се подменят настилките на места. Трябва да се 
организират места за отдих. Да се поставят пейки и кошчета за боклук. Зелените 
площи трябва да се обновят. Задължително да се направят фитосанитарна оценка 
и паспортизация на растителността. След което да се оформи обемното  
пространство. Да се изпълни проект за вертикална планировка. 

 
2.8.2. Здравеопазване 
 

Както за образованието така и за въпросите на здравеопазването в структурата на 
общинската администрация отговаря дирекция „Хуманитарни дейности“. На регионално ниво, 
структури подчинени директно на Министерството на здравеопазването и провеждащи 
политики за управление, финансиране и други дейности са Регионалния център по 
здравеопазване и Национална здравноосигурителна каса локализирани в Плевен. 

Създадени са редица нормативни, програмни и стратегически документи занимаващи се 
със здравната политика. Община Червен бряг и другите управляващи органи се съобразяват с 
техните цели и изисквания за постигане на: оптимизация на лечебните дейности в различните 
по вид собственост заведения –преструктурирания, адекватно разпределение на ресурсите, 
било то финансови или материални според нуждите на лечебните структури, различни 
превантивни действия за опазване здравето на населението и други. 

Задължението на община Червен бряг да координира и управлява дейностите по 
здравното обслужване на децата в образователните институции и детските заведения се 
изпълнява, отговаряйки на поставените изисквания в националните документи.   
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Детските ясли, както и яслените групи в ОДЗ са обекти на здравеопазването и 
състоянието им е подробно анализирано за целите на ИПГВР в точка 2.8.1. 

В община Червен бряг има две лечебни заведения, като и двете се намират в град 
Червен бряг: „ДКЦ I – Червен бряг“ за доболнична помощ и специализирана извънболнична 
медицинска помощ и „МБАЛ – Червен бряг“ за болнична помощ, към която има Център за 
спешна медицинска помощ с реанимационен екип, филиал към системата на спешна 
медицинска помощ област Плевен. Здравната дейност на Диагностично консултативния 
център включва амбулаторни прегледи, клинико-лабораторни изследвания, рентгенологични 
изследвания. 
 
Таблица 33. Динамика на легла и персонал на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД за периода 2007 – 
2011г. 

Легла и персонал 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Общ брой легла в отделенията 103 100 100 100 100 

Лекари 24 25 23 32 31 

Фармацевти 1 1 1 1 1 

Медицински специалисти 59 60 62 64 59 

Немедицински персонал 55 54 54 52 47 

Общо персонал 141 141 143 143 141 

Източник: Общинска адмионистрация 

 
Таблица 34. Леглови фонд на МБАЛ 

Видове легла 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Терапевтични 30 30 30 30 

Хирургични 20 20 20 20 

Педиатрични 18 18 15 15 

Акушеро-гинекологични 10 10 10 10 

Неврологични 14 14 14 14 

Неонатологични 5 5 5 5 

Интензивни 6 6 6 6 

Общ бр. легла 103 103 100 100 

Източник: Общинска адмионистрация 

 
Таблица 35. Показатели за дейността на МБАЛ – Червен бряг 

Показател/Година 2007 2008 2009 

брой преминали болни   4052 4086 4237 

използваемост на легловия  фонд 70% 69% 67,5% 

среден престрой на болен 6,57% 6,2 5,81 

оборот на едно болнично легло 38,9 40,53 42,37 

извършени операции 1113 1141 1388 

брой направени хемодиализи 3040 2819 3278 

Източник: Общинска адмионистрация 

 
Наблюдава се трайна тенденция за подобряване на показател за брой преминали болни 

и използваемост на легловия фонд. Показателят „среден престой на болен”, който през 2007г. 
е 6,5дни, намалява на 6,2дни за 2008г. и 5,81 за 2009г., с което се продължава тенденцията 
болницата да съкращава продължителността на престоя. Тази тенденция важи и за областта. 

МБАЛ Червен бряг има добра инфраструктура и комуникационни връзки. Осигурен е 
достъп за лицата с увреждания, както до ДКБ така и до стационара. 
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Отдалечеността на МБАЛ-Червен бряг от УМБАЛ-Плевен е 56 км. Най близката съседна 
болница от областта е МБАЛ- Кнежа.- 24 км., а най-близкото болнично лечебно заведение от 
друга област е „МБАЛ- Луковит”- 11км. Хемодиализният център обслужва й общините Кнежа, 
Бяла Слатина и Луковит. 

МБАЛ – Червен бряг  обслужва  район от община Червен бряг с приблизителен брой 
население 34350души по постоянен адрес и болни от други съседни общини чрез ФСМП - от 
община Долни Дъбни  и от приближени географски и инфраструктурно съседни общини, с 
което  надхвърля прага от 40 000 души население. В МБАЛ има разкрити и акредитирани шест 
отделения и център по хемодиализа, с коит  изцяло покрива базисните параметри за 
планиране на болнични легла в района. 

С дейността си болницата покрива в оптимална степен търсенето на медицинските 
услуги в района. Посреща по най-добър начин потребностите на своите пациенти като оказва 
достъпно, ефективно и качествено болнично лечение на населението, отговарящо на 
европейските норми и изисквания за добра медицинска практика.   

В Центъра за спешна медицинска помощ работят 10 лекари и 11 броя среден  и 
помощен медицински  персонал. Автомобилният парк на ФЦСМП е от 2 оборудвани 
реанимобила. 

На територията на града няма заведения за долекуване. 
Общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина са планирани и 

разпределени на териториален принцип, във връзка с потребностите на населението от 
достъпна и своевременна медицинска помощ. На територията на общината има регистрирани 
21 практики за оказване на първична медицинска помощ – в гр. Червен бряг са 9, останалите 
са 3 практики в гр. Койнаре и 9 практики в селата на общината. Няма населено място без 
осигурена първична медицинска помощ. 

За Община Червен бряг средният брой население на 1 общопрактикуващ лекар е 1688 
души. Показателят за осигуреност с общопрактикуващ лекар е 5,92 на 10000 души, като за 
област Плевен той е 7,9. 

Има лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ в 
Община Червен бряг по НЗОК и регистрация в РЦЗ на физически лица.  

Направен е подробен анализ на сградния фонд на болничните заведения представен в 
таблица 36. 
 
Таблица 36. Подробен анализ на състоянието на здравната инфраструктура в град Червен 
бряг 

ОБЕКТ: БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС – МБАЛ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД 

 

Болницата разполага със 100 болнични легла, разположени в 
слънчеви и просторни стаи. Структурата на „МБАЛ – Червен бряг” 
ЕООД включва: 6 приемно-консултативни кабинета, медико-
диагностични лаборатории, състоящи се от медико-диатностична, 
микробиологична и патоморфологична лаборатории, отделение 
по образна диагностика с кабинети за конвенционална рентгенова 
диагностика, КТ и ехографска диагностика. Част от утвърдената 
структура на лечебното заведение са диагностични кабинети и 
други звена, включващи функционална, ендоскопска, ехографска 
диагностика, доплерова сонография и кабинет по ЕМГ и ЕЕГ. 
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Стационарният блок на МБАЛ, неразделна част от структурата, 
включва отделения по вътрешни болести, хирургия, нервни и 
детски болести, акушерство и гинекология, анестезиология и 
интензивно лечение  и отделение по диализа. Болничната аптека 
и административно стопанския блок също са част структурата на 
лечебното заведение. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.805.393, УПИ I, кв.71, ул. „Яне Сандански“ 
№ 61, гр. Червен бряг 
Поземлен имот 80501.805.392, УПИ II, кв.71, ул. „Голеж”, гр. 
Червен бряг 

Собственост: Акт № 1619 за публична общинска собственост от 18.01.2011г. 
Акт № 89 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 42900 кв.м. 
Застроена площ: 3841 кв.м.  
Блок 1 – 1240 кв.м. 
Блок 2 – 636 кв.м. 
Блок 4 – 48 кв.м. 
Блок 5 – 393 кв.м. 
Блок 6 – 648 кв.м. 
Нафтово стопанство – 184 кв.м. 
Дизел-агрегат – 84 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 14039 кв.м. 

 
 Сграда 80501.805.393.1 - етажи 9, ЗП - 39 кв.м.  

Сграда 80501.805.393.2, брой етажи 9, ЗП - 1045 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.3 -за обществено хранене, брой етажи 1, ЗП - 35 
кв.м.  
Сграда 80501.805.393.5, брой етажи 1, ЗП - 392 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.6, брой етажи 1, ЗП - 654 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.7, брой етажи 3, ЗП - 444 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.8, брой етажи 1, ЗП - 82 кв.м.  
Сграда 80501.805.393. - Хангар, депо, гараж, брой етажи 1, ЗП - 612 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.10, брой етажи 1, ЗП - 113 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.11, брой етажи 1, ЗП - 43 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.12, брой етажи 1, ЗП - 68 кв.м.  
Сграда 80501.805.393.14, брой етажи 3, ЗП - 314 кв.м. 

Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Болничния комплекс е построен през 1993г. и се състои от няколко 
корпуса. В първи блок се помещава ДКС-1.  
Във функционално отношение отделните отделения се помещават в 
сградите както следва: 
Oтделение по Хемодиализа - създанено е през 1989 година като 
специализрано звено за лечение с хемодиализа – извънтелесно очистване 
на кръвта на болни с хронична бъбречна недостатъчност в терминален 
стадий, на случаи с остра бъбречна недостатъчност, на тежки екзогенни и 
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ендогенни интоксикации. Разполага с 5 диализни поста. 
Акушеро-Гинекологично отделение - Разполжено е на 5-ти етаж на 
болницата с разкрити 15 легла. Състои се от: 

 Родилен сектор; 

 Гинекологичен сектор 

 Сектор Патологична Бременност 

 Неонатологичен сектор 
Детско отделение - Отделението е разположено на 4-тия етаж. Състои се 
от: 

 Стационар с 20 легла 

 Интензивен сектор 

 Детско вътрешен сектор 

  Детско кърмачески сектор 
Неврологично отделение - Отделението е разположено на 6-ия етаж. 
Състои се от: 

 Стационар с 14 легла; 

 Интензивен сектор; 

 Сектор за мозъчно-съдови заболявания; 

 Сектор за заболявания на периферната нервна система; 

 Приемно-консултативен кабинет; 

 Кабинет Доплерова сонография; 

 Рехабилитационен и физиотерапевтичен сектор. 
Отделение По Анестезиология и Интензивно Лечение 
Отделението е разположено на 6-ия етаж и включва 
Стационар с 7 легла; 
Отделение по Образна Диагностика и компютърна томография - 
Разположено е на II-рия етаж и разполага с кабинети със специализирана 
апаратура и добре подготвен персонал за извършване на специална и 
конвекционална рентгенова диагностика. 
Терапевтично отделение - Разположено е на 7-ия етаж на болницата и 
включва Стационар за 30 легла. Към Отделението функционират шест 
сектора:  

 Кардиологичен 9 Легла; 

 Пневмофтизиатричен – 6 легла; 

 Ендокринологичен 4 легла; 

  Гастроентерологичен – 4 легла; 

  Нефрологичен – 3 легла; 

 Център за обучение на диабето болни – интензивни стаи с разкрити 
4 легла. 

Хирургично отделение - Отделението се намира на 8-мия етаж и включва 
Стационар с 20 легла. Към Отделението са разкрити: 

 Съдов сектор с 3 легла – оперативни и консервативно лечение на 
остри и хронични съдови заболявания на крайниците. 

 Ортопедичен сектор с 5 легла – малки и средни интервенции на 
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горен и долен крайник. 
Блок 4 никога не е функционирал, тъй като не е завършен и за него трябва 
да се помисли за друга дейност. Към момента е изпълнена 
стоманобетонна носеща конструкция, външни ограждащи стени и 
поставена остъклена дограна, външни почти завършени довършителни 
работи по фасадата, покривно топло- и хидроизолационни работи. В 
основния проект на болничния комплекс блок 4 е бил предназначен за 
стационар към МБАЛ. В момента за сградата са изпълнени вътрешни 
довършителни работи и са въведени в експлоатация само двата подземни 
етажа: първият кота ±0,00 с кухнята-майка, отделение за хемодиализа и 
спешна помощ и втория подземен със складовите и инсталационни 
помещения; Горните шест етажа са изпълнени в груб строеж – тухлена 
зидария, много малко груби мазилкови работи, частични инсталационни 
работи, липсват всякакви изравнителни и окончателни настилки и 
облицовки, няма функциониращ асансьор - за него е необходимо доставка 
и монтаж с комплектното му оборудване. Тези шест етажа в момента са 
надеждно отделение и изолирани от действащата част на болницата. 
През годините са правени поетапни ремонти в стационарите и 
отделенията, но здравните сгради се нуждаят от цялостен ремонт. 

Конструкция 

Сградите са със стоманобетонова носеща конструкция и фасадни стени от 
тухлени зидове, облицовани с каменни плочи. Стените на сутерена са 
стоманобетонови, както и основите на сградата. Покривът е „топъл"  
плосък, стоманобетонова конструкция с хидроизолация. Конструкцията на 
сградата е в добро експлоатационно състояние. Конструкция на високите 
блокове е едроплощен кофраж. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрозахранването на всички сгради, влизащи в обема Болничния 
комплекс става от трафопост, разположен в имота. Резервираното ел. 
захранване на консуматорите I-ва категория е осъществено от Дизел-
генератор. 
От четирите изградени блока на МБАЛ се използват II-ри и III-ти. В I-ви 
блок се разполагат кабинетите на ДКЦ, а IV-ти блок не функционира. Във 
всички административни помещения и стационари осветителните тела са 
подменени с нови, с луминесцентни лампи с ЕПРА. В общите части и 
коридори не са подменяни осветителни тела. В специализираните 
помещения (операционни, родилни зали, реанимация) осветителните тела 
са нови – в съответствие с изискванията за такъв тип помещения. 
Ключовете и контактите във всички помещения са стари – не са 
подменяни. 
Електрическите инсталации в работещите блокове са стари и 
амортизирани. Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно, с 
изключение на новите технологични съоръжения, които изискват 
специализирано захранване (рентген, скенер и др.). Инсталациите във 
всички помещения са изпълнени с кабели тип СВТ. Окабеляването не е 
подменяно от построяването на сградата.  
Има ново ел. захранване за помпи и горелки към котел на газ и ново 
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ел.табло за захранване и управление на консуматорите в котелното на газ. 
Предвидена е аварийна сигнализация. Главните разпределителни табла 
за отделните блокове, както и  разпределителните ел.табла по етажите са 
с порцеланови предпазители, морално остарели. Голяма част от таблата 
не се заключват и са потенциална опасност за болните и посетителите. 
Сградите имат евакуационно осветление с осв. тела с вградена 
акумулаторна батерия. Няма аварийно осветление, което е задължително 
за някои от помещенията. 
В пералното и кухнята инсталациите са стари – изпълнени с кабели, 
положени открито по стени и тавани.  
За всички блокове има мълниезащитна инсталация – действаща, 
периодично се правят измервания и се изготвят протоколи за годност на 
заземителите.  
На първия етаж  е имало Водолечение, което в момента не работи. 
Има разработени проекти за мълниезащита, Автоматично 
пожароизвесяване и Видеонаблюдение. 
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и амортизирани и 
се нуждаят от подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна 
на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталацията за 
ръчно пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. Тръбите 
са стоманени поцинковани, стари и амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Пожарните касети са също стари и амортизирани. Необходима е 
подмяна на сградното водопроводно отклонение (СВО). 
Канализационната инсталацията е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. Необходима е подмяна на 
сградното канализационно отклонение (СКО). 

Енергийна 
ефективност 

Корпусите не са санирани. Няма извършено обследване и доклад за 
енергийна ефективност. В блок 3 е сменена дограмата без първите 3 
етажа само. 

ТОВК 

В първи блок се помещава ДКС-1 ,което е било включено към котелното,но 
към момента е отрязано като консуматор и ползва собствено котелно на 
въглища. За него има одобрен проект за цялостно саниране и нови ОВК-
инсталации,който чака финансиране. В блок 2 се намират отделенията на 
стационара, в блок 3-операционни и родилни зали, интензивно отделение, 
хемодиализа, бърза помощ.  
Котелната централа е в едноетажна постройка. Преди три години е 
монтиран  котел на газ „VIADRUS” с топлинна мощност 750kW, с 
комбинирана горелка „Burnur” с мощност до 880 kW. За поемане 
топлинните разширения е заложен мембранен разширителен съд 
500литра. В котелното има два котела тип „ОН-550” с мощност 550kkal 
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всеки. Към него има 2 мембранни разширителни съда по 150 литра всеки. 
На единия е монтирана комбинирана горелка „Burnur” и се ползва.Другият 
котел не работи.В помещението има стар водоводен подгревател, който не 
действа. В съседно помещение се намира нафтов резервоар 2,4 тона. 
Производство на топла вода няма. В отделенията се ползват ел.бойлери. 
В котелното помещение са монтирани газсигнализатор и взривобезопасен 
вентилатор. Циркулационните помпи са стари, но се поддържат и все още 
работят. Главната разпределителна мрежа и щранговете са от стоманени 
тръби, които са стари, на места запушени. Отоплителните тела са 
чугунени радиатори без арматура. Инсталацията не е промивана. За 
операционния блок и интензивното отделение има отделни климатични 
камери,работещи,монтирани на покрива на корпуса. В рентген и скенер се 
ползват стенни климатици „Сплит” система. Изпълнени са и нови 
вентилационни инсталации. В отделението за хемодиализа има изпълнена 
механична вентилация. От пет години в микробиологична и хистологична 
лаборатория към паталогоанатомия е изпълнена механична нагнетателно-
смукателна вентилация. 

Технология 
Кухненският блок е оборудван със стари съоръжения /на повече от 30 
години/.Вентилацията е от 1990 година. 
Помещенията на пералнята нямат изпълнена вентилация. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите нямат Пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Зелените площи са добре структурирани. На места има голяма 
денивелация. Налична е дървесна растителност. Състоянието на зелените 
площи не е добро.  

Заснемане на състоянието 

   
Изводи Да се санира и топлоизолират корпусите на болничния комплекс. Да се направи 

вътрешен ремонт на помещенията и санитарните възли. Да се подмени цялата 
тръбна отоплителна мрежа като се заложат полипропиленови тръби стабилизирани 
с алуминиева вложка. Радиаторите да се подменят с алуминиеви, като се 
окомплектоват с терморегулиращи  вентили с термостатна глава и автоматични 
обезвъздушители.   
Да се изгради нова вентилационна система за кухненския блок. Да се проектира и 
изпълни  механична смукателна вентилация за пералнята. За нуждите от топла 
вода да се предвиди необходимия брой селективни слънчеви колектори, които да 
се  монтират  на покрива.  В котелното  да се предвиди комбиниран бойлер с 
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електрически  нагревател, помпена група, затворен разширителен съд, както и 
предпазна и спирателна арматура. Необходимо е проектиране и изграждане на 
изцяло нови ел.инсталации за всички блокове Болничния комплекс – МБАЛ в 
съответствие с Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и 
електропроводните линии и Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на безопасност при пожар. Трябва да се направи проект за 
реконструкция на площите. Да се промени вертикалната планировка. Да се 
поправят тротоарните настилки. Да се направи фитсанитарна оценка на 
растителността. Да се премахне самонастанилата се инвазивна растителност. Да 
се внесе нова декоративна растителност. 

 

ОБЕКТ: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНИЯ ЦЕНТЪР I ЕООД 

 

Диагностично-консултативния център се помещава в Блок 1 на 
МБАЛ – Червен бряг, която е създадена през 1993 г. Сградата 
функционира 5 дни в седмицата, в периода от 08:00 - 15:00 часа. 
В нея пребивават 85 души персонал и посетители. 

Местоположе-ние: Ул. „Яне Сандански“ №61, УПИ I, кв.71 
Сградата е  ситуирана под формата на буквата "О", с оформен 
вътрешен двор. На изток сградата е долепена с корпуса на 
осеметажна болница, като две сгради са функционално свързани.    

Собственост: Акт № 1619 за публична общинска собственост от 18.01.2011г. 

Технически 
показатели: 

Застроена площ: 879 кв.м. Разгърната 
застроена площ: 2647 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата на Диагностично-консултативния център е двуетажна, въведена 
в експлоатация през 1993г., монолитна, двуетажна постройка. Под 
сградата е изграден сутерен, който изцяло е вкопан в терена откъм 
вътрешния двор на сградата, а по външните фасади - частично. В 
сутерена се помещава пералня, складове и др. обслужващи помещения. 
Той е  отопляем. На първи етаж основно са разположени входни фоайета, 
коридори оформени като чакални, лекарски кабинети на семейни лекари, 
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регистратура, стая за чистачки, сервизни помещения. На втория етаж на 
сградата се помещават лекарски кабинети на различни специалисти. 
Главните входове на сградата са откъм вътрешния двор, до който се 
достига чрез широко, еднораменно стълбище, разположено на 
югозападната фасада на сградата. 
Ограждащите стени на сградата, са четири типа – главно зидове от 
решетъчни и кухи тухли, с вътрешна мазилка и външна каменна 
облицовка, с дебелина 25 и 38см., друг тип са вкопаните стоманобетонови 
стени на отопляемия сутерен, с дебелина 35 см. и четвърти тип стени са 
тухлени, частично по периферията на вътрешния двор на сградата и 
граничещи с корпуса на болницата, с дебелина 12 см. Състоянието на 
външните стени е добро. В лошо състояние са стените от вътрешната 
страна. Наблюдава се обрушване и увреждане на мазилката, особено в 
съседство до вертикалните щрангове за отводняване на покрива и в 
близост до цокъла на сградата. На места от вътрешната страна на стените 
се забелязва изпадала мазилка под прозорците, поради липсващи 
прозоречни первази. Поради тази причина, преди изпълнение на 
енергоспестяващите мерки, е наложително сваляне на отлепилата се 
мазилка от зида и замяна с нова.  
Дограмата е метална, единично и двойно остъклена, както и частично 
дървена слепена. На много места металните рамки са корозирали и 
деформирани. Отвън страниците на прозорците са добре оформени и 
запазени с каменна облицовка. Подпрозоречните первази на места са 
разместени, което предразполага навлизането на влага в помещенията. В 
това състояние прозорците не отговарят на сега действащите нормативи. 
Сградата има два типа покриви - „топъл", плосък покрив, с битумна 
хидроизолация с посипка и използваем покрив, с настилка от каменни 
плочи, намиращ се над отопляемия сутерен, пред главните входове на 
сградата. Отводняването на плоския покрив на сградата е вътрешно. Не е 
полагана топлинна изолация. Състоянието на покрива е лошо, поради 
наличие на лоши връзки към системата за отводняване на покрива. Течове 
от покрива, почти по всички покривни бордове, допринасят за масово 
оронване и навлажняване на мазилката и облицовката на стените. 
Наблюдава се увредена и навлажнена мазилка по стените в съседство със 
сервизните помещения. При огледа се забелязват неправилно монтирани 
и стари подпрозоречни первази, което спомага за насъбиране на влага и 
нейното движение по хоризонталата на варовия разтвор на зида 
(хигроскопичност на материалите). Поради тази причина, преди 
изпълнение на енергоспестяващите мерки, е наложително възстановяване 
на отлепилата се мазилка от зида и замяна с нова. 

Конструкция 

Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и фасадни стени от 
тухлени зидове, облицовани с каменни плочи. Стените на сутерена са 
стоманобетонови, както и основите на сградата. Покривът е „топъл"  
плосък, стоманобетонова конструкция с хидроизолация. Конструкцията на 
сградата е в добро експлоатационно състояние. 
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Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

В помещенията на ДКЦ, не са правени никакви ремонти -  стари са кабели, 
осветителни тела, ключове и контакти. Като цяло електрическите 
инсталации не отговарят на действащите в момента в страната Наредби и 
правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и амортизирани и 
се нуждаят от подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна 
на арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталацията за 
ръчно пожарогасене не е подменяна от изграждането на сградата. Тръбите 
са стоманени поцинковани, стари и амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Пожарните касети са също стари и амортизирани. Необходима е 
подмяна на сградното водопроводно отклонение (СВО). 
Канализационната инсталацията е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. Необходима е подмяна на 
сградното канализационно отклонение (СКО). 

Енергийна 
ефективност 

Сградата не е санирана и в много лошо състояние по отношение на 
енергийните характеристики и енергопотреблението. 

ТОВК 

В първи блок се помещава ДКС-1 ,което е било включено към котелното,но 
към момента е отрязано като консуматор и ползва собствено котелно на 
въглища. За него има одобрен проект за цялостно саниране и нови ОВК-
инсталации,който чака финансиране.  

Пожарна 
безопасност 

Кухненският блок е оборудван със стари съоръжения /на повече от 30 
години/.Вентилацията е от 1990 година. 
Помещенията на пералнята нямат изпълнена вентилация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Сградите нямат Пожароизвестителна инсталация. 

Заснемане на състоянието 

   
Изводи Необходимо е въвеждане на мерки за енергоспестяване и енергийна ефективност 

на сградата, включващи: саниране на фасадите, подове и покривите – полагане на 
топлоизолация по външни стени, подове и покриви; подмяна на стара дограма с 
PVC стъклопакет, подмяна на осветителните тела; ел. инсталации – 
мълниезащита, пожароизвестяване и видеонаблюдение, подмяна на 
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съществуващата отоплителна инсталация с индивидуални климатични сплит 
системи. 

 
2.8.3.Социални дейности 
 
2.8.3.1. Социални дейности и услуги  
 

Един от основните приоритети в националната политика е интеграцията на 
малцинствените групи и на хората в неравностойно положение. Състоянието на социалните 
услуги и тяхната структура може да се използва като един от индикаторите за процесите на 
социалното включване и изключване. Предоставянето на социални услуги се осъществява от 
специализирани институции, като делегирана от държавата дейност, като общински дейности и 
от регистрирани доставчици в Агенцията за социално подпомагане. 

Социалната политика на общината е насочена към подобряване качеството на живот и 
намаляване на социалната изолация на гражданите в риск. Законодателството в областта на 
социалните услуги след 2003 г. постави началото на децентрализацията на предлагане на 
социални услуги и създаде условия да се развиват пазарни форми с участието на бизнеса и на  
НПО. 

Социалното подпомагане в община Червен бряг се осъществява от дирекция „Социално 
подпомагане“ Червен бряг и от община Червен бряг в изпълнение на социалната си политика 
да подпомага граждани при внезапно възникнали здравни и социални потребности, инциденти, 
абитуриенти-сираци, столетници и други. Всички делегирани от държавата социални услуги на 
територията на общината функционират. 

Финансовото обезпечаване на общинската социална политика, в частност услуги, се 
осигурява със средства от: държавния бюджет; общинския бюджет чрез средства, 
предоставени по единни разходни стандарти и чрез приходи от местни социални такси, 
определени по ЗМДТ и други собствени приходи от местния бюджет; проекти и програми, в т.ч. 
по оперативните програми; дарения и помощи. 

С цел създаване на цялостен модел на планиране, развитие и предоставяне на 
социални услуги на общинско ниво, както и повишаване на ефективността и ефикасността на 
системата за социални услуги и използването на структурните фондове на Европейския съюз, 
е разработена Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Червен бряг 
(2011 – 2015 г.), с техническа помощ от страна на УНИЦЕФ. В изпълнение на ясната социална 
политика през програмния период 2007 – 2013 г. и на новото законодателство за 
децентрализация на социалните услуги, Община Червен бряг е една от първите общини в 
България, която предоставя социални услуги чрез новите форми на деинституционализация. 
Към 2014 г. функционира новоизграден Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 
Защитено жилище, които са изградени с европейско финансиране.  

Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните дейности са с дългосрочен и 
устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и цялостното развитие на общината, 
което налага провеждането на трайна политика за подобряване качеството на социалната 
сфера и предлагането на качествени социални услуги. Интересът към всички социални услуги, 
предоставяни в общината е значителен и тенденцията е те да се разширяват. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

156 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

В Община Червен бряг се предоставят социални услуги, както от държавно делегирана 
дейност, така и въз основа на общински дейности, финансирани от републиканския или 
общинския бюджет. Към държавно делигираните дейности функционират „Дневен център за 
деца с увреодания“ и „Център за обществена подкрепа“. Към социалните дейности, 
осъществявани по инициатива на общинските власти са: „Домашен социален патронаж“, 
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“, финансирана от МТСП. 

На територията на Община Червен бряг се предоставят следните социални услуги:4 
 
Таблица 37: Социални услуги 

 
Видове социални услуги По години 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Държавно делегирана 
дейност 

        

Дневен център за деца с 
увреждания 

        

Капацитет 24 24 24 24 24 24 24 24 

Брой преминали деца 31 29 31 31 30 25 27 28 

Брой персонал 11 11 12 12 12 11 10 12 

Център за обществена 
подкрепа 

        

Капацитет - - - - - 20 20 20 

Брой преминали деца - - - - - 40 34 24 

Брой персонал - - - - - 5 5 5 

Център за настаняване от 
семеен тип (ЦНСТ) 

        

Капацитет - - - - - - 12 12 

Брой преминали деца - - - - - -  7 

Брой персонал - - - - - - 11 14 

Защитено жилище         

Капацитет - - - - - - 8 8 

Брой преминали деца - - - - - - 0 0 

Брой персонал - - - - - - 7 7 

Общински, финансирани от 
ОБ 

        

Домашен социален патронаж         

Капацитет 330 330 330 330 330 330 330 330 

Брой обслужвани 304 317 337 337 320 311 310 324 

Брой персонал 33 33 33 16 17 17 17 17 

Услугите за деца са представени от следните новосъздадени за общинския център 
институции: ЦНСТ, ЦОП, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище. 
В община Червен бряг набира скорост услугата приемна грижа. Извън подкрепа на услугите 
остават деца с отклоняващо се поведение, деца в риск от отпадане от училище. 

В по-голямата част от населени места на общината работят читалища и пенсионерски 
клубове, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за 
възрастни хора. В гр. Червен бряг няма развити Дневни центрове за възрастни хора, Центрове 
за рехабилитация и социална интеграция. 

                                                 
4http://chervenbryag.bg/bg/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=59 
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ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ е социална услуга, 

предоставяна от Община Червен бряг. Той е с капацитет за обслужване на 24 деца и младежи 
от цялата община, с физически и интелектуални затруднения, които могат да го посещават 
целодневно, почасово или в определи дни от седмицата, според своите възможности и 
потребности. В центъра има психологичен кабинет, в който се извършва диагностика и терапия 
на деца с проблеми; Медицински кабинет с осигурено целодневно медицинско наблюдение от 
мед. Сестра; Зала за музикални, спортни занимания, игри и рехабилитация, която е 
оборудвана с пиано и уреди за рехабилитация, където се провеждат процедури и упражнения 
от квалифициран кинезитерапевт. 

 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ гр. Червен бряг е създаден през 1980 г., с 

капацитет 30 места и 10 човека персонал. В първите години от създаването си, поради липса 
на собствена кухня, храната се е приготвяла в различни заведения за Обществено хранене. До 
м. май 1991 г., ДСП се организираше от Община Червен бряг. От тогава до края на 2002 г. е в 
структурата на „ОССП”. От началото на 2003 г. отново преминава към Община Червен бряг. От 
тогава дейността е структурирана като „ОбСУ-ДСП” към общината като второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити. Капацитетът вече е 330 места и 33 човека персонал. През 
2009 г. капацитетът е превишен в допустимите граници и е формиран списък на чакащи, които 
при освобождаване на място се приемат по ред и след преценка на състоянието. 

ДСП е комплекс от услуги, предоставяни  по домовете, на хора с увреждания с 
определена 71 и над 71 % неработоспособност, деца с увреждания, на лица над 60-годишна 
възраст, придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени самостоятелно 
или с помощта на близки да организират обслужването си в дома.  

На лицата, включени в ДСП, се осигурява: доставка на храна в дома – като се осигурява 
правилен режим на хранене, качествена, здравословна и питателна храна при отчитане на 
хранителните потребности и личния избор на потребителите и при спазване изискванията на 
Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му; храната се доставя в 
съдове за еднократна употреба на основание изградената система за самоконтрол и 
внедрената НССР система; съдействие за получаване на медицинска и стоматологична 
помощ, както и на други здравни грижи; съдействие за снабдяване с предписаните лекарства; 
заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице; съдействие за 
снабдяване с необходимите технически помощни средства; съдействие за изготвяне на 
необходимите документи за явяване на ТЕЛК, при необходимост и придружаване до мястото 
за представяне; съдействие за настаняване в специализирани институции. 

ОбСУ-ДСП предоставя социални услуги в общността на територията на всички 
населени места в Община Червен бряг. От 01.05.2010 г. с предоставянето на делегиран 
бюджет на дейността приготвянето на храната е организирана в кухнята, в гр. Червен бряг, а 
персоналът е оптимизиран до 16 щатни единици. 

Автопаркът на дейността не е обновяван,  не са закупувани нови автомобили. 
В ДСП гр. Червен бряг ежедневно се приготвя и доставя храна  на ДЦДМУ. 
 
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА. От 2012 г. в град Червен бряг функционира 
Център за обществена подкрепа. Той е комплекс от социални услуги, свързани с 

превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
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деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и 
социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви 

Социалната услуга е предназначена за деца от 4 – 18 години и е насочена към всички 
деца в риск, живеещи на територията на община Червен бряг и техните семейства. Това са 
деца с поведенчески проблеми, реинтегрирани деца с риск за повторно влизане в институция, 
деца от непълни семейства или отглеждани от членове на разширеното семейство /баба, дядо, 
леля и др./, деца с образователни и обучителни затруднения, деца, за които съществува 
идентифициран риск от настаняване в институция. 

Социалната услуга е с капацитет 20 места. 
 
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ. През 2013 г. е 

изградена и оборудвана изцяло нова база на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 
деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години. Чрез предоставянето на тази услуга се 
осигурява възможност за социално включване и предоставяне на резидентна услуга в 
общността за децата над 3-годишна възраст от Домове за медико-социални грижи за деца 
(ДМСГД) и за децата и младежите с увреждания, които предстои да напуснат или да бъдат 
изведени от социалните институции. Капацитетът на ЦНСТ е за 14 деца. 

 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ. Защитеното жилище в град Червен бряг 

е построено през 2013 г. В него са настанени 8 младежи, навършили 18 години, напускащи 
специализираните социални институции.  

 
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ. Доставчици на социалните услуги са външни изпълнители, които 

предоставят почасови услуги в домашна среда, в т.ч. деца с трайни увреждания и хора с 
невъзможност за самообслужване. С европейско финансиране от 2010 г. до момента се 
предоставя услугата „личен асистент“, през 2011-2012 г. по проект на ОП РЧР още две 
социални услуги „социален асистент“ и „домашен помощник“, а от 2013г. по проект 
„Независимост и включване“ на същата програма се оказват три услуги „социален асистент“, 
„домашен помощник“ и „домашен санитар“. Работят 19 лични асистенти, които обслужват 21 
тежко болни деца и лица от общината, в рамките на определен месечен лимит от часове. В 
края на 2013 г. е извършен допълнителен прием на кандидат-потребители и изпълнители, като 
от 02.01.2014 г. са назначени още 7 лични асистенти за обслужване на още 7 тежко болни 
граждани на общината, в невъзможност сами да се самообслужват, в т.ч. 3 деца. От януари 
2011 г., когато започна предоставянето на услугата, до  края на 2014 г., в Община Червен бряг 
от него са се възползвали 135 лица, обгрижвани от 126 лични асистенти. През 2015 г. има 
сключени нови договори с 80 лични асистента. 

 
Специализираните институции в областта са със запълнен капацитет, което оправдава 

тяхното съществуване. Материалната база и човешките ресурси, биха могли да се използват 
за разкриване и развиване на алтернативни форми на социални услуги. Предлаганите 
социални услуги в общността са разнообразни по вид, но все още не покриват нуждите на 
всички рискови групи. Услугите, свързани с оказване подкрепа на родители и деца (училище за 
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родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и отговорности, 
услуги за свободното време на деца) са ограничени.5 

 
2.8.3.2. Идентифицирани рискови групи и потребности 
 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина се открояват основни 
фактори, които пораждат риск за различни групи от населението и формират основни рискови 
групи: деца, лица, семейства в неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от 
подкрепа и социални услуги. Тези фактори са свързани с: 

Разширяване на достъпните социални услуги в общността за най-уязвимите групи; 
Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства, 

здравословни и образователни проблеми. 
Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на член от 

семейството. 
Възраст – концентрация на пенсионери и стари хора, живеещи в изолираните малки 

населени места, с крайно ограничен достъп до здравна грижа и услуги. 
 
За целите на ИПГВР са идентифицирани тези рискови групи, които имат остра 

потребност от социална защита, както и необходимост от развитие на конкретна социална 
услуга. Повечето от тях имат социално-икономически корени.  Една от най-застрашените 
рискови групи са децата в риск. Идентифицирана е група на лицата в неравностойно положени: 
пълнолетни лица с увреждания, безработни и етнически общности. В рамките на настоящия 
документ са изведени няколко рискови групи сред уязвимите общности и лица в неравностойно 
положение и политиката за преодоляване на проблемите. 
 

 ДЕЦАТА В РИСК. 
 

Деца, настанени в специализирани институции. Децата, отделени от своите 
семейства, са от най-уязвимите групи в обществото. По данни от общината в град Червен бряг, 
това са над 126 деца на възраст от 0 до 18 години. Налице е трайна тенденция да се 
настаняват за отглеждане в домовете деца от ромски произход. Основните причини са 
бедност, трайна безработица на родителите, недостатъчен родителски капацитет, лоши 
битови условия и преценка за риск за отглеждането на децата от социалните работници. Често 
тези деца не посещават детска градина и са в риск от отпадане от училище.  

Реинтеграцията на детето в семейството изисква развитие на мерки и услуги в 
общността, развиване на родителски капацитет, подкрепа на нуждаещи се семейства за 
осигуряване на жилище, посредничество и активна подкрепа за включване на пазара на труда 
и др. За да се интегрират в семейството, е необходимо да се търси допълнителен 
институционален механизъм и да се повиши работата, както в СИ, така и в ДСП, за изграждане 
на връзка със семейството и за подкрепа при отглеждане на детето. 

 
Деца с увреждания. По данни на Дирекция „Социално подпомагане“ са регистрирани 

над 79 деца с увреждания на територията на общината. В тази група са включени деца с 

                                                 
5
 Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен 2011 – 2015г. 
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физически, умствени, психически, сензорни и комплексни увреждания. Основните потребности 
на децата с увреждания са: достъп до образование в общо образователни училища; равен 
достъп до услуги и възможности за социална интеграция сред техните връстници; осигуряване 
на достъп до адекватна здравна грижа; придобиване на умения и навици за самостоятелен 
живот; осигуряване на достъпна архитектурна среда, особено в изолираните малки населени 
места; осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация; 
осигуряване на подкрепяща среда за семейството и близките на децата с увреждания; 
интеграция в общността. 

 
Таблица 38. Брой на децата с увреждания на територията на община Червен бряг 

 Вид на заболяването Брой 

  Деца с физически увреждания 16 

  Деца с психически увреждания 9 

  Деца с множествени увреждания 48 

  Деца с умствена изостаналост  6 
Източник: Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен 2011 – 2015г 

 
 

Деца в риск от отпадане на училище. Предоставените данни от училищата показват, 
че се запазва тенденцията на децата, застрашени от отпадане от училище. В община Червен 
бряг през учебната 2007 – 2008 г. са отпаднали 44 деца, през учебната 2008-2009 са отпаднали 
46 и към момента на проучване за първия срок на учебната 2009-2010 г. – 43.  

Идентифицирането на децата, нередовно посещаващи училище, се усложнява от 
практиката педадогическите колективи да прикриват отсъствията им, за да се запази броят на 
учениците, тъй като от него зависят средствата за издръжка на съответното учебно заведение. 
Проблемът е особено силен в училищата в малки населени места с недостатъчен брой 
ученици за сформиране на паралелка.Това правило започна да се прилага и от голяма част и 
от училищата в общината, поради намаляването като цяло на децата в училищна възраст.   

Основните проблеми, водещи до отпадане на децата от училище са: липса на 
мотивация на децата за посещаване на училище; не добро владеене на български език от деца 
от ромските общности; занижен родителски контрол; неприемане на образованието като 
ценност; недостатъчни доходи на семейството и бедност. 

Основните идентифицирани нужди са: включване на учениците в групи за допълнителна 
подготовка по български език; създаване на подходящи условия за ангажиране на свободното 
време на учениците; увеличаване на привлекателността на училището чрез разширяване на  
извънкласните занимания съгласно интересите на учениците; включване в масови училища; 
работа със семейството за развиване на мотивация за образование. 

 
Деца на непълнолетни родители. Голяма част от децата на непълнолетни родители 

живеят в села в общината, населени предимно с роми. Ражданията на майки под 18 годишна 
възраст за 2007 г. са 18, за 2008 – 18 и за 2009 – 16.  Относителният дял на ражданията на 
непълнолетни в община Червен бряг е 5% от всички раждания годишно. В дирекция „Социално 
подпомагане” са регистрирани 5 случая на изоставяния от непълнолетни майки. Изоставените 
деца на ниво родилен дом са от непълнолетни майки. Техният брой за общината е: 5 за 2007 
г., 6 за 2008г. и 4 за 2009г. Необходимо е специално внимание към тях за превенция на 
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изоставянето, изграждане на родителски капацитет и подкрепа; продължаване на 
образованието и развитие на професионална квалификация, включване на пазара на труда. 

 
Деца с родители в чужбина. Специфична група в риск са децата на родители, 

живеещи в чужбина. Поради липса на работа, родителите напускат населените места и от 
години са се установили в Испания, Италия, Гърция и Кипър, където живеят и работят. За 
известна част от децата е приложена мярка за закрила - настаняване в семейство на близки и 
роднини. За не малка част от децата и учениците се грижат възрастни роднини, които нямат 
нужния авторитет пред тях. Това води до прекъсване на преки емоционални контакти между 
деца и възрастни и липса на родителски контрол, в случаите, когато близките не успяват да се 
“справят” с децата.  

Основните идентифицирани нужди са: ангажиране на свободното време; преодоляване 
на поколенческите конфликти; възстановяване на семейството; подкрепа в училище. 

 
Деца в многодетни семейства. Към 2010г. в община Червен бряг са регистрирани 226 

деца в многодетни семейства. Няма официални данни каква част от настанените в институции 
деца са от многодетни семейства от Община Червен бряг. Анализът на настаняванията, въз 
основа на информация, предоставена на ниво Плевенска област, показва, че 70 на сто от 
децата в домовете имат братя и сестри. За малка част от тях няма информация, а единици са 
тези, които са единствено дете. Над половината от децата, настанени в ДДЛРГ, са в 
институцията заедно със своите братя и сестри. Този процент е значително по-малък при 
децата, настанени в ДМСДГ – по-малко от 20 на сто. Данните показват, че трябва да се развият 
допълнителни услуги за подкрепа на многодетните семейства.  

Децата в многодетни семейства от Община Червен бряг са част и от групата на 
нередовно посещаващите училище, както и от ранно отпадащите. Една част от тях са от 
ромски семейства, живеещи в обособени общности. За да се даде възможност за социално 
включване и за равен шанс, на тези деца е необходимо да им се осигури достъп до качествено 
образование. Паралелно обхващането на децата в ранна възраст от многодетни семейства в 
детска градина и в целодневна форма на организация на образованието, ще подпомогне 
социално слабите родители в отглеждането им. Същевременно обхващането на децата в 
училище и подпомагането на семействата не трябва да се смесва със записването и 
настаняването им в учебни заведения от интернатен тип. 

 
Деца на самотни родители. Към месец май 2010 г. в община Червен бряг са 

регистрирани общо 84 деца на самотни родители.  
 
Деца - жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила 
В община Червен бряг са регистрирани 39 деца - жертва на насилие за периода 2007 – 

2010 година, от които през 2007 г. – 6, през 2008 – 10 през 2009 – 9 и през 2010 до момента на 
проучване – 14. Преобладаващата част от извършеното насилие е насилие, извършено на 
улицата. Въпреки увеличеното разкриване и съобщаване на случаи, сериозен проблем е 
изваждането на светло на домашното насилие и преодоляването на „задругата на 
мълчанието“. Жертвите на насилие се нуждаят от осигуряването на сигурност, терапия за 
преодоляване на травмите, обществена и социална подкрепа. Общият брой деца от община 
Червен бряг, получили полицейска закрила през периода 2007-2010 г. е 39 деца, от които през 
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2007 г. – 6, през 2008 – 10, през 2009 – 9 и през 2010 до момента на проучване – 14. През 2009 
г. има един регистриран случай на дете, жертва на трафик.  

 
Деца с противообществени прояви. Териториалната работна група извежда като 

отделна целева група децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми. 
Представителите на ДСП определят като поведенчески проблеми  агресията, употребата на 
алкохол и упойващи вещества, кражбите, побоя. Идентифицираните нужди във връзка с 
агресията между децата в училище са: децата да бъдат изслушвани и разбирани относно 
причините за извършените от тях прояви; да се промени модела на интервенция – насилието 
да бъде оценявано като симптом за проблем, а не като причина за наказание; да се 
популяризира сред децата разпознаването на насилието и да се изградят умения за избягване 
на риска от насилие и агресия.  

Факторите, водещи до различни противообществени прояви и поведенчески проблеми  
на децата са: ниският родителски контрол, раздялата в семейството – при разведени родители 
или родители в чужбина, бедност, безработица.  

Идентифицираните нужди за превенция на поведенческите проблеми при децата са: 
осигуряване на подкрепа от родителите и намаляване на агресията в семейната среда; 
ангажиране на свободното време на децата; осигуряване на подкрепата от психолог при нужда.  

 

 Общности и групи в неравностойно положение 
 

Пълнолетни лица с увреждания. Към 31.12.2009 г. в община Червен бряг 
пълнолетните хора с увреждания са общо 2635. Основните проблеми на хората с увреждания 
са: недостиг на здравни услуги и рехабилитация; липса на специализиран транспорт от селата 
към общинския център, където се изпълнява услугата, а от там - ограничен достъп на 
живеещите в селата до качествени здравни и рехабилитационни услуги; липса на клинични 
пътеки за голяма част от заболяванията; изолация от пазара на труда; ниски доходи на лицата 
и техните семейства; социална изолация в общността; липса на дневна/почасова грижа; липса 
на подкрепа за семейството; недостъпна архитектурна среда.  

Лица с физически увреждания. Общият брой на хората с физически увреждания в 
община Червен бряг към момента на проучване е 480 души.  Услугата „личен асистент” в 
общността към момента ползват общо 73 граждани с физически увреждания, предоставена от 
ДСП. Голям е броят на чакащите.  

Лица с множествени увреждания. На територията на общината има голяма група от 
хора с множествени увреждания – регистрирани са 2053 към момента на проучване. С 
единични изключения, регистрираните с множествени увреждания живеят в семейна среда.   

Лица с психични заболявания. Към момента на проучване в община Червен бряг има 55 
човека с психични заболявания.  

Основните идентифицирани нужди са: предоставяне на услуги за възстановяване и 
рехабилитация; изграждане на умения за независим живот; обучения за активно включване на 
пазара на труда; осигуряване на подкрепа за семейството; достъпна архитектурна среда; 
подкрепа за социално включване в общността. 

 
Стари хора. Демографската картина за община Червен бряг е неблагоприятна, 

населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, 
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така и в резултат на засилените миграционни процеси. Това има своето пряко следствие за 
създаване на предпоставки за повишен риск от социална изолация в определена възрастова 
група (най-възрастните и самотноживеещите), която с годините се разраства като относителен 
дял в общата численост на населението. Гражданите в пенсионна възраст в общината са 
9 160, което представлява 28,55  %. от всички жители. Основен проблем е достъпът до 
различните услуги на хората в пенсионна възраст. Преобладаващата част от селата извън 
град Червен бряг са обитавани основно от хора в пенсионна възраст. Общият брой на самотно 
живеещи стари хора в общината са 1312, разпределени по селища така. В град Червен бряг 
техният брой е 249 души. 

Като основни потребности могат да бъдат изведени: подкрепа за ежедневните грижи в 
дома - помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване; 
осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства; достъп до медицинска помощ 
и здравни услуги; осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа; компенсиране 
на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в 
селските райони.  

Домашният социален патронаж е най-достъпната услуга в общността за стари хора, 
която може да бъде подобрена по отношение на дейностите, включени в услугата. Желанията 
на потребителите е да бъдат посещавани не само от социални работници, но и от медицинско 
лице. 
 

Безработни лица. Това са групи от безработни лица с по-ниска конкурентноспособност 
на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайно 
намалена работоспособност; безработни младежи от социални заведения, завършили 
образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайно намалена 
работоспособност; безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки 
(осиновителки), с деца до 3 - годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание 
“лишаване от свобода”; безработни жени над 50 - годишна възраст и мъже над 55 - годишна 
възраст; други групи безработни лица.  

Средногодишното равнище на безработицата в община Червен бряг, спрямо 
икономически активното население, запазва много по-високата си стойност, в сравнение със 
средната за страната. Неблагоприятна е професионално образователната структура на 
безработните лица. Очертава се нисък процент на регистрираните безработни със 
специалност и квалификация.  

Броят на безработните лица в град Червен бряг е 1135. Коефициентът на безработица 
за града е 19%, което е почти колкото това за област Плевен (17%). 

 
Етнически общности в неравностойно положение. Това са обособените ромски 

общности в община Червен бряг –  V-ти квартал, гр. Червен бряг, гр. Койнаре, с. Девенци, с. 
Глава, с. Горник и с. Радомирци. Над 4% от местното население в община Червен бряг се 
определя като роми, като те формират 1% от жителите на града. В ромските квартали са 
налице различни фактори, които са предпоставка за бедността – ранно отпадане от училище, 
ниско образование и квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса 
на трудови навици у част от тях, ограничени възможности за заетост, лоши битови условия, 
липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги. Тези места са районите с най-
голям относителен дял на непълнолетни майки, деца, настанени в институции, деца, в риск от 
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отпадане от училище. Акумулирането на икономически, образователни и етнокултурни рискови 
фактори оказва най-силно влияние, когато семейството живее в рамките на собствената 
компактна малцинствена група. В тази група попадат семейства в неравностойно положение, 
чиито децата рискуват да повторят модела на социална изолация на своите родителите. За да 
се разбие затворения цикъл, е необходима комплексна интервенция, насочена срещу 
бедността, която да подпомогне семействата да осигурят шансове за социално включване и 
развитие на своите деца: осигуряване на професионална квалификация и образование за 
младежите, отпаднали от училище или с основно и по-ниско образование; подкрепа на 
родителите в случаите на трайна безработица чрез допълнителна професионална 
квалификация и включване в програми за заетост, при липса на други възможности за заетост; 
включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на 
български език; мотивация на детето и семейството за включване и задържане в 
образователната система; осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 
младите хора и гарантиране на бъдеща конкурентноспособност на пазара на труда; директна 
работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение и за подпомагане 
на родителите и семейството при реинтеграция на децата, настанени в институции, както и 
превенция на изоставянето. 

 

2.8.3.3. Анализ на състоянието на инфраструктурата за социални дейности и 
услуги 
 
За целите на анализа към ИПГВР са анализирани обектите на социалните услуги представени 
в таблица 39. 
 
Таблица 39. Подробен анализ на състоянието на обектите за социални дейности в град 
Червен бряг 
 

ОБЕКТ: СОЦИАЛНА СЛУЖБА 

 

В сградата на Социалната служба се помещават следните услуги 
и учреждения:Дневен център за деца и младежи с увреждания; 
Център за работа с деца; Дирекция „Социално подпомагане”; 
ОбСУ – Домашен социален патронаж; Детски комплекс. 
 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.802.293, УПИ I, кв.30, ул.“Л.Каравелов“ 
№26, гр. Червен бряг  

Собственост: Акт № 15a за публична общинска собственост от 24.02.1997г. 
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Технически 
показатели: 

Площ на имота: 4600 кв.м. 
Застроена площ: 832 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 1664 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Годината на построяване е 1976г. Всички корпуси на сградата са 
монолитни, двуетажни и триетажни постройки. Под цялата сграда е 
изграден сутерен, който е отопляем на три корпуса /"Център за деца с 
увреждания", Служба "Социално подпомагане" и "Център за работа с 
деца"/, а останалите два са неотопляеми. Стените на всички сутерени са 
частично вкопани в земята, поради наклонения терен. Основните входове 
на сградата се намират на източната, северната и западната фасада, а 
всички корпуси във вътрешността са свързани помежду си. На всички 
етажи са разположени входни фоайета, стълбищни клетки коридори и 
специализирани кабинети и администрации, според предназначението на 
корпусите. Дограмата в един от корпусите е подменена с PVC със 
стъклопакет, а останалата е стара състояща се от единично остъклени 
метални прозорци и витрини, както и дървена, слепена дограма. Фасадите 
се нуждаят от цялостно саниране, масово изпопадала мазилка и пропити с 
влага стени. Сградите функционират 5 дни в седмицата, в периода от 
08:00 - 17:00 часа. В тях пребивават 80 души. Преди време на партера в 
дневния център се е помещавал под наем ЦЧЕМ – ООД, но в момента 
помещенията не се използват, необходимо е да им се направи ремонт, 
като поради недостига на възможност за разширяване на дейността за 
социални услуги да се реконструира и пригоди за подходящи такива. В 
помещенията на служните са правени поетапни частични ремонти, но се 
нуждаят от цялостен завършен такъв. В  залата, където тренира Танцов 
състав "Калилките" при Центърът за работа с деца (ЦРД) в Червен бряг е 
напълно обновена. Със средства от бюджета на Община Червен бряг е 
направен освежителен вътрешен ремонт на салона, който вече е 
преобразен в огледална зала. Цяла стена с огледала и помощен парапет 
(балетна станка) нещо, за което децата мечтаеха от години. Отстранени са 
течове и е санирано помещението.  

Конструкция 

Сградата е със стоманобетонова носеща конструкция и фасадни стени от 
тухлени зидове. Стените на сутерена са бетонови с различна дебелина, 
както и основите на сградата. Покривът е „студен" плосък със 
стоманобетонова носеща конструкция на всички корпуси. При огледа на 
място не са отчетени недопустими деформации и пукнатини по 
конструктивните елементи. 

Електрически 
инсталации – 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени двупроводно. Инсталациите във всички 
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силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

помещения са изпълнени с мостов проводник. Окабеляването, 
осветителните тела, ключове и контакти не са подменяни в общите части 
от изграждането на центъра. Всички разпределителни ел. табла са с 
автоматични прекъсвачи, монтирани в старите метални кутии. В 
административните помещения и кабинетите за работа с деца 
осветителните тела и контактите са нови – осв. тела са с луминесцентни 
лампи. В останалите помещения осветителните тела са с лампи с 
нажежаема жичка. Сградата има евакуационно осветление с осв.тела с 
вградена акумулаторна батерия.Във всички помещения има еднофазни 
контакти, които са във видимо лошо състояние, с изключение на тези в 
ремонтираните кабинети. За сградата няма мълниезащитна инсталация. 
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталация за ръчно 
пожарогасене няма. Канализационната инсталация е стара, амортизирана 
и се нуждае от подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на 
площадкова канализационна мрежа за дъждовни води за външното околно 
пространство. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата не е топлоизолирана. Дограмата в един от корпусите е 
подменена с PVC със стъклопакет, а останалата е стара състояща се от 
единично остъклени метални прозорци и витрини, както и дървена, 
слепена дограма.  

ТОВК 

В сутерена е разположено котелно на течно гориво,изградено при 
построяването на сградата. Котелът е нафтов, тип ”ОН-350” с топлинна 
мощност 350kkal. Горелката се захранва от резервоар дневна дажба, в 
съседно помещение е монтиран основен резервоар с обем 25 тона. Няма 
производство на топла вода. Старата щранг-помпа е подменена с 
нова.Системата работи с отворен разширителен съд. Главната 
разпределителна мрежа и щранговете са изпълнени от стоманени тръби. 
Радиаторите са чугунени без спирателна арматура. 

Технология 

За доставка на продуктите за кухнята е предвидена платформа, която не 
работи. Самото кухненско оборудване е недостатъчно и амортизирано. 
Над ролковата скара има  смукателен чадър, заустен към осов вентилатор 
на фасадата. 

Пожарна 
безопасност 

Няма пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Теренът е с голям наклон. В дворното пространство има налична дървесна 
и храстова растителност. Поради предназначението на сградата преди да 
стане Социална служба, а именно детска градина, в имота има останали 
детски метални съоръжения за игра от построяването, които са стари и не 
отговарят на изискванията в момента. Тревната растителност е 
неоформена, пространството е хаотично организирано и се нуждае от 
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цялостна реконструкция и организация. Настилките са от бетонни плочи. 
За центровете има изградени рампи за достъп за деца и възрастни с 
увреждания, както и тактилни плочи за улеснение на незрящите хора. Да 
се направи фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. Да 
се преорганизират зелените площи, съгласно нуждите на социалната 
служба и изискванията за площадки за деца с увреждания. 

Заснемане на състоянието 

   
   

   

Изводи За сградата има изготвени и одобрени проекти от 2014г. за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност. Необходимо е да се предвиди цялостен ремонт на 
помещенията, ново оборудване. Необходимо е проектиране и изграждане на 
изцяло нови ел.инсталации за всички помещения в съответствие с Наредба 3 за 
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба 4 за 
мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства. Подмяна на 
ВиК инсталациите. Да се изпълни проект за Вертикална планировка и цялостна 
реконструкция на прилежащите площи. 

 

ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

Центърът за обществена подкрепа е ситуиран в сградата на ЦДГ 
„Мир“ – филиал към ОДЗ „Зора“. Има капацитет - 20 места. 

Местоположе-ние: ЖК „Победа“, УПИ XVIII, кв.62 

Собственост: Акт № 1733 за публична общинска собственост от 11.02.2014г. 
Помещава се в сградата на ЦДГ „Мир” – филиал към ОДЗ „Зора” 
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Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1213 кв.м. 
Застроена площ: 556 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 556 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Центъра за обществена подкрепа е обособен отделно в сградата на 
детското заведение с отделен вход. Инсталациите са общи за двете 
сгради. На партера се помещават офиси, санитарни възли и регистратура, 
изцяло ремонтирани помещения.  

Конструкция 
Масивна двуетажна сграда в много добро състояние. Покривите са плоски 
със стоманобетонова плоча и борд с ламаринена пола – в много добро 
състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

За сградата са изградени всички необходими ел.инсталации – осветителна 
– работно, дежурно и евакуационно осветление, ел.захранване на 
контакти, климатични тела и ел. бойлери, автоматично 
пожароизвестяване. Проектирането и изграждането на ел. инсталациите е 
през 2011г. и е в съответствие с действащите към момента Наредби и 
Правилници в страната. Електрозахранването на обекта е през контролен 
електромер към ГРТ на ЦДГ „Зора”- филиал „Мир”. 

ВиК Нови инсталации. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата е санирана и топлоизолирана през 2011 г. 

ТОВК 
Отоплителната инсталация е подменяна, заедно с тази на ЦДГ „Мир” и 
сградите са газифицирани, като отоплението е с едно котелно към 
детското заведени, от което има клон към ЦОП. 

Пожарна 
безопасност 

Обекта има автоматично пожароизвестяване. 

Прилежащи 
дворни площи 

Дворното пространство е добре организирано. Има налична дървесна и 
храстова растителност. Детските съоръжения са стари. Настилките 
асфалтови и от бетонни плочи. Детските съоръжения неотговарят на 
изискванията.  

Изводи Трябва да се подменят старите детски съоръжения с нови. Настилките имат нужда 
от реконструкция.Да се направи оценка и паспортизация на растителността. 
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ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – ГР. ЧЕРВЕН 
БРЯГ 

 

Сградата на ЦНСТ гр. Червен бряг е изцяло нова, построена през 
2013 г. Капацитетът на услугата ЦНСТ е за 14 деца. 

Местоположе-ние: ЖК „Победа“, УПИ XVIII, кв.62 

Собственост: Акт № 1733 за публична общинска собственост от 11.02.2014г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1213 кв.м. 
Застроена площ: 556 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 556 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е построена 2013г. по всички изисквания за обекти от този род. 

Конструкция 
Конструкцията на сградата е двуетажна стоманобетонова – колони и 
гредови плочи, дървени покриви – нова сграда в много добро състояние.  

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

За сградата са изградени всички необходими ел.инсталации – осветителна 
– работно, дежурно и евакуационно осветление, ел.захранване на контакти 
и технологични съоръжения, автоматично пожароизвестяване, СОТ и 
Видеонаблюдение. Проектирането и изграждането на ел.инсталациите е 
през 2013г. и е в съответствие с действащите към момента Наредби и 
Правилници в страната 

ВиК 
Водопроводната инсталация е нова и не се нуждае от ремонт. Отговаря на 
действащата нормативна база. Канализационната инсталация е нова и не 
се нуждае от ремонт. Отговаря на действащата нормативна база. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата е проектирана и изпълнена съгласно изискванията за енергийна 
ефективност. 

ТОВК 
Нова отоплителна инсталация с отопление на газ от разпределителната 
мрежа.  

Технология Изцяло ново оборудване. 

Пожарна 
безопасност 

За сградата има изпълнен проект за Пожарна безопасност. 

Прилежащи 
дворни площи 

В много добро състояние, площадки, алеи и зелени площи. 

Изводи Сградата е нова и не са необходими строително-ремонтни работи. 
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ОБЕКТ: ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ 

 

През 2013 г. има реализиран Проект за „Защитено жилище в УПИ 
ХІ, стр. квартал 75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. 
Червен бряг”.  

Местоположе-ние: УПИ XI, кв.75 

Собственост: Акт № 1732 за публична общинска собственост от 11.02.2014г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1231 кв.м. 
Застроена площ: 167,20 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 334,40 кв.м. 
Пристройка: 46,30 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е двуетажна масивна и преди да стане сграда за социални 
дейности е била част от учебния комплекс на ОУ „Алеко Константинов”. 
Сградата е изцяло ремонтирана за новите функии и дейности, които ще 
съвместява. Фасадите и покрива са санирани, а двора е реконструиран.  

Конструкция 
Изпълнена е реконструкция на сграда в двора на училището в Пети 
квартал, предназначена за защитено жилище за младежи с увреждания. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

За сградата са изградени всички необходими ел.инсталации – осветителна 
– работно, дежурно и евакуационно осветление, ел.захранване на контакти 
и технологични съоръжения, автоматично пожароизвестяване, СОТ и 
Видеонаблюдение. Проектирането и изграждането на ел.инсталациите е 
през 2013г. и е в съответствие с действащите към момента Наредби и 
Правилници в страната 

ВиК 

Водопроводната инсталацията е нова и не се нуждае от ремонт. Отговаря 
на действащата нормативна база. 
Канализационната инсталацията е нова и не се нуждае от ремонт. 
Отговаря на действащата нормативна база. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата е санирана и топлоизолирана. 

ТОВК За сградата има локална отоплителна инсталация. 

Пожарна 
безопасност 

За сградата има въведени мерки за пожарна безопасност. 
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Прилежащи 
дворни площи 

Направена е цялостна реконструкция на зелените площи. Внесени са нови 
пейки и маса за тенис. Засадена е декоративна растителност. 
Пространството изглежда добре. Няма нужда от допълнителна намеса за 
момента.  

Изводи Трябва да се поддържа адекватно. Пространството пред оградата също трябва да 
се включи към поддържането. 

 
С Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Червен бряг следва да се 
предвидат проекти, които с изпълнението си ще допринесат за включването на разгледаните в 
аналитичната част изолирани групи (етнически малцинства, възрастни хора, хора с 
увреждания), за които до момента не са проведени активни политика и действия.  
 

2.8.4.Култура 
 

Община Червен бряг има културен календар, в който са залегнали всички приоритети 
във връзка с функционирането на културните институции, както и за осъществяването на 
културни прояви на различни нива (подробно описан в т.2.12). Редовно се публикуват издания 
на културния календар по месеци и по седмици в сайта на общината, който е основание за 
подържане на функциите на културните институции и тяхната сгрдана и материално 
техническа база. На база богатството на културния календар може да се съди за висока 
културна активност. Това е причина, обновяването на материалната база на културните 
институции да е едно от перата в годишните бюдетни програми на община Червен бряг. 
Пример за това е последния ремонт на залата на Центъра за работа с деца. 

От местната администрация отчитат като сериозен проблем недостатъчната финансова 
обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата. Необходимо е да се търсят 
алтернативни финансови източници. 

Културните институции в град Червен бряг са Читалище „Н.Й.Вапцаров“, Читалище 
„Светлина“ и читалище „Н.Й.Вапцаров“ в кв.Vти, което не функционира в момента. 

За целите на анализа към ИПГВР читалищните сгради и прилежащите им площи са 
подробно анализирани в таблица 40. 
 
Таблица 40. Подробен анализ на състоянието на културната инфраструктура в град Червен 
бряг 

ОБЕКТ: ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ 

 

Читалище „Н. Й. Вапцаров“ на гр. Червен бряг е създадено през 
1908г. под името „Просвета“. Подобно на предосвобожденските 
читалища, дейността му започва като импровизирана библиотека 
с няколко десетки дарени книги. Заедно с възникването му се 
поставя и началото на театралната самодейност. От 1977г. 
читалището се помещава в модерна сграда с голяма сцена и 
зрителски салон с 500 места, библиотека с читалня и 
книгохранилище с 45 хил. Тома научна и художествена 
литература. 

Местоположе-ние: Ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119 

Собственост: Акт № 88 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 
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Технически 
показатели: 

Площ на имота: 5300 кв.м. 
Застроени площи: 
Сграда 80501.801.40.1 - Сграда за култура и 
изкуство, брой етажи 2, застроена площ 214 
кв.м.  
Сграда 80501.801.40.2 - Сграда за култура и 
изкуство, брой етажи 4, застроена площ 384 
кв.м.  
Сграда 80501.801.40.3 - Сграда за култура и 
изкуство, брой етажи 3, застроена площ 526 
кв.м.  
Сграда 80501.801.40.4 - Сграда за култура и 
изкуство, брой етажи 2, застроена площ 539 
кв.м. 
Разгърната застроена площ: 4620 кв.м. 

 

Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е построена през 1977г. Към читалищния комплекс са включени 
библиотеката и ритуалната зала с отделни обособени входове за всеки 
откъм площада. В помещенията не са правени ремонти, общите части и 
санитарни възли са в окаяно състояние. Има пукнатини по мазилките, 
течове от покривите. Фасадите не са топлоизолирани. Необходимо е 
въвеждането на мерки за енергийна ефективност да бъде съобразено със 
запазването на каменната облицовка по фасадите, също така да се 
заложи и нейното освежаване и почистване. Сградите се нуждаят от 
ремонт по всички части. 

Конструкция 
Конструкцията на сградите масивна с частично изпълнен сутерен. 
Покривите са плоски със стоманобетонови плочи и бордове. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Инсталациите във 
всички помещения са изпълнени с мостов проводник. Окабеляването, 
осветителните тела, ключове и контакти не са подменяни от изграждането 
на читалището. Всички разпределителни ел. табла са с порцеланови 
предпазители, монтирани в метални кутии. Сградата има евакуационно 
осветление с осв.тела с вградена акумулаторна батерия. Във всички 
помещения има еднофазни контакти, които са във видимо лошо 
състояние.  
За сградата няма мълниезащитна инсталация.  
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталация за ръчно 
пожарогасене няма. Канализационната инсталацията е стара, 
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амортизирана и се нуждае от подмяна. 

Енергийна 
ефективност 

Не е санирана и топлоизолирана, дограмата е стара, необходимо е да се 
смени с PVC - стъклопакет. 

ТОВК 

Съществуващата отоплителна инсталация не работи. 
През 2013 година е монтиран газов калорифер с мощност 265kW с горелка 
„Унигаз NG 350”. В салона са монтирани климатици за високостенен 
монтаж „Сплит” система и газови горелки. В санитарните възли липсва 
смукателна вентилация. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата няма пожароизвестителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Пространството около сграда е добре развито. Има изградени декоративни 
настилки. Зелените площи са заети от декоративна растителност. 

Заснемане на състоянието 

   
Изводи Да се направи ремонт по всички части за всички сгради от читалищния комплекс. 

Да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. Да се изгради 
ново котелно, да се подмени старата отоплителна инсталация и отоплителните 
тела. 
За залата да се проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се предвиди рекуперация на отпадната топлина.  
В санитарните възли да се изгради механична вентилация. 
Трябва да се направи ремонт на настилките. Да се внесе нова декоративна 
растителност. Да се оформят цветни пространства. Да се ремонтира водното 
огледало. 
Да се преоборудват част от помещенията и да се внесе съвременна техника, за 
целите на читалищната дейност. 

 

ОБЕКТ: ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ 

 

В края на 1999 г. е учредено и най-младото духовно средище в 
общината - Читалище "Светлина". 
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Местоположе-ние: Ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119 

Собственост: Акт № 88 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Технически 
показатели: 

Сграда 80501.801.40.5 - Сграда за култура и 
изкуство, брой етажи 2, застроена площ 525 
кв.м.  
 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е двуетажна с вход откъл ул. „Васил Априлов” и е долепена до 
другите корпуси на читалище „Н. Й. Вапцаров“. В сградата не са правени 
ремонти. Има нужда от цялостен ремонт. 

Конструкция 
Конструкцията на сградата е двуетажна масивна с плосък покрив от 
стоманобетонова плоча. Сградата е в добро състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Всички 
консуматори са захранени дву- и четирипроводно. Окабеляването, 
осветителните тела, ключове и контакти не са подменяни от изграждането 
на читалището.  
Всички разпределителни ел. табла са с порцеланови предпазители, 
монтирани в метални кутии.  
Сградата има евакуационно осветление с осв.тела с вградена 
акумулаторна батерия. 
 Във всички помещения има еднофазни контакти, които са във видимо 
лошо състояние.  
За сградата няма мълниезащитна инсталация.  
Като цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в 
момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите. 
Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталация за ръчно 
пожарогасене няма. Канализационната инсталацията е стара, 
амортизирана и се нуждае от подмяна. 

Енергийна 
ефективност 

Не е санирана и топлоизолирана, дограмата е стара, необходимо е да се 
смени с PVC - стъклопакет. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата няма пожароизвестителна инсталация. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Да се направи ремонт по всички части за всички сгради от читалищния комплекс. 

Да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за 
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. Да се изгради 
ново котелно, да се подмени старата отоплителна инсталация и отоплителните 
тела. 
За залата да се  проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина.  
В санитарните възли да се изгради механична вентилация. 
Трябва да се направи ремонт на настилките и подходите към сградата. 
Да се преоборудват помещенията и да се внесе съвременна техника, за целите на 
читалищната дейност. 

 

ОБЕКТ: ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ 

 

Читалище Никола Йонков Вапцаров е действащо читалище, 
регистрирано под номер 388 в Министерство на Културата на 
Република България. Дейности: фолклорен танцов състав; 
певческа група към ФТС; група за стари градски песни; духов 
оркестър; рок гру а; детска музикална школа; класове по пиано и 
цигулка; клуб по бойни изкуства; библиотека - 44 430 

Местоположе-ние: кв.75, парцел VІІІ-369 по ЗРП на кв. V-ти на гр.Червен бряг. 

Собственост: АОС №381/21.02.2002г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1960 кв.м. 
Застроена площ: 327 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 654 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е въведена в експлоатация през 1919 г. Сградата е двуетажна и 
включва следните пломещения: фоайе; библиотека; голям салон; 
кинокабина; склад; малка зала; мазе и стълбище към него. Всички 
помещения се използват по предназначение. В помещенията не са 
правени ремонти, общите части са в окаяно състояние. Има пукнатини по 
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мазилките, течове от покривите. Дограмата е дървена - дървени каси и 
рамки; прозорците са двойни; входните врати са  дървени с единично 
стъкло. Общото състояние на дограмта е лошо – изпочупени стъкла, 
деформирани и изметнали каси и рамки. Фасадите са в лошо състояние – 
изпопадала мазилка, течове и не са санирани. Сградата се нуждае от 
цялостен ремонт. 

Конструкция 

Конструкцията на сградата масивна със сутерен. Ограждащите стени са 
носещи, един тип. Изградени са от зидария от плътни тухли-25 см., 
покритие-варова  мазилка. Стените на сутерна са тухлени. Покрива е 
изпълнен скатен с дървена покривна конструкция и покривно покритие от 
„Марсилски” керемиди без топлоизолация и мушама. Покривното 
водоотвеждане е решено с улуци и водосточни тръби. 
Състоянието на покрива и покривното водоотвеждане е много лошо  – 
слягане на покрива; изгнили обшивки; липсващи улуци и водосточни 
тръби.  

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и опасни. Не съответства 
на действащите нормативни изисквания. 

ВиК Сградата не е водоснабдена. Няма изградена ВиК инсталация в сградата. 

Енергийна 
ефективност 

Фасадите, цоклите и покрива не са топлоизолирани. Необходимо е 
въвеждането на мерки за енергийна ефективност. Има два вида под - 
под на неотопляем подземен етаж и под, граничещ с външен въздух. 

ТОВК 
Няма предприемани дейности за комплексно решаване на ОВ към 
настоящия момент. 

Пожарна 
безопасност 

Няма изградена пожароизвестителна инсталация, съгласно действащата 
нормативна уредба. Налични пожарогасители. 

Прилежащи 
дворни площи 

Пространството около сградата се нуждае от реконструкция – лоша 
вертикална планировка, неподдържани зелени площи и растителност; 
нарушени настилки. Сградата е подложена на въздействие на високи 
подпочвени води и е необходимо да се изпълни дрежаж. 

Заснемане на състоянието 
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Изводи Необходимо е провеждане на обследване за конструктивното състояние на 
сградата и изпълнение на конструктивно укрепване при необходимост. Основен 
ремонт на покривна конструкция. Изпълнение на дренаж за извеждане на 
подпочвените води от зоната на сградата. Необходимо е да се изпълнят енерго-
спестяващи мерки след енергийно обследване – подмяна на ел.инсталация; смяна 
на овехтялата дограма; топлоизолиране; съвремено ефективно отопление.Да се 
направи ремонт по всички части. 

 

2.8.5.Спорт 
 

На територията на общината са регистрирани следните спортни клубове6: 
 
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и 

адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28 представляван от Мирослав Валентинов Милев. 
СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „СПРИНТ” – Червен бряг, със седалище гр. 

Червен бряг и адрес на управление: ул.”Цар Асен” № 28, представляван от Цветан Рангелов 
Симеонов. 

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ”СПАРТАК” – Койнаре, със седалище гр. Койнаре, Община 
Червен бряг и адрес на управление: ул.”М.Симеонов” №1, представляван от Данаил Стоянов 
Ненков. 

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”СПАРТАК” – Койнаре, със седалище гр. Койнаре, Община Червен 
бряг и адрес на управление: ул.”Гоце Делчев” № 20, представляван от Ивайло Стефчов 
Алексиев. 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА ”ЛОКОМОТИВ” – Червен бряг, със седалище 
гр. Червен бряг и адрес на управление: ул.” Цар Асен” №28, представляван от Николай Йотов 
Павлов. 

ШАХМАТЕН КЛУБ „МИХАИЛ ТАЛ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и 
адрес на управление: ул.” Цар Асен” № 28, представляван от Илия Кръстев Величков. 

СДРУЖЕНИЕ „СК БРИДЖ КЛУБ – КАРО” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг 
и адрес на управление: ул.”Търговска” №17-23, представляван от Петър Руменов Гвоздев. 

„БОКСОВ КЛУБ ЧЕРВЕН БРЯГ” – гр.Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и 
адрес на управление: ул.”Княз Борис І” № 28, бл. 4, вх. А, ап. 11, представляван от Дойчин 
Йорданов Цанов. 

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ”СТАРТ” – Червен бряг, със седалище 
гр.Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Петьо Василев 
Вълчев и Илиян Христов Илиев. 

ФУЛБОЛЕН КЛУБ „ПАРТИЗАН” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес 
на управление: ул.” Цар Асен” № 28, представляван от Ангел Димитров Стоянов. 

КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА „ПЕТРОМАКС” – клон Червен бряг,  със седалище гр. 
Червен бряг и адрес на управление: ж.к. „Победа”, бл. 5, вх. В, ет. 3, ап. 7, представляван от  
Милена Кънова Колева – управител и Пламен Василев Колев – инструктор. 

 

                                                 
6
 Официален сайт на Община Червен бряг 
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Голяма част от тези спортни клубове са регистрирани на адреса на Спортната зала на 
Червен бряг и тренират там, Сдружение СК „Бридж клуб – Каро“ се помещава в Читалище 
„Н.Й.Вапцаров“. 

Спортната база на град Червен бряг е представена от Градски стадион и Спортна зала с 
басейни, които са анализирани подробно. На територията на града липсват добре изградени 
спортни площадки, както и обособен терен за тренировки на Спортния клуб по хокей на трева – 
Локомотив, който редовно печели шампионати и поддържа традицията на Червен бряг по 
практикуване на този спорт. 

Подробен анализ на спортните съоръжение е представена в таблица 41. 
 

Таблица 41. Подробен анализ на състоянието на спортната инфраструктура в град Червен 
бряг 

ОБЕКТ: ГРАДСКИ СТАДИОН 

 

Футболвн отбор „Партизан” играе своите срещи на градския 
стадион в град Червен бряг. Стадионът е с капацитет 1500 
зрители. 

Местоположе-ние: Ул. „Западна промишлена“, УПИ IV, кв.1 

Собственост: Акт № 34 за публична общинска собственост от 23.07.1997г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 38600 кв.м. 
Застроена площ: 168 кв.м. 
Разгърната застроена площ: кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Годината на построяване е 1960г. В сградата се помещават 2 канцеларии, 
4 складови помещения, 2 съблекални с бани и тоалетни.  

Конструкция 
Сградата е масивна едноетажна в добро състояние. Трибуните също са в 
добро състояние.  

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

За игрището на стадиона няма съществуващо осветление.  
В сградата към стадиона има изградени ел.инсталации – осветление и 
контакти, които са стари. Осветителните тела са с луминесцентни лампи, 
ключове, контакти и окабеляване не са подменяни. Електрозахранвнето е 
дву- и четирипроводно. 
Има външно осветление за зоната около съблекалните и трибуната – осв. 
тела с Na лампи, монтирани върху покрива на сградата – стари и 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

179 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

енергоемки. 
Няма изпълнена мълниезащитна инсталация. 

ВиК 

Водопроводната инсталацията не е подменяна от изграждането на 
сградата. Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се 
нуждаят от подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на 
арматурите. Гореща вода се осигурява от ел. бойлери. Инсталация за 
ръчно пожарогасене няма 
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. 

Енергийна 
ефективност 

За помощната сграда към стадиона няма въведени мерки за енергийна 
ефективност. 

Прилежащи 
дворни площи 

Настилките на пистите за бягане са в лошо състояние. Тревната покривка 
на терена има нужда от частична подмяна. Липсва едроразмерна 
растителност. 

Изводи Да се подновят настилките на пистите за бягане. Местата за сядане да се обновят 
и да се допълнят с нови. Да се направи и поливна система на спортния терен. Да 
се внесе декоративна дървесна растителност по периферията на обекта. 

 

ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА 

 

Спортната зала е с капацитет за 100 човека и работи 5 дни в 
седмицата. 

Местоположе-ние: Ул. „Асен” №28, УПИ I, кв.110 

Собственост: Акт № 1264 за публична общинска собственост от 27.02.2004г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 9700 кв.м. 
Застроена площ: 1050 кв.м. 
Разгърната застроена площ: кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е построена през 1976г. В мазата на сградата има зала по 
вдигане на тежести и кафе; на партера – волейболна зала, 3 съблекални с 
бани и санитарни възли, сауна и 4бр. Канцеларии, 3 складови помещения, 
3 стаи с баня и тоалетна и 3 стаи с две бани; на първи етаж – малка зала. 
Интериора в помещенията е захабен и в много лошо състояние, за 
цялостен ремонт са и санитарните възли. 

Конструкция Сградата на спортната зала представлява масивна стоманобетонова 
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конструкция с частичен сутерен. Фасадните стени са изградени от тухлена 
зидария 30 см, измазани от вън и вътре с мазилка. При направено 
обследване е констатирано, че дебелината на подовата и междуетажната 
плочи е 10 см. Покрива на сградата е от стоманени ферми, покрити с 
ламарина и изпълнен окачен таван с гипсофазерни плоскости и изолация 
от минерална мазилка. Дограмата е частично подменена с PVC – 
стъклопакет – само в залата за тренировка по лека атлетика 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

За разпределение на електроенергията в сградата има монтирано ГРТ с 
един брой електромер. От него става ел.захранването на всички 
консуматори в сградата. Захранващите кабели са тип СВТ, изтеглени 
открито на скоби или в PVC канали открито по стените и таваните на 
помещенията. Окабеляването на инсталациите не е подменяно от 
построяването на обекта. Частично са пускани нови захранвания за 
контакти. 
Електрическите инсталации – силови и осветителни са стари и 
амортизирани. Всички консуматори са захранени дву- и четирипроводно.  
Осветителните тела в съблекалните и административните помещения са 
нови – с луминесцентни лампи, монтирани на тавана. В голямата спортна 
зала осветлението е изпълнено с осветителни тела тип „КАМБАНА” с 
металхалогенни лампи. Постиганата осветеност е недостатъчна в тъмните 
часове на деня, осветителните тела са енергоемки. В малката зала на 
първи етаж осветлението е изпълнено с осветителни тела с 
луминесцентна лампа 2х36W – нови, монтирани към тавана. Ключове и 
контакти не са подменяни и са в много лошо състояние.  
Сградата няма евакуационно осветление. 
Във всички помещения има еднофазни контакти, които са във видимо 
лошо състояние. 
 За сградата има мълниезащитна инсталация, която е действаща – има 
протоколи за измерени съпротивления на заземителите. 
В дворното място към спортната зала са изградени голям и малък плувен 
басейн с отделни съблекални, разположени в самостоятелна сграда на 
един етаж. Електрическите инсталации в сградата са ремонтирани, 
осветителните тела, ключовете и контактите са нови. 
За пространството около басейните има изградено външно осветление – 
ниски и високи осветителни тела, които са  нови. 
Като цяло електрическите инсталации за спортната зала не отговарят на 
действащите в момента в страната Наредби и правилници. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Санитарните прибори в цялата сграда са стари и амортизирани и 
се нуждаят от подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна 
на арматурите.  
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. Необходимо е проектиране и изграждане на площадкова 
канализационна мрежа за дъждовни води. 
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Енергийна 
ефективност 

Сградата на спортната зала е топлоизолирана, монтираната   дограма е  
PVC-стъклопакет. 

ТОВК 

През 2011 г. за голяма и малка зала е изградено отопление с газови 
калорифери.В залата за щанги в сутерена се ползва електрически 
калорифер.Тук има действаща нагнетателно-смукателна вентилационна 
система. 
Административната част се отоплява от газов котел 24 kW и инсталация с 
алуминиеви радиатори. 

Пожарна 
безопасност 

За обекта няма пожароизвестителна инсталация 

Прилежащи 
дворни площи 

В дворното място са изградени голям и малък плувен басейн, 2бр. 
Волейболни игрища, лекоатлетическа писта с два коридора дълга 60м, 
сектор за дълъг скок и сектор за висок скок. Мястото е в добро състояние. 
Зелените площи на места са пропаднали. Липсва растителност. Спортните 
терени на открито са в лошо състояние. Басейнът, като място посещавано 
предимно през летния сезон, то трябва да придобие по-различен облик. Да 
се внесе декоративна растителност-дървесна, храстова и цветна. Да се 
насипят земни маси на нужните места. Спортните площадки трябва да се 
реконструират. Тревната покривка цялостно да се подмени. Да се поставят 
спорни съоръжения. Да се постави и осветление. 

Изводи Ремонт на спорната зала по всички части. Необходимо е проектиране и изграждане 
на изцяло нови ел.инсталации за всички помещения на спортната зала в 
съответствие с Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и 
електропроводните линии. Ремонт на ВиК инсталациите. Необходима е 
реконструкция на басейните, която да включва подобрение в инсталациите и 
ремонт на санитарните възли и прилежащите площи. 

 

2.8.6.Инситуционално обслужване 
 

Общинската администрация7 осигурява изпълнението на законите, подзаконовите 
нормативни актове, решенията на общински съвет, подпомага кмета на общината при 
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага 
общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното 
обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица. 

Общинската администрация е обща и специализирана. Общата администрация 
осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната 
администрация и извършва дейности по административното обслужване на гражданите, 
физическите и юридическите лица. Общата администрация включва следните структурни 
звена: 

 дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”; 

 отдел „Правно обслужване и гражданска регистрация“; 

 отдел „Административно обслужване и информационно обслужване“; 

                                                 
7
 Устройствен правилник за дейността, структурата и организацията на работа в общинска администрация – Червен бряг 

за периода 2011 – 2015 г. утвърден със заповед на Кмета на Община Червен бряг № РД-09-235/10.04.2012г. 
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 отдел „Финанси и счетоводни дейности“ 
Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на органите на кмета на общината. Специализираната администрация 
включва следните структурни звена: 

 дирекция „Хуманитарни дейности”; 

 отдел „Проекти, поръчки и екология“ 

 отдел „Териториално и селищно устройство”; 

 отдел „Администриране на местни данъци и такси”; 

 отдел „Общинска собственост и стопански дейности”. 
В Червен бряг от 2005г. има информационен център за услуги на гражданите, който 

работи на принципа „едно гише“. Същността на системата “едно гише”е създаване на един 
вход и изход на документите, подавани в общинската администрация. Центърът консолидира 
подаването на заявления за извършване на административни услуги, всякаква информация за 
хода на осъществяването им и получаването на искания документ като краен резултат от 
услугата. 

В града функционират Районно полицейско управление, Районно звено за 
противопожарна и аварийна безопасност и Районен съд, който обслужва община Червен бряг и 
е в съдебния окръг на Окръжен съд - Плевен. 

Административните сгради на представителните структури на държавата са 
разположени в централната градска част. 

За целите на ИПГВР състоянието на сградния фонд на тези структури е подробно 
анализирано. 

Друга структура на институционалното обслужване е Дирекция „Бюро по труда“ – 
Червен бряг, към Агенцията по заетостта, която обслужва общините Червен бряг и Кнежа. За 
постигане на целта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за надграждане 
и разширяване на превантивните мерки на пазара на труда се реализират редица схеми: 
„Подкрепа за заетост“, „Развитие“, „Аз мога повече“, „По-близо до работа“, „Създаване на 
заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, проектът „Старт в 
администрацията“ както и НП „Старт на кариерата“.  

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на институция, 
отговорна за развитието на пазара на труда, предприема мерки с утвърдения Национален 
план за действие по заетостта (НПДЗ) 2014г., както и с нови програми за заетост за ефективно 
устройване на работа на безработни лица. 
 
Таблица 42. Подробен анализ на сградния фонд за институционално обслужване 

ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

Сградата на общинска администрация функционира 5 дни в 
седмицата от 8 до 18 ч. В сградата пребивават 105 бр. обитатели. 
В сградата се помещават: Общинска администрация и „Общинска 
служба по земеделие и гори Червен бряг”.  
 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.112, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, 
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административна сграда, комплекс,  

Собственост: Акт общинска публична собственост №87/11.09.1998г 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1754 кв.м. 
Застроена площ: 
делова сграда, брой етажи 10, застроена 
площ 212 кв.м.   
Сграда за енергопроизводство, брой етажи 
1, застроена площ 119 кв.м. 
Складова база, склад, брой етажи 1, 
застроена площ 63 кв.м. 
Разгърната застроена площ: кв.м. 2183 кв.м. 

 

Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор и 
конструкция 

Сградата на общината е въведена в експлоатация през 1976год. 
Представлява десет етажна стоманобетонова монолитна конструкция. 
Ограждащите стени са един тип. Изградени са от зидария от решетъчни 
тухли-25 см.,облицовани с 8,5см. врачански камък и топлоизолирани с 
финишно покритие-минерална мазилка. Стените на сутерна са 
стоманобетонни. Дограмата е прозорци с PVC рамки и стъклопакет и врати 
с AL профил и стъклопакет. Общо дограма – 583,75м2. Върху тялото е 
изпълнен плосък"топъл" покрив, покрит с хидроизолация. Пoдът е два 
вида: под на не отопляем подземен етаж и под граничещ с външен въздух. 
За сградата са правени частични ремонти по отношение на интериора в 
помещенията. Сградата се нуждае от цялостен ремонт. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации са стари и не отговарят на действащите в 
момента норми. Препоръчва се да се направи ремонт на ел. инсталациите 
в сградата. 

ВиК 

Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите.  
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. 

ТОВК и 
Енергийна 
ефективност 

Сградата е санирана през 2009 година – положена е топлоизолация по 
фасадите и прозорците са подменени с PVC-стъклопакет, четирикамерен. 
Същата година  е изградено газово котелно. Монтиран е котел „VIADRUS 
300” с мощност 310kW, с комбинирана горелка на газ и нафта тип „RLS 34”, 
Италия. Помпите са подменени с нови на „Грундфос”. Има водоводен 
бойлер за производство на топла вода. В котелното помещение са 
монтирани газсигнализатор и взривобезопасен вентилатор. 
  Старата разпределителна мрежа  от стоманени  тръби е подменена с 
пластмасови с алуминиева вложка, които са топлоизолирани. 
Вертикалните щрангове също са подменени. Около 40% от 
съществуващите отоплителни тела - чугунени радиатори, са запазени. 
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Останалите са подменени с панелни. Всички радиатори  са 
окомплектовани с терморегулиращи  вентили с термостатна глава и 
автоматични обезвъздушители.   

Прилежащи 
дворни площи 

Площите включват зелените петна около сградата на общината. 
Състоянието на тези зелени площи към този момент е добро. 
Растителността пред сградата на общината е добре поддържана. Да се 
направи фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. 

Изводи Да се приложят мерки за енергийна ефективност и да се направи ремонт на 
сградата. 

 

ОБЕКТ: РАЙОНЕН СЪД ЧЕРВЕН БРЯГ 

 

Сградата на районния съд функционира 5 дни в седмицата от 8 
до 18 ч.  
В сградата се помещава: Районен съд Червен бряг – първи етаж, 
адвокатски кантори-следващи нива. 
Капацитетът на помещенията предвидени за районен съд в 
сградата, не отговаря на неговите потребностите за ефективно 
реализиране на дейностите на съдебната власт. 
 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.208, ул. „Екзарх Йосиф“ №6, гр. Червен 
бряг 

Собственост: Акт № 1564 за частна общинска собственост от 15.03.2010г. за 
4/10 идеални части от дворно място и от сутерена и общите части 
на сградата 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 667 кв.м. 
Застроена площ: 160 кв.м. 
Разгърната застроена площ: кв.м. 
 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор и 
конструкция 

Сградата е построена 1936г. Конструкцията на сградата е масивна 
триетажна. Ограждащите стени са от тухлена зидария. На места 
мазилката е изпопадала и фасадите се нуждаят от цялостно саниране. 
Сградата се нуждае от цялостен ремонт.  

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации са стари и не отговарят на действащите в 
момента норми. Препоръчва се да се направи ремонт на ел. инсталациите 
в сградата. 

ВиК Водопроводната инсталация не е подменяна от изграждането на сградата. 
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Тръбите са стоманени поцинковани, стари, амортизирани и се нуждаят от 
подмяна. Главният водомерен възел се нуждае от подмяна на арматурите.  
Канализационната инсталация е стара, амортизирана и се нуждае от 
подмяна. 

ТОВК 
Енергийна 
ефективност 

Сградата не е санирана. Дограмата е дървена слепена 
енергонеефективна. Не всички стаи са обитаеми. За отопляването им се 
ползват електрически отоплителни тела. Старото котелно не функционира. 

Прилежащи 
дворни площи 

Дворното пространство е с настилка от бетонни плочи. Липсват зелени 
площи. 

Изводи Сградата е в задоволително състояние. Да се приложат мерки за енергийна 
ефективност. Да се изгради ефективна отоплителна система. 

 

ОБЕКТ: РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО” – ЧЕРВЕН БРЯГ 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.802.320 със специално предназначение и 
ползване, площ квартал 8, парцел ІV, ул. „Георги С. Раковски” № 
8, гр. Червен бряг 

Собственост: Акт № 1342 за публична общинска собственост от 11.02.2005г. 
Държавна публична собственост 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 1679 кв.м.,  
Сграда 80501.802.320.1, гр. Червен бряг, п.к. 
5980, ул. вид собств. Държавна публична, 
сграда, брой етажи 2, застроена площ 143 
кв.м.   
 
 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата на пожарната служба е двуетажна масивна с гараж за 
специализирани коли откъм главния вход. За сградата не са правени 
ремонти и се нуждае от цялостен, който да включва саниране на фасади, 
по които се наблюдава изпадала мазилка, подмяна на дървена слепена 
дограма, ремонт в помещенията. Ремонт и саниране на покрива. 

Конструкция Конструкцията е масивна, с дървен покрив изцяло за саниране.  

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Електрическите инсталации в сградата са стари и амортизирани. Като 
цяло електрическите инсталации не отговарят на действащите в момента 
в страната Наредби и правилници. 

ВиК 
ВиК инсталациите са стари и амортизирани и се нуждаят от цялостна 
подмяна. 
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Енергийна 
ефективност 

За сградата няма въведени мерки за енергийна ефективност.  

Изводи Да се направи цялостен ремонт на сградата и саниране за енергийна ефективност; 
саниране и ремонт на фасадите и покрива. 

 

ОБЕКТ: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА РУП – ЧЕРВЕН БРЯГ КЪМ 
ОДМВР – ПЛЕВЕН” 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.51, гр. Червен бряг, ул. "Княз Борис І" 
№ 3, квартал 10 

Собственост: Поземлен имот - Държавна публична собственост 
Сграда – Общинска собственост – Акт №1554/02.11.2009г. 
Сградата е дарена на МВР с Договор за дарение от 07.04.2011 г. 

Технически 
показатели: 

Площ на имота: 704 кв.м. 
Застроени площи: 
Сграда 80501.801.51.3 –ЗП 156 кв.м., брой 
етажи 2 
Сграда 80501.801.51.1 – ЗП 193 кв.м., брой 
етажи 2 
Разгъната застроен площ: 505 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата представляваща  масивна конструкция  на два етажа със  
сутерен, включваща 8 бр. гаражни клетки, полумасивна конструкция на 
един етаж със застроена площ от 96 кв.м.  
За сградата е направен цялостен основен ремонт и преустройство на 
сградата с цел смяна на предназначението на същата, като 
специализирана, административна, съобразно структурата и нуждите на 
РУП – Червен бряг при ОДМВР – Плевен при отчитане на функционалните 
изисквания за съответния тип обекти. През 2012 г. е изготвен работен 
инвестиционен проект за цялостния ремонт и преустройството на сградата 
по всички части. 
Вертикална планировка, външни инфраструктурни връзки  и 
благоустрояване на прилежащия терен към  сградата – около 350 кв.м 
Архитектурното разпределение по нива включва: 
Сутерен: Зала за фитнес със съблекални  и санитарни възли; Арестни 
помещения – 5 бр. и санитарен възел към същите; Помещение за 
свиждане; Помещение за водене на разпит; Помещение за свиждане и 
среща с адвокат; Помещение за дежурен служител, приемно помещение 
за обработка на лицата за настаняване, съхранение на лични вещи на 
задържаните; Нафтово стопанство; Помещение за дизелов генератор; 
Котелно; Помещение за веществени доказателства; Архив; Складови 
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помещения; Помещение с кухненско оборудване 
Партер: Кабинка за пропускар; Стая за ОДЧ; Стая за сървър + телефонна 
централа; 5 бр. стаи за дознатели; Стая за Икономическа полиция; Стая за 
ДПС; 3 бр.стаи за КАТ; 2 бр.стаи за полицейски инспектори; Стая за 
домакин; Вход от към сградата на пожарната и прием и обслужване на 
граждани с пропуск на входа; помещение за конфендинциален прием на 
граждани за сигнали и   жалби към предверието; помещение за изчакване 
на посетители;    Оперативен салон с гишета и работни помещения към 
тях: 2 бр.стаи за КОС с едно гише; 2 бр.стаи за БДС; 2 бр.фоайета – за 
изчакване на посетители; Санитарни възли, включително един за лица в 
неравностойно положение . 
Втори етаж: Кабинет - Началник РУП – 2 бр.помещения – обединени; 
Кабинет - Началник КП – 2 бр.помещения – обединени; Кабинет – 
Началник ОП – 1 бр.помещение; 4 бр.стаи за оперативни работници; 2 
бр.стаи за полицейски инспектори; Салон; Стая за деловодство – явно с 
гише; Стая за деловодство – секретно с гише; Лаборатория БНТЛ; Стая – 
СОД 
С направения ремонт са изпълнени следните строително-монтажни 
работи: Стени и тавани - гипсова шпакловка и боядисване с латекс по 
стени и тавани на всички помещения; облицовка от фаянс и настилка от 
теракотни плочи в санитарни възли  и мокри помещения, в  коридори и 
фоайета – гранитогрес, в складовете и архивните помещения – линолеум, 
в работни помещения -  кабинети - ламиниран паркет; Подмяна на всички 
врати с нови MDF; Подмяна на водосточни тръби, улуци, дъсчена обшивка; 
Външни входни врати и тамбури са изпълнени от алуминиева дограма с 
профил с прекъснат термостат и термопакет. Вътрешните витрини,  гишета 
и други остъклени прегради са изпълнени от алуминиева дограма с 
профил с термостат и единично остъкляване. Всички врати и прозорци на 
първия етаж  са с метални решетки. 

Конструкция Конструкцията е масивна двуетажна, във видимо добро състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Подменени са силовата ел. инсталация с кабел СВТ  3х2.5 мм2.  
Подменени са осветителните тела с луминисцентни - 4х18W с електронно 
запалване - открит монтаж за стаите и луминисцентни осветителни тела -  
4х18W за коридорите. Подменени са ключове и контакти, съгласно 
изискванията за отделните помещения - в санитарните възли - 
противовлажни осветителни тела. За сградата има видеонаблюдение, 
контрол на достъпа и сигнално-охранителна система. За сградата има 
функционираща мълниезащитна инсталация. 

ВиК 

Монтиран е ПХ 50/70  с ПЕВП тръби до сградата. 
Водопроводната инсталация в сградата е подменена с полипропиленови 
тръби. Подменена е канализационната инсталация с PVC – дебелостенни 
за хоризонталния канал и  PVC – обикновени за вертикалния канал.  

Енергийна 
ефективност 

Фасадните стени са топлоизолирани; Дограмата е подменена с PVC, 
петкамерен  профил със стъклопакет. 

ТОВК Подменена е съществуващата  отоплителна система в сградата  по 
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колекторно – лъчева схема с полиетиленови тръби с алуминиева вложка. 
Отоплителните тела са алуминиеви, окомплектовани с термостатични 
вентили, със секретни и обикновени, или сферични кранове на изхода. 
В кабинетите на началник РУП, началник група „ОП”, началник група „КП”, 
ОДЧ и сървърно помещение има климатизатори – конвектори. Котелно 
помещение е с комбинирана горелка -  газ/промишлено гориво с  подходящ 
котел и пластинчат нагревател за БГВ. Има принудителна вентилация на 
фитнес залата, складовите помещения и санитарните възли без прозорци. 
Има ел. бойлер - комбиниран – комбиниран, с неръждаем 
водосъдържател, съобразен с нуждата от БГВ на сградата. 

Пожарна 
безопасност 

Сградите имат четирите входа за евакуация. Подходите към сградата и в 
нея не допускат пресичане на движението на служителите от РУП, 
гражданите към оперативния салон за обслужване и лица за полицейско 
задържане. Преградни врати на 1 и 2 етаж - алуминиеви с  автомат за 
самозатваряне. За сградата има нова пожаро-известителна инсталация. 

Прилежащи 
дворни площи 

Когато е правен ремонта на сградата са изпълнени Вертикална 
планировка, външни инфраструктурни връзки  и благоустрояване на 
прилежащия терен към  сградата  с обхват 350 кв.м.  
Асфалтовите настилки са в добро състояние; има изградена рампа за хора  
с увреждания. Осигурено е оттичането на дъждовната вода в 
канализацията. 

Изводи Сградите и прилежащите площи са в добро състояние. 

 
2.8.7.Търговия и услуги 
 

Ситемата от търговски обекти в град Червен бряг е добре застъпена в отделните части 
от града. Най-голям интерес и перспектива за развитие в анализа на обектите за търговия и 
услуги, като част от социалната инфраструктура представлява пазарът на град Червен бряг, 
неработещият Градски универсален магазин и хотелът „Таганрог“, който е общинска 
собственост, подробно представени в таблица 43. 
 
Таблица 43. Подробен анализ на обекти на търговията и услугите в гр. Червен бряг 

ОБЕКТ: КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР ЧЕРВЕН БРЯГ 

 Кооперативния пазар е често посещаван от гражданите. Вторник 
е пазарен ден за жителите на Червен бряг и общината. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.41, гр. Червен бряг, ул. „Любен 
Каравелов”  № 4 

Собственост: Публична общинска собственост  
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Технически 
показатели: 

Площ на имота: 5908 кв.м. 
Застроени площи: 
Сграда 80501.801.41.1,брой етажи 2, застроена площ 93 
кв.м.  
Сграда 80501.801.41.2, брой етажи 1, застроена площ 121 
кв.м. Сграда 80501.801.41.3, брой етажи 1, застроена площ 
71 кв. м. Сграда 80501.801.41.4, брой етажи 1, застроена 
площ 27 кв.м. Сграда 80501.801.41.5,  брой етажи 1, 
застроена площ 91 кв.м. Сграда 80501.801.41.6, брой етажи 
1, застроена площ 45 кв.м. Сграда 80501.801.41.7, брой 
етажи 1, застроена площ 46 кв.м. Сграда 80501.801.41.8, 
брой етажи 1, застроена площ 90 кв.м. Сграда 
80501.801.41.9, Сграда за обществено хранене, брой етажи 
1, застроена площ 46 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.10, Друг вид обществена сграда, брой 
етажи 1, застроена площ 63 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.11, Друг вид обществена сграда, брой 
етажи 1, застроена площ 38 кв.м. 

 

 

Заснемане на състоянието 

   

   

   
Кооперативния пазар е собственост на Община Червен бряг. Намира се на комуникативно 
място в близост до площада, гарата и сградата на Общината в централната градска част. В 
момента на имота са поставени десет обекта с предназначение за сгради за търговия и 
обществено обслужване. Тези павилиони са със статут на преместваеми обекти, които не са 
от масивна конструкция. Изградени са от метални бараки с различни размери и цветова гама, 
типично за битак. Подходите към пазара не са ясно определени. Голяма част от имота се 
използва и за паркинг. Десетки каруци, натоварени предимно с роми, и придружавани от 
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кучета идват в града от съседните населени места и ги паркират по тротоарите. Настилките 
са силно амортизирани, озеленяването е представено единствено от няколко широколистни 
дървета. 

Изводи Теренът има огромен потенциал за развитие и модернизиране с цел привличане на 
по-голям брой посетители. Пространството може да се организира и благоустрои, 
запазвайки основното си предназначение „за обществено обслужване и търговия”, 
като се оформят и зелени зони и алеи. Сега поставените павилиони и изгнили 
бараки е необходимо да се съборят и премахнат. Кооперативният пазар трябва 
изцяло да се модернизира и изгради наново, като се заложи на единна визия на 
търговските обекти, изразяваща се в лека пространствена конструкция. Достъпът 
до пазара да бъде осигурен от всички прилежащи улици. Да бъде осигурено място 
за паркиране и зареждане. Необходимо е и ремонтиране на обществения 
санитарен възел. Препоръчително е зонирането на пазара за различните типове 
стоки, като с това се определи и мястото на традиционния ежемесечен пазар за 
гълъби, което да може да се използва и за други подобни периодични пазари или 
панаири при проявени бъдещи такива инициативи. 

 

ОБЕКТ: ГРАДСКИ УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН 

 

В процеса на преструктуриране на икономиката в България, 
Градският универсален магазин е изгубил своите функции, 
сградата е запустяла и периодично се сменят ползвателите на 
помещенията. Той постепенно спира да носи приходи в 
общинския бюджет и като резултат на това Градския универсален 
магазин е загубил приоритетността за подръжка от общинските 
власти. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.86 гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. 
„Търговска“ №1, кв. 3, УПИ I 

Собственост: Акт №1621 и №1622 за общинска собственост от 19.01.2011г. 

Технически 
показатели: 

Сграда за търговия, брой етажи 3, застроена 
площ 639 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 1917 кв.м. 
Площ на имота: 1681 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Сградата е значително амортизирана със счупени стъклопакети, дограми и 
други. 

Конструкция 
Сградата е със стоманобетонна конструкция, изпълнена по монолитен 
начин, в много добро състояние, но подложена на безстопанствено 
съхранение. Хидроизолацията е компрометирана и етажите са обилно 
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обливани с вода. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

В сутерена на сградата се намира трафопост, който не фигурира в 
актовете за собственост и съответно собствеността му остава неизяснена. 
Електрическата инсталация не е подменяна от построяването на сградата. 

ВиК 
ВиК инсталациите са стари и амортизирани, не са подменяни от 
построяването на сградата. 

Енергийна 
ефективност 

Сградата няма въведени мерки за енергийна ефективност. 
Хидроизолацията е нарушена. 

ТОВК Няма предоставени данни. 

Пожарна 
безопасност 

Сградата в текущото си състояние не отговаря на нормативите за пожарна 
безопасност на сгради от този тип по българската правна и нормативна 
рамка. 

Прилежащи 
дворни площи 

Имотното пространство не се поддържа и състоянието му е лошо – 
амортизирани настилки, запустели зелени площи и замърсяване. 

Заснемане на състоянието 

   
Изводи Необходимо е провеждане на обследване за конструктивното състояние на 

сградата. Необходими са мероприятия за съхраняване на сградата и изготвяне на 
нов АОС. Сградата подлежи на сертифициране по ЗЕЕ и Наредба №5 от 2006г. 

 

ОБЕКТ: ХОТЕЛ „ТАГАНРОГ“ 

 

Сградата е построена през 1987г. Хотела е регистриран като 
работодател в програмата за студентски практики на МОН, 
финансирана по ОП „Регинално развитие“. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.801.57  гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. 
„Търговска“ №1, кв.12 УПИ I 

Собственост: Акт №1501 за общинска частна собственост от 23.05.2008г. 
Съсобственост с „ТЕРРА – 2000“ ООД гр. Червен бряг 
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Технически 
показатели: 

Хотел, брой етажи 10, застроена площ – 
партер 83 кв.м. 
застроена площ – кафе-аперитив 29,75 кв.м. 
Застроена площ – останалата 9 етажна част 
225 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 2137,75 кв.м. 
Ресторант, брой етажи 2, застроена площ – 
1030 кв.м.  
Разгърната застроена площ: 2070 кв.м. 
Административна сграда, застроена площ 
58 кв.м. 
Общо РЗП: 4265,75 кв.м. 
Площ на имота: 4240 кв.м. 

 

Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 

Архитектура и 
интериор  

Хотелския комплекс включва : хотелска част с асансьор обслужващ 10-те 
етажа, включваща и кафе-аперитив; ресторантска част, включваща 
ресторант, закусвалня и дискотека и административна сграда. 

Конструкция 

Сградата е изпълнена по монолитен начин със стоманобетонна 
кострукция. В конструктиво отношение обекта е в добро състояние. Не са 
извършвани основни ремонти и преустройствени дейности след 
въвеждане в експлоатация. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Асансьорната уредба и вътрешните ел. инсталации не са подменяни, те са 
в лошо експлоатационно състояние поради липса на редовна поддръжка. 

ВиК ВиК инсталациите не са подменяни.  

Енергийна 
ефективност 

Поради липса на текуща поддръжка е компрометирана хидроизолацията 
на сградата. 

Заснемане на състоянието 

   
Изводи Сградата подлежи на паспортизация по ЗЕЕ и Наредба №5 от 2006г. Необходимо е 

провеждане на обследване за конструктивното състояние на сградата. 
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2.8.8.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 
Детски заведения 

 В града са изградени следните бройки детски заведения – 1 детска ясла и 5 детски 
градини. Те могат да обслужват всички деца, чиито родители желаят да използват услугите им. 

 Детските градини са с масивна конструкция, с добро инсталационно съоръжаване и 
реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност. 

 Съществуват известни технически, инсталационни и теренни проблеми: амортизирани 
електрически инсталации, физически остарели кухненски съоръжения, неблагоустроени 
дворове (конкретните обекти са посочени в подробния анализ). 

 В по-голямата част от детските заведения е налице остаряла и амортизирана 
материално-техническата база. 
 
Училища 

 Наличните училища (две основни и едно средно) удовлетворяват потребностите на 
града. 

 Сградите са с масивна конструкция и добро инсталационно съоръжаване, добре 
оборудвани и с проведени мерки за увеличаване на енергийната ефективност. 

 Налице са проблеми предимно от техническо и инсталационно естество –  
необходимост от изграждане на отоплителни инсталации, реконструкция на електрическа 
мрежа, ремонт на санитарно-хигиенни помещения, изграждане на вентилационна система 
(конкретните обекти са посочени в подробния анализ). 

 В голяма част от обектите на образованието е налице остаряла и амортизирана 
материално-техническата база. 
 
Обекти на здравеопазването 

 Наличните два обекта (за доболнична (ДКЦ) и болнична помощ (МБАЛ) удовлетворяват 
потребностите на града. 

 Сградите са в сравнително добро физическо състояние и инсталационно и техническо 
съоръжаване. 

 Съществуват и известни предимно технически проблеми – необходимост от енергийно 
саниране, подмяна на ВиК инсталации, реконструкция на отоплителна котелна инсталация, 
обновяване на кухненски съоръжения (виж подробен анализ). 

 В голяма част от обектите на здравеопазването е налице остаряла и амортизирана 
материално-техническата база. 

 Не се използва ефективно блок 4 на МБАЛ, който има потенциал за бъдещо развитие на 
различни дейности. 
 
Обекти за социални дейности 

 Сградите са с масивна конструкция, добре оборудвани и с добро инсталационно 
съоръжаване. 
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 Съществуват известни проблеми в някои от тях (виж подробен анализ) – липса на 
пожароизвестителна инсталация, необходимо е предприемане на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност. 
 
Обекти на културата 

 Двете читалищни сгради в ЦГЧ са с масивна конструкция и в добро физическо 
състояние. 

 Необходимо е значително подобряване на инсталационното и техническото им 
съоръжаване – подмяна на електро- и ВиК инсталации, изграждане на пожароизвестителна 
инсталация, предприемане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, ремонт на 
отоплителната система. 

 В по-голямата част от читалищата е налице остаряла и амортизирана материално-
техническата база. 

 Не се използва сградата на читалището в кв.Vти, поради което нейното физическо 
състояние запада. 
 
Спортни съоръжения 

 За спортните съоръжения (стадион и спортна зала) се полагат грижи и са в сравнително 
добро физическо състояние. 

 Могат да се посочат следните по-важни проблеми (виж подробен анализ) – 
необходимост от пожароизвестителна инсталация, изграждане на ел инсталации, ремонт на 

 ВиК инсталации и др.п. 

 Липсват достатъчно открити игрища за провеждане на тренировки. 

 Недобро състояние на съществуващия басейн. 
 
Сгради на институционалното обслужване 

 Сградите (административна общинска сграда и районен съд, РУП) са в добро физическо 
състояние и с масивна конструкция. 

 Съществуват проблеми предимно от инсталационно и техническо естество (виж 
подробен анализ). 

 Състоянието на материално-техническата база е незадоволително. 

 Сградата на районния съд като капацитет, не отговаря на предвидените дейности 
реализирани от него. 
 
Търговия и услуги 

 Павилионите за търговия и услуги на пазара са със статут на преместваеми обекти, в 
лошо физическо, естетическо и инсталационно състояние. 

 Организацията на комуникациите на пазара (пешеходни и автомобилни подходи, 
обслужване, зареждане, паркиране и др.) е на изключително ниско ниво. 

 Благоустрояването на пазара или отсъства или е амортизирано и неподдържано. 

 Не се използва сградата на ГУМ. 

 Не се използва ефективно общинския хотел „Таганрог“. 
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Основни приоритети: 

 Техническо и инсталационно поддържане, предприемане на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност – за част от детските градини, училищата, болницата, 
административните сгради, частично за спортната зона. 

 Оптимизиране на използването на наличния сграден фонд – блок 4 на МБАЛ, ГУМ, 
хотел „Таганрог“ и други сгради (ДСК) в централната зона. 

 Изцяло ново изграждане – на универсален градски площад. 

 Изцяло ново изграждане на кооперативен пазар. 

 Изграждане на нови съоръжения за подобряване на спортно-оздравителната дейност в 
детските заведения. 

 Частично преоборудване и обновяване на материално-техническата база в училищата и 
детските заведения. 

 Въвеждане на съвременни интерактивни методи и техника за обучение в училищата и 
детските заведения. 

 Откриване на специализирани паралелки в направление текстил, керамика и 
селскостопанство, приоритетни за целите на съществуващите производствени мощности в 
града. 

 Ефективно използване на сградата на читалището в кв.Vти. 

 Изграждане на открито игрище в имота на спортната зала. 

 Обновяване на откритите басейни. 

 
2.9. Зелена система 
 

С оглед осигуряването на планиране на устойчиво и балансирано развитие на зелената 
система на град Червен бряг при изработването на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020г., отделните зони за анализ са разгледани в 
светлината на тяхното средообразуващо значение за градския ландшафт и техния 
рекреационен потенциал и възможности за неговото развитие.  

 
2.9.1.Характеристики на зелената система 
 

Зелената система на град Червен бряг има пет основни аспекта: 
Функционалният аспект се обуславя от функцията и предназначението на зелените 

площи – свързва се с осигуряването на необходимите зелени площи за широко обществено 
ползване, както и среда за живеене и труд в различните системи на градската структура. 

Естетическият аспект е свързан с пространствената визия на града, с облика, който 
придава, както отделният парк, така и въздействието на зелена система като цяло върху  
урбанизираната градска среда. 

Ландшафтния аспект обезпечава вписването на града и неговите органични връзки с 
природните крайградски зони (лесопарк „Голеж“), и прилежащите зелени площи свързващи 
парка и централната градска част и ЖП Гарата,   създаващи специфичен облик на град Червен 
бряг. 

Екологичният аспект е свързан с: повишаване на биологичната активност на града чрез 
възможностите на зелената маса на растителността; подобряване на екологичните 
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характеристики на средата - изолиране и филтриране на вредностите от транспорта и 
стопанските обекти; намаляване на: шума, праха, серните и азотни оксиди в атмосферния 
въздух; осигуряване на екологичен комфорт в зоните за живеене и отдих. 

Социалният аспект е в посока задоволяване на нуждата от краткотраен отдих, както и 
чрез прякото влияние на микро климатичните и санитарно-хигиенните показатели върху 
здравето на хората – зелените зони са среда с профилактичен и терапевтичен ефект, 
оказваща положително физиологично и психическо въздействие върху хората.  

Социалното и здравното състояние на населението имат своите икономически 
измерения с пряко финансово изражение по отношение работоспособността на населението и 
разходите за здравно обслужване. В обхвата на съществуващата „Зелена система“ са 
включени всички действащи (изградени и отредени) паркове; вътрешно-квартални озеленени 
пространства; градини и скверове; улични линейни озеленявания; мелиоративна растителност 
по водосборите, и по бреговете на водните площи, горската растителност по периферията.  

 
2.9.2. Нормативни аспекти на зелената система 
 

Функционалната структура и устройството на зелената система в градовете е 
регламентирана според Закона за устройство на територията.  

Териториите на  озеленените  площи са  обединени в зелена система, като средство за 
подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на 
населението, като основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално 
или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и 
лесопаркове.  

Допълващи зелената система са озеленените площи за ограничено обществено 
ползване в имотите за жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни 
сгради и комплекси, както и озеленените площи с друго специфично предназначение - 
гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, защитни насаждения. 

Собствеността е регламентирана и е определена - озеленените площи за широко 
обществено ползване и площите за ограничено обществено ползване  със специфично 
предназначение - собственост на държавата и общините, са публична собственост.  

Устройството на елементите на зелената система трябва да става в съответствие с 
одобрените общи устройствени планове на населените места и общините, и подробни 
устройствени планове за парковете и градините, като се спазват правилата и нормативите. 

В община Червен бряг е приета Наредба за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на общината с решение No33/31.01.2008 

 
2.9.3.Поддръжка на зелената система 
 

Обектите на поддръжка в голямата си част са озеленени терени общинска собственост 
в гр. Червен бряг към жилищни сгради и комплекси, прилежащи улични зелени площи и 
градинки.  
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Поддръжката на озеленените площи е комплекс от манипулации извършвани в тях, 
осигуряващи добрия им вид в съответствие със сезонните изисквания и биологичните 
особености на растителността. 

Поддържането на чистотата в зелените площи се изразява в следните видове дейности: 

 косене, резитби на храстова растителност, плевене, окопаване, събиране на шума, 
сезонно зацветяване, метене, оборка, извозване на отпадъците до депото, както и други 
дейности; 

 извършване на ежегодни санитарни и подмладяващи резитби в озеленените площи на 
всички дървета, за които се налага; 

Предприетите мерки за поддържане на зелените площи и други обществени територии 
в град Червен бряг се осъществява чрез общинско ръководство с назначен инженер 
озеленител, координиращ дейностите по озеленяване. Работниците са главно  временно заети  
от  програмите за временна заетост към Бюрото по труда. 

 
2.9.4.Параметри на зелената система 
 

Като първа стъпка за съставяне на характеристиката на зелената система е да се 
установи обезпечеността на селищната територия с озеленени площи. За да се установи това 
следва да се направи съпоставка между броя на населението и необходимите, по норматив, 
озеленени площи за всеки жител. В сегашния си обхват зелените площи в урбанизираната 
територия са 97,6хa под вегетативно покритие. Отнесени към 12 309 жители (според данни на 
НСИ от 31.12.13год.) се получават 79,3m2/жител.  

Друг подходящ критерий за съставяне на характеристиката на зелената система са 
категориите зелени площи и тяхното дялово участие. 

С проучвания на статистически данни за население, площ и зелени площи на Червен 
бряг са направени различни оценки. Най-общите изводи от проучването се отнасят до 
следното: 

 територията на града  е 463,65хa, зелените площи заемат 97,6хa (като в тази 
площ се включват, зелени площи за широко обществено ползване и зелените площи за 
ограничено (специфично) обществено ползване), което показва , че делът на зелените площи е 
21% от селищната територия.  

 зелените площи за широко обществено ползване заемат 20хa. 

 зелените площи за специфично обществено ползване (без площта на защитните) 
заемат 28хa. 

Като трети критерий за характеристика на зелената система е избрана равномерността 
на зелените площи. Разполагането на зелените площи в селищната територия. 

В сегашния си обхват Зелената система има 97,6хa под вегетативно покритие. Отнесени 
към 12 309хил.ж. се получава 79,3m2/ж, което е показател за мощност на Зелена система. 
Количеството на зелените площи за широко обществено ползване 20хa отнесени спрямо 
живущите, отрежда квадратура на глава от населението 15,5m2/ж, като изискуемия минимум е 
от 12 m2/ж. 

Показателят 15,5 m2/ж трябва да бъде  разгледан от позицията на обезпечаващo 
количество зелени площи за разновидностите на отдиха в рамките на селищната територия, 
които са достатъчно за град с този обхват. 
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2.9.5.Функционална структура на зелената система 
 

Елементите на зелената система на Червен бряг са неравномерно разпределени, както 
в границите на компактния град, така и около него. В централната градска част най-ефектен и 
ценен елемент на зелената система е Централната градска градина, следвана от добре 
оформените по-малки градини и скверове и прилежащото улично озеленяване по главните 
транспортни артерии.  

 

 
Схема 12. Схема на зелената система в град Червен бряг (Приложение 8.6) 

 
В обхвата на “Зелената система” на Червен бряг са включени всички  действащи 

(изградени и отредени) паркове; вътрешно-квартални озеленени пространства; детски и спорни 
площадки, зелени площи към обществени сгради, градини и скверове; междублокови 
пространства; улични линейни озеленявания; мелиоративна растителност (схема 12). 

Основен паркообразуващ фактор за Червен бряг е лесопарк “Голеж”, любимо място за 
разходка и отдих на местните жители и гости на града. Освен това той изпълнява и 
допълнителни екологични функции, свързани с ролята на зелената система за подобряване на 
санитарно-хигиенните условия на града. Заедно с останалите елементи на зелената система, 
паркът е главен носител на природата в селищната структура.   



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

199 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Централната градска градина и зелените площи по централната градска алея-„Ларго” са  
основните паркообразуващи структури за централната част на Червен бряг. Те са 
емблематични за визията на града. Структурирани са зелени площи около жилищните 
единици. Като цяло във всички части на градската среда има ситуирани зелени площи. Добре е 
обезпечена градската среда с детски площадки, но тяхното състояние до голяма степен не 
отговаря на съвременните изисквания за безопасност. Спортните площадки са малко и 
недостатъчни. Цялостното състояние на площите е задоволително, но  в голям процент те 
трябва да се реконструират. Главните транспортни комуникации са задоволително обезпечени 
с дървесна растителност, състоянието на която е нужно подробно да се оцени.  

 
2.9.5.1. Зелени площи за широко обществено ползване 
 

Зелените площи за широко обществено ползване, както и техните параметри са 
представени в таблица 44. 
 
Таблица 44. Зелени площи за широко обществени ползване 

Обект 
No 

в схе-
мата 

Вид собстве-
ност 

Паркове 
(кв.м.) 

Гр.гради-ни и 
скверо-ве 

(кв.м.) 

В жилищ-
ни зони 
(кв.м.) 

Лесо 
паркове 
(кв.м.) 

Централна градска част 1 
Общинска 
публична 

 5407   

Централна градска градина 2 
Общинска 
публична 

12808    

Ларго 3 
Общинска 
публична 

 7417   

Зелена площ около църква "Софроний 
врачански" 

4 
Частна 

религиозна 
 3096   

Детска площадка кв. 79-а 5 
Общинска 
публична 

 1331   

Детско градче кв.17 6 
Общинска 

частна 
 1302   

Зелана площадка и зелена площ кв. 33 7 
Общинска 

частна 
 1225   

Детска площадка и зелена площ кв.68 8 
Общинска 

частна 
 2412   

Зелена площ, междублоково 
пространство ул. "Любен Каравелов" 

9 
Общинска 

частна 
 1806   

Речкова спирка кв.69 10 
Общинска 

частна 
 909   

Лесопарк "Голеж" 11 
Общинска 
публична 

   101513 

Жилищен комплекс "Победа" 12 
Общинска 

частна 
  43990  

Зелена площ кв.V-ти 13 
Общинска 

частна 
  11783  

Спортна площадка ул."Княз Батенберг" 14 
Общинска 

частна 
 665   

Зелена площ ул. "Стара планина" 15 
Общинска 
публична 

 5079   

ОБЩО   12808 30649 55773 101513 

Източник: Общинска администрация 
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 Градски градини и скверове   
 
Прогнозното количество зелени площи формирани в този раздел са 20ха. Състоянието 

и техническите им параметри са представени в таблица 45. 
 

Таблица 45. Състояние и параметри на съществуващите зелени площи за широко 
обществено ползване в град Червен бряг 

 
1 ЦЕНТАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ   

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.801.110 

 

Площ: 5407 кв.м 

Състоя-
ние: 

Площите включват всички зелени площи намиращи 
се в централната част, около сградата на общината 
и площадното пространство пред нея. Състоянието 
на тези зелени площи към този момент е добро. 
Растителността пред сградата на общината е добре 
поддържана. 

Оценка и Пространството не е добре организирана. Има  
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изводи: потециал за обновяване и функционално зониране 
на дейности от различен тип в територия. Има 
изготвен проект в общината за паркоустрояване и 
благоустрояване. 

 
2 ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ГРАДИНА  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.801.159 

 

Площ: 12808 кв.м 

Състоя-
ние: 

Направена е частична реконструкция на зелените 
площи по проект „Красива България“. Поставени са 
градински бордюри и на места е подновена 
настилката. Изградени са три площадки две детски 
и една спортна. Зелените площи са добре 
поддържани. Има налична дървесна и храстова 
декоративна растителност. Парковата мебел е 
ремонтирана, поставени са кошчета за боклук. 
Липсва парково осветление. Цялата площ е 
оградена с масивна бетонна декоративна ограда. 
На територията на градината има чешма поставена 
през 1947 от дружеството на военно- и трудово- 
инвалиди,  с надпис „В памет на падналите за 
свободата на родината“. 

 

 

Оценка и 
изводи: 

Територията е усвоена по задоволителен начин и 
устройството ѝ отговаря на изискванията за 
достъпност на средата. Подходите са обвързани с 
прилежащите транспотрни и пешеходни 
комуникации. Трябва да се направи цялостна 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
едроразмерната растителност. В следствие на 
която да се направят нужните санитарни и 
естетически мероприятия за отстраняване и 
оформяне на дървесната и храстова растителност. 
Да се възстанови осветлението. Да се освежат 
пейките. Също така трябва да се внесе декоративна 
растителност с изявени декоративни качества, както 
и храстова такава. Да се обособят цветни площи за 
пролетни и летни цветя. Тревната покривка трябва 
да се възстанови и да се изгради цялостна поливна 
система. Пространството да се включва с приоритет 
при поддържането на зелените площи на града. 
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3 ЛАРГО  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.801.82; 801.83 

 

Площ: 7417 кв.м 

Състоя-
ние: 

Обектът предтавлява центална градска алея. 
Зелените площи са клиновидно разположени и 
дават добър естетически вид на пространството. 
Декоративните настилки са в добро състояниe. Има 
налично осветление. Местата за сядане са 
недостатъчни. Поставени за кошчета за отпадъци. 
Зелените площи са добре поддържани. 

 

 
Оценка и 
изводи: 

Състоянието на описаното представително 
пространство е добро. Трябва да се поставят нови 
пейки. Трябва да се направи цялостна 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
едроразмерната растителност. Мястото може да се 
разнообрази с поставяне на цветарници и 
декоративни скулптури . Да се направят поредица 
от информационни табла показващи туристически и 
археологически места, исторически събития 
свързани с миналото на града. Да се включи с 
приоритет при поддържането на зелените площи на 
града. 

 

 
4 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ ОКОЛО ЦЪРКВТА”СОФРОНИИ ВРАЧАНСКИ” 

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501.801.28 

 

Площ: 3096 кв.м 

Състоя-
ние: 

Има изградени пешеходни подходи. Настилките са 
асфалтови и на места са пропаднали. Зелените 
площи са добре поддържани. Налична е 
едроразмерна дървесна растителност. От страната 
на улица „Г. С. Раковски“ има направена оградена  
детска площадка. Съоръженията са стари, но 
реконструирани, има и места за сядане. 

 

 

Оценка и 
изводи: 

Състоянието на описаната площ е много добро. 
Трябва да се предвиди поставянето на нова 
паркова мебел пред парадният вход на църквата.  
Настилките които са започнали да се рушат да се 
отремонтират. Да се направи също така 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. Да се оформят короните на 
дърветата с цел безопасност. Нужно е да се внесе 
допълнителна декоративна храстова и цветна 
растителност. 
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5 ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В КВ. 79-А  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.802.369 

 

Площ: 1331 кв.м 

Състоя-
ние: 

Анализираната територия представлява 
междублокова детска площадка обслужваща 
няколко жилищни групи. Мястото е добре 
поддържано. Игровите съоръжения са остарели, 
направени са опити за тяхната частична 
реконструкция и подмяна. Има места за сядане. 
Липва осветление. Площта е оградена частично. 
Настилките са от бетонови плочи. Налична е 
едроразмерна декоративна растителност. 

 

 

Оценка и 
изводи: 

Общото състояние е добро. Необходимо е да се 
направи цялостна подмяна на детските съоръжение 
и парковата мебел; да се огради цялостно мястото и 
да се ограничи достъпа на бездомни животни до 
площадката, както и излизането на деца от 
площадката към улицата. Трябва да се предвидят 
съоръжения както за най-малките така и за по-
големите, отговарящи на съвременните изисквания. 
Мястото позволява да се обособи и малка спортна 
площадка. На територията се забелязва липсата на 
храстова растителност, затова би било добре да се 
внесе такава. Да се направи също така 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. 

 

 
 

 
6 ДЕТСКО ГРАДЧЕ КВ. 17  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501.802.113 

 

Площ: 1302 кв.м 

Състоя-
ние: 

Площта е оградена. Има налична алейна мрежа, 
разчленяваща зелените площи на малки петна. Има 
изградена една детска площадка със сравнително 
нови детски съоръжения. Налична е едроразмерна 
дървесна растителност по прериферията на 
зелената площ. Територията не е добре усвоена. 
Пространството дава възможност за по - добра 
организационна структура. Мястото може да се 
превърне в градинка за краткотраен отдих за хората 
от околните жилищни блокове и къщи. 

 

 
Оценка и 
изводи: 

Могат да се изградят площадки или да се поставят 
маси за табла и шах за по-младите и за възрастните 
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посетители. Детската площадка може да се допълни 
с нови и по-интересни детски съоръжения. Да се 
обогати с подходяща паркова мебел.Да се направи 
също така фитосанитарна оценка и паспортизация 
на растителността. В последствие  да се предвиди 
внасянето на нова дървесна и храстова 
растителност, с която да се оформи обемно 
пространството, което за момента липсва. 

 

7 ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗЕЛЕНА ПЛОЩ КВ.33 НАД МИТНИЦАТА  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501.802.502 

 

Площ: 1225 кв.м 

Състоя-
ние: 

Пространството представлява междублоково 
пространство граничещо с главна транспортна 
артерия - ул. „Любен Каравелов“. Има изградена 
една детска площадка с няколко остарели детски 
съоръжения. Налична е едроразмерна дървесна 
растителност, която е разпръсната и недостатъчна. 
Близостта до улицата увеличава шумовото 
замърсяване. 

Оценка и 
изводи: 

Описаната територия трябва да бъде цялостно 
благоустроена. Да се създаде защитен пояс 
посредством комбинация от геопластики 
(моделиране на терена със земни маси)  и  
растителност (храстова и дървесна). Необходимо е 
да се обособят места за отдих и да се внесе и 
паркова мебел.Детската площадка да се подмени с 
нова, която да отговаря на изискванията за 
безопасност. Задължително да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. 

 

 

8 ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ЗЕЛЕНА ПЛОЩ КВ.68  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501.805.294 

 

Площ: 2412 кв.м 

Състоя-
ние: 

Зелената площ обслужва населението от 
прилежащите жилищни територии. Теренът е с 
денивелация. Има изградени алея, от бетонни 
плочи, достигаща до морално остарялата детска 
площадка. Детските съоръжения са стари и опасни 
за децата. Налична е едроразмерна дървесна 
растителност. От към ул. „Дядо Вълко“, 
пространството е оградено от висок жив плет. На 
територията има и остарял и изоставен временен  
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преместваем обект - бутка.  

Оценка и 
изводи: 

Мястото не е в добро състояние. Полагани са грижи 
за него до толкова до колкото то да не запустее. 
Детската площадка трябва напълно да се реновира. 
Да се предвидят места за отдих, да се разширят  
алеите. Да се постави нова паркова мебел. Липсата 
на храстова растителност да се компенсира с 
внасянето на нова такава. Декоративна 
едроразмерна растителност да се добави на 
подходящи места. Да се направи фитосанитарна 
оценка и паспортизация на съществуващата 
растителност. 

 
 

 

9 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501.804.24 

 

Площ: 1806 кв.м 

Състоя-
ние: 

Анализираният терен представлява зелена площ 
разделяща жилищен блок от ул. „Любен Каравелов“. 
Налична е единствено едроразмерна растителност 
и тревна покривка. Настилката на тротоарното 
пространство е от стари бетонни плочи, а 
преминаващите алеи, от асфалт в незадоволително 
състояние. 

Оценка и 
изводи: 

Пространството трябва да се пригоди към нуждите 
на жителите от прилежащите територии. Могат да 
се обособят места за отдих, да се внесе паркова 
мебел. Да се направи фитнес площадка. Зелената 
площ може да се използва за направа на 
шумозащитен пояс, чрез изграждане на геопластики 
и подходяща растителност. Да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на 
съществуващата растителност. 

 

 

10 РЕЧКОВА СПИРКА  КВ.69   

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф.80501805.336 

 

Площ: 909 кв.м 

Състоя-
ние: 

Мястото е буферна зелена площ. Терена е с голяма 
денивелация. Налична е едроразмерна дървесна 
растителност. 

Оценка и 
изводи: 

Необходимо е да се направи подходяща вертикална 
планировка на терена. Да се направи дренаж, за да  
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се отведат водите идващи от по-високите части на 
градската територия. Да се направи фитосанитарна 
оценка и паспортизация на съществуващата 
растителност. Да се внесе нова декоративна 
храстова и дървесна растителност.  

11 ЛЕСОПАРК „ГОЛЕЖ“  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.806.54 

 

Площ: 101513 кв.м 

Състоя-
ние: 

Лесопарк „Голеж “ е общинска собственост. 
Неговата поддръжка се осъществява от общината. 
На главния подход на парка се намира 
мемориалния комплекс и паметник на свободата. От 
там води и началото си  пътека която стига до най-
високата част на лесопарка. Там се намира и 
ресторант – частна собственост. През парка минава 
и асфалтирана транспортна комуникация.  
Налична  е характерна за областта дървесна и 
храстова  растителност. 

 

 

Оценка и 
изводи: 

Състоянието на мемориалния парк е 
незадоволително. Поддържането е частично. 
Липсата на места за отдих правят мястото почти 
неизползваемо. Нужно е изготвянето на подробен 
паркоустройствен проект направен от специалист в 
областта. 
Необходимо е да се направи цялостно геодезическо 
заснемане на площта и фитосанитарна оценка на 
растителността. 
Трябва да се предвидят  подходящи лесовъдски 
възобновителни мероприятия. Залесявания трябва 
да се предвидят на оголените места. Да се внесат 
дървесни декоративни акценти на подходящи 
места.  
Да се  ситуират места за отдих и спорт. Да се 
изградят подходящи алеи, както и да се 
реконструират старите.  
Мястото пред паметника да се облагороди и да се 
реставрира паметника с двата лъва. 

 

 
 

 
12 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „ПОБЕДА“ 

Местопо-
ложение: 

В ж.к. „Победа“ 

 

Площ:          43990 кв.м 

Състоя-
ние: 

Състоянието на прилежащите зелени площи не 
отговаря на съвременните изисквания за градските  
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територии за активен и пасивен отдих. Проблем за 
зелените площи са незаконните гаражни постройки. 
Липсва декоративна растителност. Детските и 
спортни площадки са в незадоволително състояние. 
Липсва паркова мебел. 

 Оценка и 
изводи: 

Да се направи санитарна експертиза и 
паспортизация на едроразмерната растителност. 
Да се внесе растителност, чрез която да се 
оформят самостоятелни пространства. Да се 
устроят нови детски площадки. Да се обособят и 
места за отдих. Необходимо е да бъдат предвидени 
паркова мебел и осветление. Има изготвен проект 
за „Паркоустройство и благоустройство” на 
жилищния комплекс от Декември 2008г., който не е 
изпълнен и от тогава досега не са се случили 
никакви по-сериозни намеси по реконструкцията на 
междублоковите пространства. Единствената 
намеса е регулярното поддържане от Структурното 
звено на общинската администрация за изграждане, 
поддържане и опазване на зелената система на 
Община Червен бряг – специалисти от Дирекция „ 
Строителство и архитектура”. Проектът е 
необходимо да се актуализира и да влезе в Плана 
за действие на ИПГВР на гр. Червен бряг. 

 

 
 

 
13 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ V- ТИ КВАРТАЛ   

Местопо-
ложение: 

Кв. 71 

 

Площ: 11783 кв.м 

Състоя-
ние: 

Зелената площ е разположена в близост до 
централната част на квартала. Теренът е с голяма 
денивелация. Липсва растителност. В имота е 
разположена църквата „Успение Богородично“. 

Оценка и 
изводи: 

Да се направи геоложко проучване с цел 
установяване петрографския състав, и вида на 
почвите. При необходимост трябва да се внесе 
плодородна почва преди започване на 
паркоустройствени мероприятия. Да се изготви 
проект за „Благоустройство и паркоустройство“ от 
специалист по съответната част. Да се направи 
фитосанитарна оценка на съществуващата 
растителност. Мястото може да бъде устроено като 
лесопаркова територия. Като бъдат организирани 
места за седмичен отдих. Да се направят площадки 
за игра и спорт. 
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14 СПОРТНА ПЛОЩАДКА  УЛ. „КНЯЗ БАТЕНБЕРГ“  

Местопо-
ложение: 

ПИ 80501.802.502 

 

Площ: 665 кв.м 

Състоя-
ние: 

Спортната площадка е в експоатация.Тя е 
комбинирана за баскетбол и футбол. Настилката е 
асфалтова, в лошо състояние. Липсва осветление. 

Оценка и 
изводи: 

Да се направи цялостна реконструкция на спортното 
съоръжение, отговаряща на съвременните 
изисквания за открити площадки за спорт. 
 

 

 
15 ЗЕЛЕНА ПЛОЩ БУЛ. „ЕВРОПА” И УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА”  

Местопо-
ложение: 

ПИ идентиф. 80501.807.67/65 

 

Площ: 5079кв.м 

Състоя-
ние: 

Теренът е запустял. Представлява зелен клин 
разположен между две транспортни комуникации. 
Не се поддържа. Липсва растителност.   

Оценка и 
изводи: 

Мястото е подходящо за развитие на всякакъв вид 
паркоустрояване. Могат да се развият няколко 
спортни терена, както и места за отдих на 
населението от този край на града. Детска 
площадка също би намерила своите ползватели и 
има достатъчно място за нейното изграждане. 

 

 
 

 Улично озеленяване - придружаваща транспорта зеленина 
 
Системата от улично озеленяване създава общ скелет и свързва чрез лентовидно 

озеленяване градските паркове, градини, озеленените пространства към обществените сгради 
и част от вътрешно кварталните пространства.  

В същото време уличното озеленяване е най-уязвимо, поради постоянното замърсяване 
от транспортното движение, ненавременни и неправилни резитби, малкото място оставено за 
напояване. Негативно влияние има и ежегодното затрупване със сняг и примеси от сол и луга в 
следствие на снегопочистването, също така нараняването на кореновата система на уличните 
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дървета по време на ремонтите на тротоарната настилка и техническата инфраструктура, 
разположена под комуникациите. 

Състоянието на уличното озеленяване се характеризира с:  

 Входно–изходните и транзитните артерии от първи клас са обезпечени в голямата си 
част с широки лентовидно разположени зелени полета. С добро озеленяване са изходите към 
град Луковит. Направени са защитни горски пояси от иглолистни култури, от двете страни на 
шосето. Изходите към селата Чомаковци, Реселец и Горник също имат задоволително 
озеленяване. 

 Общоградските артерии с непрекъснат режим на движение по трасетата си са с 
масирано разположена растителност в компактни лентовидни зелени полета, играеща роля на 
защитни екрани, това са - бул „Княз Борис“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Християнска“, ул. „14-
ти септември“. В тази група, растителността се нуждае от частична реконструкция, 
специализирани грижи за подобряване на състоянието и уплътняване на места, както и 
внасяне на храстова растителност и насипване на земни маси. 

 Около общоградските артерии с прекъснат режим на движение са разположени 
зелени полета с растителност, а преблизително 70% от цялата им дължината е с алейно 
разположени дървета. В тази категория липсват достатъчно свободни територии за 
обезпечаване с ново линейно озеленяване и мероприятията трябва да се насочат към 
уплътняване на съществуващата растителност, внасяне на дървета – алейно по тротоарите 
/където е възможно/ и подмяна на видове в лошо състояние.  

 Много добро е озеленяването по протежение на съществуващите пешеходни зони – с 
изградени скверове, оформени групи от дървета, храсти. 

 Задължителна е направата на цялостно заснемане на прилежащата уличната 
растителност разпожена по всички транспортни комуникации. От направени проучвания имаме 
изброени около 3520 улични дървета предимно широколистни. Видовият състав е от липа, 
софора, черница, кестен, явор, ясен, орех, бреза, аблиция, каталпа, смърч и други. 

 
2.9.5.2. Зелени площи с ограничено обществено ползване 
 

 Спортни паркове 
Към спортните паркове можем да отнесем Градски стадион - състоянието му е добро. 

Липсва адекватна пешеходна комуникация до него. Състоянието на терена е задоволително. 
Прилежащите зелени площи трябва да се допълнят с подходяща дървесно-храстова 
растителност.  

Прогнозното количество зелени площи от този тип са 3,5ха. 
 

 Зелени площи в жилищни зони  
Съгласно функционалната структура, към този раздел са отнесени вътрешно 

кварталните пространства на жилищните комплекси и групи както и дворните градини на 
частни жилища във вилните зони, селищни образувания и новите жилищни структури.  

Зелените площи в частните имоти участват също така  в общия скелет на зелената 
система, със зелената си маса и влизат в показателя мощност на зелената система. От голямо 
значение за общата екологична картина е и зеленината в имотите на частните физически и 
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юридически лица – трябва да се съблюдава изпълнението на нормативната база за 
озеленяване на тези пространства.  
 

 Зелени площи в районите с обществено обслужване  
Това са дворните и прилежащи терени към обектите за обществено обслужване, които 

осигуряват следните дейности по Наредба 7, чл. 39: образование; здравеопазване и социални 
грижи; култура; религия; административни услуги; търговия и обществено хранене; битови 
услуги; други обществено обслужващи дейности. Прогнозното количество на тези зелени 
площи е 13ха. 

Подробно те са разгледани в точка 2.7. Социална инфраструктура от Целевия и 
проблемен анализ, съпътствайки съответния общественообслужващ обект. 
 

 Зелени площи в производствените устройствени зони  
Общото състояние на озеленяването към този вид терени не е задоволително. В 

последните години те търпят много преустройства, смяна на дейности, промени на 
собствеността и предназначението на имотите, което е нормално в процеса на 
преструктуриране на икономиката на Червен бряг.  

Голяма част от производствените обекти с добре изградени зелени площи тангиращи 
жилищните квартали в компактната градска структура и главните пътни връзки променят 
предназначението си и стават смесени многофункционални зони, което е добра предпоставка 
за запазване на съществуващата дълготрайна растителност и обогатяване на зелените им 
площи.  

Зелените площи в индустриалната зона имат компактно разположение и осигуряват 
както защита от вредното въздействие на дейностите, така и обезпечават отдиха на 
работещите в зоната. Точното местоположение и габарити на парковете и поясите ще трябва 
да бъде установено при една по-подробна разработка, отнесена специализирано към тези 
площи.  

Зелените площи в производствените зони и терените за логистични възли заемат около 
5,7ха. 
 

 Зелени територии – горски, декоративни и селскостопански разсадници  
На територията на гр. Червен бряг има и един горски разсадник с площ 2ха, собственост 

на горското стопанство. 

 

2.9.5.3. Зелени площи със специално предназначение 
 

 Специализирани паркове 
Гробищни паркове представляват средно голямо обемно ядро. Всички гробищни терени 

на града са със задоволителен парков характер, с изградено озеленяване и добро 
поддържане. Липсват малките паркови елементи с тяхната функционална и естетическа 
предназначеност. Общата площ на съществуващите гробищни паркове е 5,9ха. В рамките на 
урбанизираната територия между V-ти квартал и останалата част от града се намира стария 
гробищен парк на Червен бряг, който към момента е изчерпал капацитета си и поради това с 
РС №37/15.07.2014г. в ПИ 229008 по КВС на Червен бряг с проект е изградено ново такова 
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извън урбанизираната територия по път III-306 в посока София (отбелязано на схемата на 
Зелената система на гр. Червен бряг). 

 

 Защитни насаждения 
Защитните противоерозионни пояси имат важни мелиоративни и противоерозионни 

функции. Такива са  поясите в югозападната част на града, както и боровите култури на изхода 
към Луковит. Това са по-голямата част от зелените площи в V-ти квартал. В графичните 
материали са означени с цвят. Масивите са с еднообразен състав, на места е започнал процес 
на възобновяване. Към тези площи са включени и незалесените площи с тревна и храстовидна 
растителност в V-ти квартал, които имат противоерозионна функция. Общата им площ е около 
25.4ха. 

 
2.9.6.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Зелената система на град Червен бряг е дисперсна. Зелените площи са 15м2/ж., което е 
над необходимия минимум (12м2/ж.) за селище от този тип. Обезпечеността със зелени площи 
е добра, отчитайки и заобикалящия извънградски ландшафт и съществуващите зелени площи 
в градската среда. 

 Положителна роля за функционирането на зелената система играе зеленият клин 
свързващ лесопарк „Голеж “с централната градска част, посредством по-малки градини и 
скверове. 

 Необходимо е рехабилитация и модернизиране на зелените пространства в почти 
всички описани зелени площи. 

 Обърнато е по-голямо внимание на поддържането на площите от централното градско 
ядро, докато състоянието на тези от по–крайните квартали е занижено. 

 Детските площадки не отговарят на изискванията на „Наредба № 1 от 12 януари 2009г. 
за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“ като голяма част 
от тях са на възраст повече от двадесет и пет години. 

 Необходимо е осигуряване на допълнителни спортни площадки. 

 Кътовете за отдих към парковете и градините в града за различни възрастови групи не 
са достатъчни. 

 Растителността, прилежаща към уличните комуникации е остаряла и трябва да се 
подменя поетапно. 

 Липсва публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни 
дървета и на дърветата с историческо значение, каквото е изискването според ЗУТ (Закон за 
устройство на територията). Не е направена фитосанитарна оценка и паспортизация на 
дървесната растителност. 
 
Основни приоритети: 

 Реконструкция и благоустрояване на съществуващите зелени площи;  

 Усвояване на налични терени за озеленяване; 

 Реконструкция на детски и спортни площадки трябва да бъде приоритет; 
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 Остарелите детски съоръжения да се заменят с такива, отговарящи на изискванията за 
безопасност на „Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра“; 

 Да се предвиди внасянето на паркова мебел и нови декоративни растителни храстови и 
дървесни видове в посещаваните паркове и градини и скверове; 

 Да се подменят липсващите дървета по главните пътни артерии; 

 Да се състави санитарна експертиза и паспортизация на дървесната растителност в 
градската среда. 

 Да се интегрират и благоустроят териториите на лесопарк „Голеж“. 

 Да се изпълни проекта за „Паркоустройство и благоустройство на ж.к.Победа“. 
 

2.10.Транспортна инфраструктура 
 
2.10.1.Пътна инфраструктура 
 

 
Схема 13. Схема на транспортна система на град Червен бряг (Приложение 8.7) 
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 Транзитно движение и пътища 
Географското разположение на община Червен бряг съдейства за доброто й включване 

в националната транспортна мрежа. През територията на общината не преминават трасета на 
автомагистрали. Отстоянието на общината от столицата е около 110 км, от които около 80 км 
са част от магистрала “Хемус”. През територията на общината преминава първокласен път I-3 
от Републиканската пътна мрежа София – Русе, който съвпада с Европейски път Е83. Липсва 
функциониращ обособен обходен път на град Червен бряг. Обособеното трасе за северен 
обход на град Червен Бряг, за което има проектна готовност изисква пълното му изграждане и 
поддръжка да се осъществява от община Червен Бряг. Тъй като най силно натоварената 
посока на транзитното движение е в северна посока (Оряхово) изграждането на обход от 
южната страна на града не е наложително. Близостта на река Искър и ж.п. линията не 
предоставят възможност за изграждане на обход на града от западната му страна.  

 

 Републиканска пътна мрежа 
По данни от община Червен Бряг през територията на града минават няколко 

третокласни и четвъртокласни пътища, с помощта на които се осъществява по-голяма част от 
връзките между останалите населени места. Достъпът в областта до областния център за 
голяма част от населението е в рамките на 45 минути. Улиците, които са със статут на част от 
РПМ в гр. Червен бряг са представени в таблица 46. 
 
Таблица 46. Републиканска и Общинска пътна мрежа 

Наименование на улица от 
градската мрежа 

Номер на път от 
Републиканската пътна мрежа 

Дължина 

ул. „Пенчо Славейков III - 306 563 м 

ул. „14 септември” III - 306 1033 м 

ул. „Търговска” III - 306 915 м 

ул. „Западна промишлена” III - 306 1180 м 

ул. „Антим I” III - 1031 1736 м 

ул. „Княз Борис I” III - 1031 457 м 

ул. „Г. С. Раковски” III - 1031 763 м 

Общо за Община Червен бряг:   6647 м 

Източник: Общинска администрация 
 

През територията на града преминават пътища III-1031 и III-306 от Републиканската 
пътна мрежа. Преплитането на транзитното движение от републиканската пътна мрежа и 
градското движение генерира допълнителен трафик.  
 

 Общинска пътна мрежа 
Общинската пътна мрежа включва мрежите на няколко населени места. Различните 

населени места са с различана гъстота и сходно ниво на подръжката. Като водеща в това 
отношение е мрежата град Койнаре с дължина 73км, следвана от град Червен Бряг с дължина 
69км (като град Червен Бряг – 45 км, а Квартал V-ти –  24км).  

Важна част от мрежата е път III-306, който е третокласен път, част от Републиканската 
пътна мрежа на България и изпълнява функцията на северен обход на град Червен бряг.  Път 
III-3006 преминава изцяло по територията на Област Плевен и Община Червен бряг. Общата 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3
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му дължина е 10,700 км, от които 5,648 км в община Червен бряг. Поради много лошото му 
състояние той не е често използван. 

Общината има изготвен и одобрен проект за ”Рехабилитация на Северен обходен път в 
местност „Маркова могила”, квартал V-ти по КВС за землището на гр.Червен бряг.  

Проектът е разработен на три етапа за реализация при условията на чл.152, ал.2 от 
ЗУТ: 

I етап – от км 0+000 до км 1+604,42 
II етап – от км 1+604,42 до км 3+127,54 
III етап – от км 3+127,54 до км 3+238,55. 
Реализацията на този проект би разтоварил трафика, който преминава през града в 

посока с.Рупци и с.Радомирци.  

Фигура 29. Изглед от общинска пътна 
мрежа 

  
 

 Градска улична мрежа 
От направените проучвания на уличната мрежа на място и на база стария, недействащ 

Общ устройствен план на гр.Червен бряг се установи следното: 
Изградената първостепенна улична мрежа в зависимост от функционалното 

предназначение на улиците е от значително висок клас като „ІІІ-А клас районни артерии” с 
разделителни ивици, които за град от мащабите на Червен бряг не са оправдани. 

Поради преплитането на структурата на Републиканската пътна мрежа и уличната 
мрежа на гр.Червен Бряг, главните улици включват в себе си части от РПМ, което създава 
допълнително пътно натоварване.При липсата на обход тези улици поемат натоварване далеч 
над стандартното за градката мрежа. 

В централната част на града част от уличната мрежа е предназначена за централен 
градски площад. Поради обособената пешеходна зона в центъра на града той се раделя 
условно на северна част спрямо ул. „Христо Ботев”, която включва „Гаров площад – вход на 
града” и същински площад с прилежащия парк към него. Улица „Г. С. Раковски” е най-прекият 
път за преминаване от едната част до другата, без да се налага дълъг обход. Улиците: „Екзарх 
Йосиф”, „Търговска”, „Княз Борис” (в участъка от пазара до гарата), „Християнска”, „Самуил” и 
„Хан Кубрат” съставят гръбнака на градското движение за град Червен бряг заедно с 
гореизборените улици, съвпадащи с РПМ. 

Уличните платна са тесни с непостоянна ширина между кръстовищата, с малки радиуси 
на бордюрните криви и големи надлъжни наклони във вътрешността на кварталите. Малката 
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им натовареност не обуславя необходимост от уширенията им. Основните типове габарити на 
улици са с ширина на пътното платно по 6м и тротоари по 3м (понякога тротоарите са с ширина 
2м за вътрешно-кварталните улици в близост до централна градска част). Габаритът на най- 
слабо натоварените улици спада до 4м широчина на пътното платно и тротоари по 2м. 
Състоянието на пътната настилка и на тротоарите във вътрешността на част от кварталите е 
лошо. Няма изпълнени проекти за изграждане на настилка и тротоари по улици в града. Улична 
мрежа без настилка има в: ж.к. „Победа” с дължина 1,75 км, по ул.„Васил Левкси” (нова част) - 
0,31км, участъка под парк „Голеж” – 0,35км. Общо улиците без настилка са с дължина 2,41км.  

Затруднение в движението оказват и някои от кръстовищата в града - кръстовището на 
ЖП надлеза, което е лошо организирано и сравнително силно натоварено и с ограничена 
видимост. 

Допълнително влошаване на състоянието на пътната мрежа и придвижването на 
автомобили и пешеходци е реализирането на проект: "Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Червен бряг", при кой се изкопават трашеи 
за полагане на необходимата нова инфраструктутра по голяма част от главната и 
второстепенната улична мрежа. Проектът е със срок февруари 2015г., след което е възможно 
предприемане на дейности по рехабилитацията на пътната настилка. 

Фигура 30. Изглед от ЦГЧ на град Червен 
бряг – подход към сградата на общината  

 
 

 

Фигура 31. Изглед от ЦГЧ на град Червен 
бряг – подход към пешеходната улица 
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 Велоалейна мрежа 
 

На територията на град Червен бряг няма изградени велоалеи. 

 
Схема 14. Улици с възможност за прокарване на велоалеи 

 

Фигура 32. Улица, илюстрираща 
възможност за предвиждане на 
велосипедна алея 
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Възможността за изграждане на велоалеи на територията на града е обоснована от 
големите габарити на пътните платна, троторите и обособените зелени площи в близост до 
тях. На места би била изградена върху съществуващия тротоар. Липсата на велоалея води до 
невъзможност да се покрият нуждите на велосипедното движение, както и е невъзможно да 
генерира нов велосипеден трафик, поради липсата на единна веломрежа. Необходимо е да се 
определят места за велостоянки обвързани с веломрежата, която трябва да бъде разработена 
на територията на града. В градската среда основен източник на шум са транспортните 
средства. При наличие на алтернативен метод за транспортиране, какъвто е велосипедното 
движение, шумовото замърсяване ще намалее драстично.  
 

 Паркиране 
Паркирането се осъществява основно по уличната мрежа в активните ленти за 

движение. Обособените паркоместа в града са ограничени, разпокъсани и крайно 
недостатъчни. Липсва наличие на места за преференциално паркиране в рамките на града. 
Най-голям е проблема в ЦГЧ. Липсват буферни паркинги.  

При кръстовището, разпределящо движението на Републиканската пътна мрежа пред 
„паметника” има участък от пътното платно, служещ за канализиране на движението и играещ 
ролята на ръкав за отделяне на дясно-завиващите превозни средства. Поради големите 
радиуси и ненатовареният трафик то е затворено. Габаритът му позволява да бъде използван 
за разгръщането на нов автомобилен паркинг. Поради малкия трафик, би могла да му се 
отреди ролята на „буферен паркинг” за посетителите на града. 

Други места, подходящи за локализиране на паркинги са местата, които вече се 
използват и са в близост до централната градска част. Такива места са част от уличната мрежа 
с достатътчен габарит. Пример за такива улици са част от обслужващите улици до 
централният парк и до пазара. Необходимо е да се изпълни проект за подобряване на 
състоянието на уличните и тротоарните мрежи на града, транспортната инфраструктура. 
 

  
Фигура 33. Изгледи от условията за паркиране в града 
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2.10.2.Железопътна инфраструктура 
 

Град Червен бряг се намира на централната железопътна линия София – Варна. Гара 
Червен бряг е съединително звено, най-близката и най-удобна гара на централната 
железопътна линия София - Варна, свързваща районите на Тетевенския, Луковитския, 
Оряховския, Белослатинския и част от Ботевградския край. Анализ на състоянието на 
ж.п.гарата е представено в таблица 47. 
 

Фигура 34. Изглед от ж.п.гарата в град 
Червен бряг 

  
 
Таблица 47. Подробен анализ на състоянието на железопътната гара в град Червен бряг 

Обект: ЖП Гара – Червен бряг 

 

Основана през 1899 г., тя дава възможност на малкото село, 
намиращо се от нея само на 3 км,  за трийсетина години да се 
изгради като град. На 26 юни 1929 г. на картата на Царство 
България се отбелязва най-малкият град, развил се на 
централната железопътна линия София-Варна. 

Местоположе-ние: Поземлен имот 80501.807.4 гр. Червен бряг, п.к. 5980, ул. 
„Западна промишлена“ 

Собственост: ДП „Национална компания  Железопътна инфраструктура” 

Технически 
показатели: 

Сграда на транспорта, брой етажи 2, 
застроена площ 1252 кв.м. 
Сграда на транспорта, брой етажи 1, 
застроена площ 141 кв.м. 
Разгърната застроена площ: 2645 кв.м. 

 
Състояние на сградния фонд – сградни инсталации 
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Архитектура и 
интериор  

Сградата се състои от сутерен, приземен и  надземен етаж: Сутерен – 
кафе-аперитив и сервизни помещения; Приземен – чакалня, билетни каси, 
магазия, колетно, кафе и павилион за закуски; началник гара и 
ръководител движение.На 1-ви етаж са разположени ресторант, предпътни 
прегледи и транспортна полиция. Общото състояние е задоволително. 

Конструкция 
Сградата е изпълнена по монолитен начин със стоманобетонна 
кострукция. В конструктиво отношение обекта е в добро състояние. 

Електрически 
инсталации – 
силнотокови, 
слаботокови, 
мълниезащита 

Ел. инсталациите са подменяни 2012год-2013 год. 

ВиК ВиК инсталациите не са подменяни от изграждането на сградата. 

Енергийна 
ефективност 

Подменена AL дограма студен профил с рамка PVC и двоен стъклопакет; 
Осветителните тела са подменени с енергоспестяващи. 

ТОВК 
За сградата има осигурени необходимите евакуационни изходи. Няма 
изградена пожароизвестителна инсталация. 

Технология 
Прилежащите се нуждаят от цялостно оформление и реконструкция. 
Подмяна на обзавеждането. 

Пожарна 
безопасност 

Няма предоставени данни. 

Прилежащи 
дворни площи 

Няма предоставени данни. 

Заснемане на състоянието 

   
   

   
Изводи Да се направи ремонт на старите инсталации, да се санират фасадите и покривите. 

Да се реконструират прилежащите площи. 
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На територията на град Червен бряг има три броя ж.п. надлези и два броя ж.п. 
прелези:  

 Ж.П. надлез (2 броя) при ул. „Западна промишлена” – път III-306 от РПМ в посока за гр. 
Оряхово. 

  
Фигура 35. Изглед от състоянието на ж.п.надлеза при ул.“Западна промишлена“ 

 

 Ж.П. надлез (2 броя) при ул. „Радомирска” в участъка, успореден на река Златна Панега. 

  

Фигура 36. Изглед от състоянието на ж.п.надлеза при ул.“Радомирска“ 

 
Други два ж.п. надлеза има изградени на южния вход на града по път III-1031 от РПМ за 

Роман. Ж.П. прелез - по нереконструираният северен обходен път на град Червен бряг посока 
Оряхово, собственост на община Червен Бряг.  

Фигура 37. Изглед от състоянието на 
ж.п.прелеза по планирания северен обход на 
града.  
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Ж.П. прелез в кв.V-ти на линията, собственост на НКЖИ в посока Луковит, която не 
функционира. При наличие на интерес от възстановяване на транспортния поток на БДЖ в 
посока Луковит е необходимо да се изготви проект за ж.п. подлез.   

Фигура 38. Изглед от състоянието на 
ж.п.прелеза по планирания северен обход на 
града.  

 
Ж.П. прелез има и на южния вход на града, пресичащ път III-1031 от РПМ за Роман, в 

близост до „Палмекс – 03” в южна промишлена зона, който в момента не функционира, тъй 
като линията е спряна. Наличието на ж.п. прелез в града е недопустимо. 

При гарата на Червен бряг има съществуващ пешеходен подлез, използван преди 
време за довеждане на пътникопотока до крайните коловози. В момента е в състояние на 
невъзможност за експлоатация. Необходимостта от реконструкцията на пешеходнмия подлез е 
обусловена и от възможността да бъде използван за достъп до индустриалната зона и до 
стадиона, съкращавайки времето за достигане на тези дестинации драстично и намалявайки 
автомобилния трафик. 

 

2.10.3.Масов обществен пътнически транспорт 
 
В град Червен бряг няма градска автобусна линия. Автобусните линиите, които минават през 
територията на града са междуградски, които се обслужват от частни превозвачи и включват в 
себе си общинска, областна и републиканска транспортни мрежи. Транспортната мрежа се 
състои от следните транспортни линии: 

 в общинската транспортна схема - 14 автобусни линии; 

 в областната транспортна схема - 6 автобусни линии;  

 в републиканската транспортна схема - 12 автобусни линии. 
 
Таблица 48. Маршрутни направления на извънградски автобусен транспорт 
Бяла Слатина – Червен Бряг София – Оряхово 

Етрополе – Козлодуй Тетечен – червен бряг 

Етрополе - Червен Бряг Червен бряг – Бяла слатина 

Козлодуй – Етрополе Червен бряг – Етрополе 

Луковит – Червен Бряг Червен бряг – Луковит 

Оряхово – София Червен бряг - Тетевен 

София - Искър  

Източник: Общинска администрация 
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Определени затруднения в осъществяването на пътните връзки има по отношение 
обслужването с автобуси на някои села. Сериозни проблеми в експлоатацията и ползването на 
пътната мрежа възникват през зимния сезон.  

Фигура 39. Изглед от състоянието на 
автогарата в град Червен бряг  
 

Автогарата на град Червен бряг е ключов елемент от транспортната схема на града 
(Фигура 39). Нейната рхабилитация като инфраструктура е належаща за повишаване на 
качеството на обслужването. Необходима е реконструкцията на сградата на терминала както и 
на обслужващата пътно транспортна инфраструктура. В близост до нея в посока Ж.П. гарата 
има терен, който в момента се използва за паркинг, но е със силно амортизирана настилка, с 
разрушени бордюри и тротоари, без необходимата маркировка и сигнализация. Потенциалът 
му е голям и неразработен. 
 
Таблица 49. Разписание на ж.п. транспорта в град Червен бряг 

Пътуване от Червен бряг до 
Плевен  

Декември 
2014       

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига 

Червен бряг » Плевен  БВ2627 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

0:42 1:22 

Червен бряг » Плевен  ПВ20131 Седящ 2 клас купеен 5:53 6:47 

Червен бряг » Плевен  ПВ20133 Ел. мотрисен влак 7:43 8:37 

Червен бряг » Плевен  RБВ2611   8:43 9:21 

Червен бряг » Плевен  МБВ460 Седящ 2 клас купеен 9:58 10:37 

Червен бряг » Плевен  БВ2613 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас 

12:34 13:14 

Червен бряг » Плевен  ПВ20145 Ел.мотрисен влак 13:30 14:25 

Червен бряг » Плевен  БВ2615 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

15:06 15:49 

Червен бряг » Плевен  ПВ20135 Ел. мотрисен влак 16:23 17:18 

Червен бряг » Плевен  БВ4612 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

17:28 18:09 

Червен бряг » Плевен  ПВ20111 Седящ 2 клас купеен 18:13 19:08 

Червен бряг » Плевен  RБВ2641 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас салон 

19:44 20:24 

Червен бряг » Плевен  МБВ382 Седящ 2 клас купеен  20:50 21:30 
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Кушет 

Пътуване от Плевен до 
Червен бряг  

Декември 
2014       

Гара/Спирка Влак Състав Заминава Пристига 

Плевен » Червен бряг  БВ2626 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

3:03 3:47 

Плевен » Червен бряг  RБВ2640 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

6:08 6:47 

Плевен » Червен бряг  ПВ20110 Седящ 2 клас купеен 7:14 8:10 

Плевен » Червен бряг  МБВ383 Седящ 2 клас купеен 8:13 8:54 

Плевен » Червен бряг  ПВ20142 Ел. мотрисен влак 9:00 9:55 

Плевен » Червен бряг  БВ4611 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

9:35 10:14 

Плевен » Червен бряг  RБВ2610 
Седящ 1 клас купеен  
Специализиран 
безкупеен 

11:43 12:19 

Плевен » Червен бряг  ПВ20134 Ел. мотрисен влак 13:30 14:28 

Плевен » Червен бряг  БВ2612 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен  
Фургон 

15:46 16:31 

Плевен » Червен бряг  ПВ20136 Ел. мотрисен влак 17:55 18:49 

Плевен » Червен бряг  БВ2614 
Седящ 1 клас купеен  
Седящ 2 клас купеен 

18:24 19:07 

Плевен » Червен бряг  МБВ461 Седящ 2 клас купеен 19:34 20:15 

Източник: БДЖ Червен бряг 
 

2.10.4.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 През територията на община Червен бряг минават трасета на магистрали и важни 
републикански пътища. 

 Състоянието на републиканската пътна мрежа е незадоволително. 

 Състоянието на общинската пътна мрежа също е незадоволително. 

 Градската улична мрежа е в много лошо състояние. 

 Недостиг на места за паркиране, особено в ЦГЧ. 

 Липсва велоалейна мрежа.  

 Лошо състояние на пешеходната зона. 

 Разположението на ж.п.ареала и р.Искър възпрепятстват изграждането на западната 
част на обходния път. 

 Ж.п. инфраструктура в лошо състояние. 

 Лошо състояние на ж.п. гарата и автогарата. 

 Масовият обществен пътнически транспорт е само с автобусни междуградски линии. 
 
Основни приоритети: 

 Необходимост от бързо изпълнение на алтернативно трасе на обходен път, което да 
разтовари транзитното движение през града. 
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 Подобряването на пътната и тротоарната настилка във вътрешността на кварталите. На 
местата, където има недоизградени тротоари, трябва да бъдат завършени, за да може да се 
използва пълноценно инфраструктурата за пешеходците.  

 Осигуряване на възможност за паркиране в ЦГЧ, решението на който може да бъде с 
предвиждането на места за паркинги и оформянето им на местата където вече се използват за 
такива нерегламантирано. 

 Необходимо е подмяната на спирките за градски транспорт с предвидени такива с 
единен модел и архитектура.  

 Да се разработят планове за достъпна градска среда. Трябва да се понижат бордюрите 
при кръстовищата с цел улесняване на пресичането на детски колички и инвалидни такива. В 
районите на кръстовищата да се поставят тактилни плочи за улеснение на незрящи хора. Да се 
предвидят понижения пред входовете на съществуващи сгради особено в централната градска 
част. 

 Необходимост от рехабилитация на ж.п.гарата и автогарата. 

 Необходимо е допълнително изграждане на всеобхватна мрежа от указателни табели, 
посочващи маршрутите и прилежащите алеи и велоалеи, които да бъдат разработени в плана 
за организация на движение. 

 Необходимо е рзработване на проучване за изграждане на велосипедна мрежа на 
града. 

 Необходимо е облагородяване на обслужващата инфраструктура подвеждаща 
транспортните потоци към съществуващият ж.п. транспорт.  

 
2.11.Инженерни мрежи и съоръжения 
 
2.11.1.Водоснабдяване 
 

 Източници на водоснабдяване 
Основен водоизточник за града е водоснабдителна система извор „Златна Панега”, 

поддържана от „ВиК”- Ловеч. При проблеми с основния водоизточник се използват местните 
водоизточници – водовземни кладенци от терасата на река Искър. На територията на гр. 
Червен бряг има изградени 5 напорни резервоара. 
 

 Пречистване на водата 
Водоснабдителната система работи без пречиствателна станция. Извършва се само 

хлориране на питейната вода. Водопроводната мрежа е сключена. Градът е разделен на две 
зони – ниска и висока, като главните клонове работят като транзитни, захранващи отделните 
зони. 
 

 Водопроводна мрежа 
Водопроводната мрежа на гр. Червен бряг е с дължина 47753 м. и около 95 % 

изграденост. Водопроводната мрежа на гр. Червен бряг е изградена предимно от етернитови 
тръби с диаметър ф60 до ф 400 (64%, полагани преди 1975 г.), както и от стоманени и 
поцинковани тръби (20%), които са амортизирани и с изтекъл експлоатационен период. Има 
водопроводни клонове с диаметър ф1“ и ф2“ от поцинковани тръби, които като материали и 
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диаметър не отговарят на изискванията на разпределителната водопроводна мрежа. 
Наблюдават се чести аварии на мрежата по улиците „Християнска”, „Стоян Едрев” и в Ж.К. 
„Победа”. Извършена е подмяна на водопроводи с ПЕВП 63/10 на ул. „Георги Бенковски” с 
дължина 90 м., а в квартал V-ти на гр. Червен бряг ПЕВП 50/10 с дължина 100 м. През годините 
са правени частични ремонти на водопроводната мрежа с цел отстраняване на авариите и 
нормалното функциониране на мрежата. 

В момента Община Червен бряг изпълнява проект № DIR-51011116C025/17.07.2012г. 
„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Червен 
бряг“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” със срок на 
изпълнение 33 месеца. С проекта ще бъдат намалени загубите във водопроводната мрежа с 
30%. Изпълнявания проект е разделен на 5 зони, които ще се разработват последователно: 

В обхвата на зона 1 се предвижда изграждане на водопроводи с обща дължина от 
2025,30м, както е представено в таблица 50. 
 
Таблица 50. Изграждане на водопроводи – обхват на зона 1 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина на 
участък 

Нов водопровод квартал 53-51а ул. „Християнска” Ф110мм 92,70м 

Нов водопровод квартал 51а-52а ул. „Християнска” до Гробищен парк Ф110мм 230,30м 

Нов водопровод квартал 51 а пред Гробищен парк Ф110мм 85,85м 

Нов водопровод квартал 53 а от ул. „Панайот Волов” до Гробищен парк Ф200мм 86,05м 

Нов водопровод квартал 54 а от ул. „Панайот Волов” до Гробищен парк Ф110мм 84,70м 

Нов водопровод  ул. „Християнска” – от Гробищен парк до кв. 53 Ф200мм 239,35м 

Нов водопровод  ул. „Панайот Волов” - от Гробищен парк до кв. 54 Ф110мм 241,40м 

Нов водопровод  квартал 54а Ф110мм 145,90м 

Нов водопровод квартал 56б по ул. „Тодор Каблешков” Ф110мм 58,85м 

Подмяна водопровод ул. „Яне Сандански” от кв. 58 до ул. „Тодор Каблешков” Ф110мм 77,00м 

Подмяна водопровод ул. „Тодор Каблешков” - квартал 55а Ф110мм 56,15м 

Подмяна водопровод ул. „Тодор Каблешков” - квартал 56а Ф110мм 72,65м 

Подмяна водопровод 
по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Тодор Каблешков” до кв. 
56б 

Ф110мм 108,85м 

Подмяна водопровод 
по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Тодор Каблешков” до бл. 
15/70 

Ф200мм 191,95м 

Подмяна водопровод 
квартал 55б - 56 от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” 

Ф315мм 253,60м 

Източник: Община Червен бряг 
 

В обхвата на зона 2 се предвижда изграждане на водопроводи с обща дължина от 
941,55м, както е представено в таблица 51. 
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Таблица 51. Изграждане на водопроводи – обхват на зона 2 

Източник: Община Червен бряг 

 
В обхвата на зона 3 се предвижда изграждане на водопроводи с обща дължина от 

698,10м, както е представено в таблица 52. 
 
Таблица 52. Изграждане на водопроводи – обхват на зона 3 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 
на 
участък 

Подмяна водопровод по ул. „Дядо Вълко” - от ул. „Вихрен” до ул. „Търговска” Ф110мм 96,00м 

Нов водопровод по ул. „Дойран” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот Волов” Ф110мм 80,65м 

Нов водопровод ул. „Силистра” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот Волов” Ф110мм 84,85м 

Подмяна водопровод по ул. „Дойран” - от ул. „Иван Вазов” до ул. „Търговска” ф110мм 64.95м 

Подмяна водопровод 
по ул. „23-ти септември” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” 

Ф110мм 79,45м 

Подмяна водопровод по ул. „Васил Априлов” - от ул. „Княз Борис I” до Читалището Ф160мм 78,55м 

Подмяна водопровод по ул. „Васил Априлов” - от Читалището до ул. „Търговска” Ф160мм 80,10м 

Подмяна водопровод по ул. „Васил Априлов” - от Градска градина до ул. „Търговска” Ф160мм 28,85м 

Подмяна водопровод по ул. „Васил Априлов” - от Градска градина до ул. „Шипка” Ф160мм 55,75м 

Подмяна водопровод по ул. „Васил Априлов” - от ул. „Шипка” до ул. „Екзарх Йосиф” Ф160мм 111,45м 

Подмяна водопровод по ул. „Отец Паисий” - от ул. „Искър” до ул. „Цар Асен” Ф160мм 120,45м 

Подмяна водопровод 
по ул. „Княз Батенберг” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” 

Ф110мм 66,35м 

Подмяна водопровод по ул. „Тома Петков” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот Волов” Ф110мм 67,80м 

Подмяна водопровод по ул. „Търговска” - от ул. „Г. Раковски” до ул. „Стоян Едрев” Ф160мм 61,45м 

Подмяна водопровод по ул. „Стоян Едрев” - от ул. „Иван Вазов” до ул. „Търговска” Ф160мм 103,35м 

Подмяна водопровод по ул. „Иван Вазов” - от ул. „Стоян Едрев” до ул. "Тома Петков" Ф160мм 138,35м 

Подмяна водопровод по ул. „Иван Вазов” - от ул. "Тома Петков" до ул."Цар Калоян" Ф110мм 94,85м 

Подмяна водопровод ул. „Иван Вазов” - от ул. "Цар Калоян" до ул."23-ти септември" Ф110мм 114,15м 

Подмяна водопровод по ул. „Иван Вазов” - от ул. „23-ти септември” до ул. „Дойран” Ф110мм 157,90м 

Подмяна водопровод по ул. „Екзарх Йосиф” - от ул. „Тома Петков” до ул. „Цар Калоян” Ф110мм 118,15м 

Подмяна водопровод по ул. „Екзарх Йосиф” - от ул. „Тома Петков” до ул. „Стоян 
Едрев” 

Ф110мм 144,80м 

Нов водопровод по ул. „Цар Асен” - от ул. „Яне Сандански” до Болницата Ф110мм 160,00м 

Подмяна водопровод по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Цар Асен” до ул. „П.Р. 
Славейков” 

Ф110мм 150,90м 

Подмяна водопровод по ул. „Дунав” - до ул. „П. Р. Славейков” Ф110мм 70,00м 

Подмяна водопровод по ул. „23-ти септември” - от ул. „Търговска” до ул. „Иван Вазов” Ф110мм 75,80м 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина на 
участък 

Подмяна водопровод м/у квартали 19 и 20 - по ул. „Хан Кубрат” Ф110мм 97,50м 

Подмяна водопровод северно от квартал 22 - по ул. „Буджака” Ф110мм 81,00м 

Подмяна водопровод 
северно на квартали 25 и 27 – по ул. „Любен 
Каравелов“ 

Ф110мм 136,95м 

Нов на водопровод м/у квартали 31 и 34А- по ул. „Княз Батемберг” Ф110мм 55,00м 

Подмяна водопровод м/у квартали 31 и 34А- по ул. „Княз Борис I” Ф160мм 58,00м 

Подмяна водопровод м/у квартали 45 и 47- по ул. „Дойран” Ф110мм 79,20м 

Подмяна водопровод квартал 47 Ф110мм 100,90м 

Подмяна водопровод м/у квартали 47 и 66 - по ул. „Християнска” Ф110мм 100,30м 

Нов водопровод м/у квартали 47 и 51- по ул. „Тунджа” Ф110мм 129,00м 

Подмяна водопровод м/у квартали 51 и 52- по ул. „Пейо Яворов” Ф110мм 103,70м 
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Нов главен 
водопровод 

по ул. „Цар Калоян” - от ул. „Иван Вазов” до ул. „Търговска” Ф160мм 74,65м 

Нов водопровод по ул. „Тома Петков” - от ул. „Капитан Андреев” до ул. „Екзарх 
Йосиф” 

Ф110мм 97,00м 

Подмяна водопровод по ул. „Тома Петков” - от ул. „Християнска” до ул. „Княз Борис I” Ф110мм 155,00м 

Подмяна на главен 
водопровод 

по ул. „Любен Каравелов” - от ул. „В. Априлов” до ул. „Г. 
Раковски” 

Ф200мм 241,15м 

Подмяна на главен 
водопровод 

по ул. „Любен Каравелов” - от ул. „Г. Раковски” до ул. „Княз Ал. 
Батемберг” 

Ф315мм 97,05м 

Нов главен 
водопровод 

по ул. „Цар Калоян” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот Волов” Ф160мм 81,00м 

Източник: Община Червен бряг 

 
Новите водопроводи ще се изпълняват от полиетиленови тръби (ПЕВП)  с висока 

плътност PE100, за налягане 10 атм и съответните фасонни части. За нормалната 
експлоатация на новопроектираните водопроводи се монтират спирателни кранове на 
подходящи места. Съществуващите сградни водопроводни отклонения се подменят с тръби 
ПЕВП. За осигуряване на вода за външни противопожарни нужди са предвидени нови 
надземни ПХ 70/80. 

Водопроводната мрежа в квартал V-ти на град Червен бряг е от амортизирани 
етернитови тръби и отчасти с нови ПЕВП, където е имало аварии. Загубите на вода са над 
60%. Той не е включен в обхвата на водния цикъл и е един от приоритетните проекти за 
следващия програмен период. 

С реализацията на горецитирания проект ще се: 

 подобри качеството на водоснабдителните услуги на абонатите. 

 осигури непрекъснатост на водоподаването за по-голям период в сравнение с 
настоящото положение. 

 намали разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа. 

 подобри водоснабдяването на абонатите чрез намаляване на ремонтните работи в 
следствие на аварии във водопреносната мрежа. 

 предизвика обществена чувствителност по отношение на ефективното използване на 
водните ресурси. 
 
В настоящият момент степента на изпълнение на проекта е: 

 І Зона водопровод 59% 

 II Зона водопровод 83% 

 ІІІ Зона водопровод 7% 

 ІV Зона водопровод 7% 

 V Зона водопровод 35 % 
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Схема 15. Схема на Воден цикъл на гр. Червен бряг 

Източник: Община Червен бряг 

 
2.11.2.Канализация 
 

По данни предоставени от община Червен бряг, канализационната мрежа на град 
Червен бряг е смесена с дължина 42000м, като процентът на изградеността й е около 90%. 
Неизградената канализационна мрежа за града е с дължина 1737м. Канализацията е 
изградена от бетонови тръби с диаметър от ф200 до ф1800мм и открит канал 200/125см, който 
се зауства в р.Искър. Има две съществуващи преливни шахти, които подлежат на 
реконструкция. Цялата канализационна мрежа е с гравитачно отвеждане. Отпадните води от 
територията се поемат от Главни колектори І, ІІ, ІІІ и ІV. Съгласно Разрешението за отвеждане 
и заустване на канализационната мрежа на гр. Червен бряг са уточнени две точки на заустване 
– Поток 1 - основно заустване на смесени отпадъчни води от Главни Колектори І, ІІ ,ІІІ и ІV в 
р.Искър и „Несъществен” Поток 2 - заустване на смесени отпадъчни води от Главен Колектор 
ІV. Отделните главни колектори са разположени както следва: 
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 Главен колектор I: Отводнява района на града, източно от главната улица – „Панайот 
Волов”. При ул. „Васил Априлов” сменя посоката си от север-юг на изток, за кратко разстояние 
продължава по ул. „Васил Априлов”, след което по ул. „Хаджи Димитър” стига до бул. „Христо 
Ботев”, в началото на който има изграден дъждопреливник, през който преливат над два пъти 
разредените отпадъчни води в открития канал при ж.п. линия. След преливника, колекторът 
продължава в северозападна посока, успоредно на гарата, продължава по улица „С. 
Врачански”, след което при ул. „Иво Попочич” зауства в главен колектор II. Успоредно на 
съществуващия стар канализационен колектор в този участък (покрай жп гарата) е изграден 
още един канализационен колектор като и двата се заустват в главен колектор II. 

 Главен колектор II: Докато площта на първия колектор е строго определена от два 
вододела: ул. „Панайот Волов” и височините източно край града – обхваща падината 
заключвана между тях, то останалият терен от града – районите на другите три главни 
колектори се характеризира с множество малки падини и вододели с посока на север към 
приемника. Вторият главен колектор е изграден по ул „Иван Вазов, ул. „Антим I”, ул. „Екзарх 
Йосиф”, ул. „Искър”, като при ул. „Иво Попочич” приема водните количества от главен колектор 
I и главен колектор II, след което преминава под ж.п. линията в бетонов колектор с размери 
200/125 см, като в крайния си участък, преди реката, преминава в открит, облицован канал и се 
зауства в реката. 

 Главен колектор III: Главен колектор III започва от ул. „Яне Сандански” в горния край 
на града, след това минава по комуникационната улица „Петко Славейков” по която преминава 
трафика за гр. Луковит. Той събира водите на всички по-високи части южно и западно от тази 
улица, след което при ул. „Васил Левски” приема водните количества от Главен колектор IV. 
При ул „Иво Попочич” зауства в главен колектор II. 

 Главен колектор IV: Събира водите на най-южните части на града, включително и 
промишлената зона. Започва по ул. „Стара Планина”, след което по ул. „Г. Бенковски” 
продължава в посока изток. По ул. „Шейново” сменя посоката си към ул. Васил Левски”, където 
зауства в главен колектор III. 

 
Състоянието на канализационната мрежа е лошо, наблюдават се чести аварии, които са 

предпоставка за повсеместно замърсяване на водите. 
В момента Община Червен бряг изпълнява проект № DIR-51011116C025/17.07.2012 г. 

„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Червен 
бряг“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” със срок на 
изпълнение 33 месеца, който в частта рехабилитация и доизграждане на канализационната 
мрежа ще допринесе за: 

 Увеличаване броя на населението, чиито отпадъчно води се отвеждат и пречистват в 
канализационната система, съгласно Директива на ЕС 91/271/ЕИО. 

 Предотвратяване рисковете за околната среда, произтичащи от преливащи и 
неводоплътни септични ями и заустване на непречистени отпадъчни води във 
водоприемниците, чрез разширяване на канализационната мрежа по улици, по които не е 
изградена канализация. 

 Предпазване водоприемника река Искър, който се явява водоприемник  в чувствителна 
зона и притоците му, а оттам и река Дунав от замърсяване  вследствие на заустване на 
непречистени отпадъчни води. 
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 Рехабилитиране част от съществуващата канализационна мрежа, намалявайки 
авариите и инфлацията. 

 
В изпълнявания проект, както при водопроводната мрежа и канализационната е 

разделена на 5 зони. 
В обхвата на Зона 1 се предвижда изграждане на канализация с обща дължина от 

2028,55м, както е представено в таблица 53. 
 
Таблица 53. Изграждане на канализация – обхват на зона 1 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 

на участък 

Нова смесена канализация м/у квартали 53-51а ул. „Християнска” Ф300мм 90,00м 

Нова смесена канализация 
м/у квартали 51а-52а ул. „Християнска” до Гробищен 
парк 

Ф300мм 218,50м 

Нова смесена канализация квартал 51 а пред Гробищен парк Ф300мм 87,80м 

Нова смесена канализация 
квартал 53 а от ул. „Панайот Волов” до Гробищен 
парк 

Ф300мм 89,75м 

Нова смесена канализация 
квартал 54 а от ул. „Панайот Волов” до Гробищен 
парк 

Ф300мм 81,75м 

Нова смесена канализация ул. „Християнска” – от Гробищен парк до кв. 53 Ф400мм 246,85м 

Нова смесена канализация ул. „Панайот Волов” - от Гробищен парк до кв. 54 Ф300мм 244,60м 

Нова смесена канализация квартал 54а Ф300мм 150,80м 

Нова смесена канализация по ул. „Тодор Каблешков” - квартал 56 б Ф300мм 54,05м 

Нова смесена канализация 
ул. „Яне Сандански” от кв. 58 до ул. „Тодор 
Каблешков” 

Ф300мм 82,75м 

Нова смесена канализация ул. „Тодор Каблешков” - квартал 55а Ф300мм 53,40м 

Рехабилитация смесена 
канализация 

ул. „Тодор Каблешков” - квартал 56а Ф300мм 72,45м 

Нова смесена канализация 
по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Тодор Каблешков” до 
кв. 56б 

Ф300мм 109,10м 

Рехабилитация смесена 
канализация 

по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Тодор Каблешков” до 
бл. 15/70 

Ф400мм 192,60м 

Рехабилитация на смесена 
канализация 

квартал 55б - 56 от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” 

Ф400мм 254,15м 

Източник: Община Червен бряг 

 
В обхвата на Зона 2 се предвижда изграждане на канализация с обща дължина от 

917,55м, както е представено в таблица 54. 
 
Таблица 54. Изграждане на канализация – обхват на зона 2 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 

на участък 

Нова смесена канализация  м/у квартали 19 и 20 - по ул. „Хан Кубрат” Ф300мм 91,90м 

Нова смесена канализация  северно от квартал 22 - по ул. „Буджака” Ф300мм 77,90м 

Нова смесена канализация  северно на квартали 25 и 27 – по ул. „Любен 
Каравелов“ 

Ф300мм 133,10м 

Нова смесена канализация  м/у квартали 31 и 34А- по ул. „Княз Батемберг” Ф300мм 55,00м 

Нова смесена канализация  м/у квартали 31 и 34А- по ул. „Княз Борис I” Ф300мм 57,00м 

Нова смесена канализация  м/у квартали 45 и 47- по ул. „Дойран” Ф300мм 71,60м 

Нова смесена канализация  квартал 47 Ф300мм 97,50м 

Нова смесена канализация  м/у квартали 47 и 66 - по ул. „Християнска” Ф300мм 98,50м 
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Нова смесена канализация  м/у квартали 47 и 51- по ул. „Тунджа” Ф300мм 131,50м 

Нова смесена канализация  м/у квартали 51 и 52- по ул. „Пейо Яворов” Ф300мм 103,55м 

Източник: Община Червен бряг 

 
В обхвата на Зона 3 се предвижда изграждане на канализация с обща дължина от 

917,30м, както е представено в таблица 55. 
 
Таблица 55. Изграждане на канализация – обхват на зона 3 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 

на 
участък 

Рехабилитация на главен 
клон смесена 
канализация 

квартал 176 по улица „Стара Планина” -  от 
кръстовището и с ул. „Вардар” до кръстовището и с 
ул. ”Пирин” 

Ф400мм 178,00м 

Нова смесена 
канализация 

по ул."Струга"   -  до ул."Пирин" Ф300мм 64,00м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. ”Пирин” - от кръстовището с ул. "Стара 
Планина" до кръстовището с ул. "Средна гора” 

Ф300мм 68,00м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Антим I” - до ул. „Стара планина” Ф600мм 89,00 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Антим I” до Промишлена зона Ф500мм 86,00 м 

Нова смесена 
канализация 

Промишлена зона -  „Калинел” Ф400мм 102,00 м 

Нова смесена 
канализация 

Промишлена зона -  „Калинел” Ф500мм 
100,00 м 

Нова смесена 
канализация 

Промишлена зона -  „Калинел” Ф600мм 
99,00 м 

Нова канализация при Преливник 2 – Поток 2, ул. „Стара планина“ Ф1400мм 9,50м 

Отвеждащ канал ул. „Стара планина“ 
Ф400мм 41,80м   

Ф200мм 19,00м 

Нова канализация 
(отливен канал) след 
Преливна шахта 2 

 Ф1400мм 61,00м 

Облицоване на 
съществуващ 
отводнителен канал 

  75,00м 

Преливна шахта 2 - Нов дъждопреливник 

Източник: Община Червен бряг 
 

В обхвата на Зона 4 се предвижда изграждане на канализация с обща дължина от 
1207,50м, както е представено в таблица 56. 
 
Таблица 56. Изграждане на канализация – обхват на зона 3 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 
на 
участък 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Антим I” - от СРШ до ул. „Петко Славейков” Ф300мм 41,15м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Отец Паисий”  -  от „Петко Славейков” до ул. 
„Иво Попович” 

Ф300мм 65,40м 

Нова смесена по ул. „Г. Бенковски” -  от ул. „Петко Славейков” до ул. Ф300мм 60,90м 
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канализация „Иво Попович” 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Г. Бенковски” -  от ул. „Петко Славейков” до ул. 
„Тулча” 

Ф300мм 92,95м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Г. Бенковски” -  от ул. „Тулча” до ул. „Перник” Ф300мм 145,15м 

Нова смесена 
канализация 

по ул.  „В. Левски”  -  от ул. „Перник” до ул. „Шейново” Ф300мм 185,75м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „В. Левски” - от „Петко Славейков” до ул. „Иво 
Попович”   

Ф300мм 56,20м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Шейново” -  от ул. „В. Левски”  до ул. „Г. 
Бенковски” 

Ф300мм 73,75м 

Нова Канализация ф1600 
(отливен канал), след 
нов преливник 1- Поток1 

 Ф1600мм 54,15м 

Покриване на 
съществуващи открити 
канали /преди ПСОВ/ 

   

Преливна шахта 1 - Нов 
дъждопреливник 

   

Гравитачно преминаване  
под река Искър с ПЕВП 
тръби за канализация 

 Ф400мм 166,30м 

Довеждащ колектор до 
ПСОВ-от ДПр.1 до 
преминаване на р.Искър 
и след преминаване на 
р.Искър   

 Ф250мм L=55,00м 

 Ф400мм 44,50м 

Източник: Община Червен бряг 
 

В обхвата на Зона 5 се предвижда изграждане на канализация с обща дължина от 
3260,40м, както е представено в таблица 57. 
 
Таблица 57. Изграждане на канализация – обхват на зона 5 

Дейност Обхват на участъка Диаметър 
Дължина 
на 
участък 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Неофит Рилски” - от ул. „Хаджи Димитър” до 
ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

Ф600мм 77,50м 

Рехабилитация на 
смесена канализация   

по ул. „Дядо Вълко” - от ул. „Вихрен” до ул. 
„Търговска” 

Ф300мм 106,80м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Дойран” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов” 

Ф300мм 85,35м 

Нова смесена 
канализация 

ул. „Силистра” - от ул. „Търговска” до ул. „Панайот 
Волов”  

Ф300мм 88,35м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Дойран” - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” 

Ф300мм 65,40м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „23-ти септември” - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” 

Ф300мм 83,90м 

Нова  смесена 
канализация 

по ул. „Васил Априлов” - от ул. „Княз Борис I” до 
Читалището 

Ф800мм 78,65м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Васил Априлов” - от Читалището до ул. 
„Търговска” 

Ф300мм 80,05м 

Нова смесена по ул. „Васил Априлов” - от Градска градина до ул. Ф300мм 35,00м 
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канализация   „Търговска” 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Васил Априлов” - от Градска градина до ул. 
„Шипка” 

Ф300мм 60,80м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Васил Априлов” - от ул. „Шипка” до ул. „Екзарх 
Йосиф” 

Ф300мм 102,95м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Отец Паисий” - от ул. „Искър” до ул. „Цар Асен” Ф300мм 120,50м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Княз Батенберг” - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” 

Ф300мм 61,30м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Тома Петков” - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” 

Ф300мм 61,40м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Търговска” - от ул. „Г. Раковски” до ул. „Стоян 
Едрев” 

Ф300мм 66,00м 

Рехабилитация на 
смесена канализация   

по ул. „Стоян Едрев” - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” 

Ф300мм 106,65м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Иван Вазов” - от ул. „Стоян Едрев” до ул. 
"Тома Петков" 

Ф400мм 141,85м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Иван Вазов” - от ул. "Тома Петков" до ул."Цар 
Калоян" 

Ф300мм 95,00м   

Рехабилитация на 
смесена канализация 

ул. „Иван Вазов” - от ул. "Цар Калоян" до ул."23-ти 
септември" 

Ф300мм 110,65м   

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Иван Вазов” - от ул. „23-ти септември” до ул. 
„Дойран” 

Ф300мм 161,60м   

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Екзарх Йосиф” - от ул. „Тома Петков” до ул. 
„Цар Калоян” 

Ф300мм 120,00м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Екзарх Йосиф” - от ул. „Тома Петков” до ул. 
„Стоян Едрев” 

Ф300мм 141,90м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Цар Асен” - от ул. „Яне Сандански” до 
Болницата 

Ф400мм 162,20м 

Рехабилитация на 
смесена канализация   

по ул. „Яне Сандански” - от ул. „Цар Асен” до ул. „П.Р. 
Славейков” 

Ф400мм 150,55м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Дунав” - от СРШ до ул. „П. Р. Славейков” Ф300мм 77,80м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „23-ти септември” - от ул. „Търговска” до ул. 
„Иван Вазов” 

Ф300мм 75,70м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Цар Калоян” - от ул. „Иван Вазов” до ул. 
„Търговска” 

Ф300мм 79,75м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Тома Петков” - от ул. „Капитан Андреев” до ул. 
„Екзарх Йосиф” 

Ф300мм 95,40м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Тома Петков” - от ул. „Християнска” до ул. 
„Княз Борис I” 

Ф300мм 146,65м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Любен Каравелов” - от ул. „В. Априлов” до ул. 
„Г. Раковски” 

Ф800мм 238,95м 

Рехабилитация на 
смесена канализация 

по ул. „Любен Каравелов” - от ул. „Г. Раковски” до ул. 
„Княз Ал. Батемберг” 

Ф800мм 98,60м 

Нова смесена 
канализация 

по ул. „Цар Калоян” - от ул. „Търговска” до ул. 
„Панайот Волов” 

Ф800мм 83,20м 

Преливна шахта 3 - Ремонт на съществуващ дъждопреливник 

Монтаж на отводнителни улеи с решетки /по ул. „Панайот Волов”/ 

Източник: Община Червен бряг 
 

Канализацията е предвидено да се изпълни с тръби от оребрен полиетилен SN8, като 
при оразмеряването са използвани тръби със следните вътрешни диаметри – ф300мм, 
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ф400мм. Канализционна мрежа в квартал "V" на град Червен бряг няма. Отпадъчните води се 
заустват в септични ями. Поради високото ниво на подпочвените води и необходимостта от 
помпено отвеждане на отпадъчни води от една евентуална канализационна мрежа, кварталът 
не е включен в обхвата на водния цикъл поради финансови причини. 
 

 Пречиствателни станции 
С проекта се изпълнява ПСОВ. Обектът е разположен в ПИ №039016 с обща площ 

40832кв.м от землището на с. Горник, община Червен бряг.  
За дейността на ПСОВ е необходимо изграждането на следните сгради и съоръжения: 

 Груба решетка 

 Помпена станция на вход 

 Сграда механично пречистване 

 Биобасейн със стабилизация на утайката 

 Вторичен утаител 

 Контактен резервоар 

 Дебитомер на изход и ПС за техн. вода 

 Заустване 

 ПС за активна утайка 

 Сграда Въздуходувки, реагентно и ГРТ 

 Утайкоуплътнител 

 Сграда обезводняване на утайки 

 Изсушителни полета 

 Административна сграда с работилница и КПП 

 Паркинг 

 Трафопост 
Избраната технология е конвенционална пречиствателна станция с механично и 

биологично пречистване. Постигнатите параметри са представени в таблица 58. 
 
Таблица 58. Параметри на ПСОВ 

Параметри 
Емисионна норма – 
Концентрация в мг/л 

Биохимична потребност от кислород (БПК5) 25 

Химична потребност от кислород (ХПК) 125 

Общи неразтворени вещества (ОНВ) 35 

Общ азот 15 

Общ фосфор 2 

Източник: Община Червен бряг 
 

С изпълнението на пречиствателна станция за отпадъчни води ще се допринесе за: 

 Прекратяване изхвърлянето на непречистени води в приемника на р.Искър. 

 Изпълняване изискванията на Директивата за пречистване на градски отпадъчни води. 

 Изпълняване изискванията на Националната програма за приоритетно изграждане на 
градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места над 10 000 е.ж. в 
Република България в съответствие с изискванията и задълженията на страната ни по 
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Конвенцията за устойчиво използване на водите на р.Дунав, Конвенцията за опазване на 
Черно море от замърсяване и Конвенцията за опазване и използване на трансграничните 
водни течения и международните езера. 

Към момента изпълнението на дейностите по СМР за ПСОВ е почти завършено – 
остават дейности по вертикална планировка, озеленяване и полагане на асфалтови настилки. 
90% от оборудването е доставено. Не е изграден довеждащият колектор до ПСОВ (PEHD 450 
PN10), както и преминаването през р.Искър. 

 
2.11.3.Електроснабдяване 
 

Основен източник на електроенергия за град Червен бряг е общата електроенергийна 
система на страната. Електрозахранването на консуматорите в града – битови и стопански 
става от трансформаторна подстанция „Червен бряг” 110/20kV. Трансформаторите в 
подстанцията са два броя, като взаимно се резервират. Захранването на подстанцията става 
директно от АЕЦ „Козлодуй”. На територията на града няма изградени ТЕЦ и ВЕЦ. 

В паралел с енергийната система на страната са включени 2 броя ФВЦ – 1бр. 5kW и 
1бр. 10kW. 

Пряко отношение към електроснабдяването на град Червен бряг има енергийното 
предприятие  „ЧЕЗ Електроразпределение България” АД с предмет на дейност: експлоатация и 
управление на електроразпределителната мрежа на града. 

Съгласно Закона за енергетиката изграждането на инфраструктурни енергийни обекти е 
задължение на енергийното предприятие. 

Общото потребление на града е около 5МWh. 
На територията на Община Червен бряг към август 2014г. има изградени различни 

елементи на електроразпределителната инфраструктура, които са представени в таблица 59. 
 
Таблица 59. Елементи на електроразпределителната инфраструктура на територията на 
град Червен бряг 
 Собственост на ЧЕЗ Частна собственост 

Трафопостове и Възлови станции 62 бр. 30 бр. 

Въздушни линии НН 76,43km - 

Кабелни линии НН 62,25km 
- 
 

Източник: Писмо с изх. № 1201660417/23.12.2014г. от “ЧЕЗ България” ЕАД, Дирекция 
„Обслужване на клиенти“, Направление „Търговски центрове“ 
 

Всички квартали на града са електрифицирани – основно се използват въздушни 
електропроводи 20kV. Електроразпределителната система е реконструирана и поддържана в 
добро техническо състояние – с повишени механични и електрически параметри.  

Дружеството „ЧЕЗ България” ЕАД има инвестиционна програма за реконструкция, 
модернизация и разширение на електроразпределителната мрежа в съответствие с нуждите 
на потребителите, както и готовност за извършване на нови присъединявания.  

В инвестиционната програма на Дружеството през 2015г. и през последващите години в 
зависимост от предоставените инвестиционни средства на територията на града е превидено 
изграждане на следните съоръжения: 
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 Нов МТП до МрНН на ТП-34; 

 Реконструкция на МрНН на ТП-79 с УИП и изнасяне на Електромерни табла; 

 Реконструкция на МрНН на ТП-80 с УИП и изнасяне на Електромерни табла; 

 Реконструкция на МрНН на ТП-2 с УИП; 

 Реконструкция на МрНН на ТП-14 с УИП; 

 Кабелиране на МрНН на ТП-83; 

 Кабелиране на МрНН на ТП-89; 

 Кабел 20kV от ТП 20 до ТП71; 

 Кабел 20kV от ТП 91 до ТП42; 

 Кабел НН от ТП 41; 

 Рехабилитация на ВЛ 20kV “Явор”; 

 Рехабилитация на ВЛ 20kV “Реселец”. 
 

В община Червен бряг условно могат да се определят три групи потребители на 
енергия: 

 Потребление на енергия в сгради, стопанисвани и управлявани от Общината, които се 
използват за изпълнение на основните й функции - административни центрове, училища, 
социални и здравни заведения, културни институции, спортни центрове и др.; 

 Потребление на енергия за услуги, извършвани от Общината или заплащани със 
средства от общинския бюджет, като: използвани транспортни средства за обществен 
транспорт, за нуждите на социални грижи, за подпомагане дейността на Общинската 
администрация и др.; 

 Енергия, потребявана в комунално-битовия сектор - улично осветление, 
водоснабдяване и канализация, услуги по чистота, сметосъбиране и сметоизвозване. 
 

Енергията, потребявана в сградите с обществено значение, които се управляват от 
Общината, е основно перо в разходите на администрацията. В този смисъл оптимизирането на 
потреблението е приоритет на Общината за повишаване на енергийната ефективност в този 
сектор. С реализирането на мерки за повишаване на енергийната ефективност в периода 2008-
2013г. значително се намалява потребената ел.енергия в общинските сгради, където се 
извършва учебна дейност (училища, детски градини и др.) 

Уличното осветление също е основен консуматор на ел.енергия. Общата инсталирана 
мощност за улично и парково осветление на територията на гр.Червен бряг е 47 035kW 
(Източник: Община Червен бряг), от които: 

 Осветителни тела с компактна луминесцентна лампа 1x36W – 944бр. с обща 
инсталирана мощност 33 984kW; 

 Осветителни тела с компактна луминесцентна лампа 1x56W – 40бр. с обща инсталирана 
мощност 2 240kW; 

 Осветителни тела с Na лампа високо налягане 70W – 70бр. с обща инсталирана 
мощност 4 900kW. 

В централната градска част в периода 1998г. – 2000г. е изградено парково осветление. 
Монтирани са 139 бр. стълбове с 257бр. паркови осветителни тела с компактна луминесцентна 
лампа 23W. 
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Монтажа на осветителните тела за улично осветление в по-голямата си част е върху 
съществуващите бетонови стълбове на въздушната мрежа НН, собственост на „ЧЕЗ 
Електроразпределение България” АД. Електрозахранването е въздушно, мрежата е стара, с 
единични изолирани проводници. Повечето стълбове са стари стоманобетонови с височина 
9m. Около 215 бр. стълбове са подменени с метални, електрозахранването е с кабели, 
подземно.  

Уличното осветление се поддържа в добро състояние – всяка година се монтират 10-
15бр. нови осветителни тела. За кв.Vти изграждането на улично осветление започва през 
2007г. и към момента има монтирани общо 131 осветителни тела.  

Управлението на уличното и парково осветление на територията на гр.Червен бряг е 
изцяло автоматизирано посредством часовници “Фонотроника 2“ - монтирани са общо 47 броя 
часовници в разпределителни табла, от които се захранва съответния участък. 

Подмяната на осветителните тела и окабеляването води до значителни икономии на 
консумираната ел.енергия от улично осветление. 

Разходите за изразходваната ел.енергия за последните години са представени в 
таблица 60. 
 
Таблица 60. Разходи за електроенергия за улично осветление 
Година 2011 2012 2013 

лв. 37,000 40,000 43,600 

Източник: Община Червен бряг 

 
2.11.4.Газификация 
 

Има одобрена генерална схема от 2007 година за газо-разпределителна мрежа на 
града, чийто първи етап е изпълнен частично. Строителството се извършва от лицензираната 
фирма „Черноморска технологична компания” АД, гр.Варна. Проектът за газифициране на град 
Червен бряг обхваща, както газо-разпределителната мрежа на града и газифициране на 
обществено-административни, промишлени и битови потребители, така и трасе на 
разпределителен газопровод Луковит – Червен бряг, изграждане на Автоматична 
газорегулираща станция (АГРС) – площадка за разтоварване на компенсиран газ(метан) в ПИ 
248005, м. „Водол“. 

С Решение №742/28.03.2007г. на Общински съвет Червен бряг е одобрена Генерална 
схема за газификация на Червен бряг. 

До 2014г. са завършени I-ви (частично), II-ри етап и III-ти етап8 на проекта. Изпълнените 
досега етапи включват следното:  

 Етап I – газопровод, преминаващ по улиците: ул. „Европа“, ул. „Пирин“, ул. „Струга“, ул. 
„Антим I“, ул. „Цар Асен“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стоян Едрев“ и ул. „Търговска“; АГРС-
Площадка за разтоварване на компенсиран газ(метан) в ПИ 248005, м. „Водол“, която е приета 
с РП №СТ-05-712/08.07.2011г., метално табло трансформатор /МТТ/2-/0,4 kVA и кабел НН от 
МТТ до разпределително табло НН в същото ПИ и довеждащ разпределителен газопровод от 
АГРС до границата на гр.Червен бряг. 

                                                 
8
 III-ти етап има РС №82/10.10.2013г. на строеж II(втора) категория, чийто инвестиционен проект съдържа части: 

газоснабдяване, ПБЗ и пожарна безопасност. 
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С РП №ДК-07-СЗР-69/31.08.2011г. е приета „Газоразпределитела мрежа на гр. Червен 
бряг – I-ви етап“ с обща дължина 2836,60 м и „Газоразпределителна мрежа на гр. Червен бряг 
– I-ви етап извън урбанизираната територия“, находящ се в землище на гр. Червен бряг с обща 
дължина 270,10 м. 

 Етап II – газопровод по участъци и отклонения на ул. „Струга“ до „Боряна“АД и 
отклонение към ПГХТ „Юрий Гагарин“, ул. „Цар Асен“ до МБАЛ и отклонение, ул. „Яне 
Сандански“ до ЦДГ „Мир“, ул. „Капитан Андреев“ към ТГ „В.Априлов“, отклонение към Спортна 
зала, отклонение на ул. „Цар Асен“ към №18 и отклонение на ул. „Стоян Едрев“ към №14. 
С РП №СТ-05-442/25.04.2012г. се разрешава ползването на „Газоразпределителна мрежа на 
гр. Червен бряг – II-ри етап“ с обща дължина 1010 метра. 
Етап III – газопровод по участъци и отклонения: ул. „Търговска“ и ул. „Антим I“ към НЧ 
„Н.Й.Вапцаров“ и НЧ „Светлина“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Християнска“, ул. „Силистра“ към ОДЗ 
„Зора“ и към ПГМЕ „Девети май“, отклонения към ул. „Антим I“, участък от и отклонения към ул. 
„П.Славейков“ – обща дължина на етапа 1004,45 метра 

 
В газоразпределителната мрежа са включени следните сгради – общински обекти: 

 ДКЦ I 

 МБАЛ 

 Сграда на Общината 

 Детска ясла „Щастливо детство“ 

 ЦДГ „Звездица“ 

 ЦДГ „Бодра смяна“ 

 ОДЗ „Мир“ и ЦОП 

 ОДЗ „Зора“ 

 ОУ „Христо Смирненски“ 

 ОУ „Алеко Константинов“ 

 СОУ „Д-р Петър Берон“ 

 ТГ „Васил Априлов“ 

 ПГМЕТ „9ти май“ 

 ПГХТ „Юрий Гагарин“ 

 Читалище „Н.Й.Вапцаров“ и „Светлина“ 

 Спортна зала 
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Схема 16. Генерална схема за газификация в град Червен бряг 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

240 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

2.11.5.Далекосъобщения 
 
Град Червен бряг е изцяло телефонизиран. На територията на града има изградена 

селищна телефонна мрежа от конвенционален тип. В общината като цяло са монтирани 15 
броя Автоматични телефонни централи с общ капацитет около 12 000 поста.  

Съобщителната мрежа в град Червен бряг непрекъснато се модернизира – в 
последните години се отбелязва значителен ръст на цифровизацията. През 2004г. е пусната в 
действие цифрова телефонна централа за гр. Червен бряг.  

Освен традиционнта телефония  се използва и IDSL технологията, както за 
осъществяване на телефонна връзка, така и за достъп до Интернет. В града има 2 основни 
интернет доставчика, чиито главни трасета са оптични линии – 100Mbps LAN  мрежа. 

На територията на града по-голяма част от абонатите използват възможностите на 
информационните и комуникационните технологии главно за проследяване на касаещите ги 
нормативни документи и специфичен софтуер. 

Мобилните комуникации на територията на града са осигурени от трите големи мобилни 
оператора за страната – „Мобилтел“, „Виваком” и „Теленор“ (Глобул).  

 
2.11.6.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 В град Червен бряг водопроводната мрежа обхваща 100% от територията на града. В 
настоящия момент се извършва рехабилитация на водопроводната мрежа, която не обхваща 
V-ти квартал на гр. Червен бряг. 

 В град Червен бряг канализационната мрежа обхваща териториите без V-ти квартал, 
който не е включен и в проекта за Воден цикъл на града. 

 Експлоатация и поддръжка на ВиК системите и съоръженията на територията на гр. 
Червен  бряг се стопанисват, ремонтират и поддържат от „ВиК”- Плевен с районно поделение 
гр. “Червен бряг”. 

 В град Червен бряг има изградени необходим брой електроразпределителни 
съоръжения и кабелна мрежа за всички квартали и райони на града. В по-голямата си част 
разпределителната мрежа е въздушна (около 75%), окабеляването е подменено частично. 

 Стълбовете са стари.  

 В последните години се наблюдава намаляване на технологичните разходи при 
доставка на електрическа енергия. 

 В община Червен бряг има благоприятни условия за изграждане и инсталиране на 
системи, използващи енергия от ВЕИ. 

 Град Червен бярг е изцяло телефонизиран. 

 Нивото на интернет услугите се повишава през последните години и вече достъпът до 
цифрова телевизия и интернет услуги е почти повсеместен. 

 Голяма част от кабелите за интернет и телевизия са изтеглени въздушно, като са 
използвани съществуващите стълбове за улично осветление и мрежата НН, което придава 
изключително неприятен изглед на града. 
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Основни приоритети: 

 В следващия програмен период да се предвиди рехабилитация на ВиК мрежата в V-ти 
квартал на гр. Червен бряг. 

 В следващия програмен период да се предвиди изграждане на канализационна мрежа в 
V-ти на гр. Червен бряг, както и помпено съоръжение или друго решение за пречистване на 
отпадните води на квартала. 

 Необходима е подмяна на стълбовете за улично осветление, осветителните тела и 
окабеляването чрез изграждане на подземна кабелна канална мрежа и сваляне на 
захранващите кабели за улично осветление под земята.  

 Приоритетно за общината е насърчаване на енергоспестяващо потребление в 
домакинствата, обществения сектор и производството и инвестиране в изграждане на ВЕИ. 

 Необходимо е популяризиране на ползите и възможностите за използване на 
възобновяемите енергийни технологии в жилищния сектор, промишлеността и транспорта. 

 Необходимо е проектиране и изграждане на подземна кабелна канална мрежа за 
изтегляне на всички слаботокови мрежи под земята.  

 
2.12.Околна среда 
 

Съхраняването на природните ресурси и тяхното оптимално използване се превръщат в 
първостепенен приоритет за местното самоуправление. Опазването на околната среда и 
екологичното равновесие имат важно обществено значение за подобряване качеството на 
живот на населението и условията за отдих в общината. Чрез осигуряване на благоприятна 
околна среда и запазване на природните дадености се създават благоприятни условия за 
устойчиво развитие на следните приоритетни национални отрасли: туризъм, екологично 
земеделие и животновъдство. Развитието на икономика, основаваща се на местните ресурси, 
изисква специфични мерки за опазването и устойчивото ползване на природните дадености. 
Опазването и устойчивото ползване на природните ресурси ще реши и редица социално-
икономически проблеми, като миграцията, безработицата и др. Те са в основата на 
устойчивото развитие и осигуряват възможности за създаване на устойчив поминък на 
местните хора.  

В опазването на околната среда е залегнало разбирането за устойчиво и балансирано 
регионално развитие, съобразено с икономическите, социални и екологични аспекти на 
развитие на община Червен бряг. Анализът на състоянието на околната среда на територията 
на община Червен бряг се базира на ОПООС на Община Червен бряг 2011 - 2020г. 

 
2.12.1.Състояние на атмосферния въздух 
 

„Качество на атмосферния въздух” е състоянието на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или 
антропогенен произход. 

„ Норма за качество на атмосферния въздух” е всяко ниво установено с цел избягване, 
предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението 
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и/или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта срок, след което 
да не бъде превишавано. 

Съгласно „Наредба №7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 
(КАВ)”, община Червен бряг не попада в района за оценка и управление на КАВ по смисъла на 
чл.30, ал.1, т.4. Това означава, че на територията на общината нивата на замърсителите не 
превишават долните оценъчни прагове или, че концентрациите на вещества в атмосферния 
въздух които се явяват показатели за КАВ по смисъла на чл.4, ал.1 от „Закона за чистотата на 
атмосферния въздух” са значително под установените за страната норми. 

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

 Транспорт – замърсяването на атмосферния въздух е свързано с лошото състояние на 
моторните превозни средства, качеството на използваните горива, организацията на 
движението, състоянието на улиците и пътищата. Този вид замърсяване на въздуха заема все 
по-голямо място в общото замърсяване, поради увеличението на броя на автомобилите, 
дългия срок на експлоатацията им, лошата материално – техническа база за поддържането им.  

 Строителство – замърсяването е главно от прах и твърди частици. Практически то е с 
локално въздействие и не оказва съществено влияние за състоянието на атмосферния въздух 
в общината. 

 Комунално-битови дейности – това са едни от основните дейности, замърсяващи 
въздуха в общината. Основното замърсяване е през отоплителния сезон. Причината за това е 
използването на лошокачествени твърди и течни горива – мазут, нафта, въглища, брикети. 

 
На територията на община Червен бряг няма големи промишлени източници на емисии, 

които евентуално могат да окажат влияние върху КАВ. През 2003г. изцяло бе преустановена 
дейността на парова централа на фирма "Бета" АД, която се явяваше най-значителния 
източник на замърсяване на въздуха на територията на Община Червен бряг. 

По отношение автомобилният транспорт на територията на общината няма големи 
транспортни артерии. Трафика в населените места е относително не натоварен и не оказва 
значително влияние на КАВ. 

На територията на община Червен бряг няма разположени постоянни автоматични 
пунктове за мониторинг на КАВ.  

Съгласно „Годишен план за мониторинг на качеството на атмосферния въздух” 
утвърден от Министъра на околната среда и водите  на територията на гр. Червен бряг бе 
извършено измерване на КАВ и определяне концентрациите на фини прахови частици до 10 
µm (ФПЧ10) с мобилна автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС), Регионална лаборатория – Плевен. 

Измерванията са за показатели за Качество на атмосферния въздух: Озон (О3), 
Въглероден окис (СО), Азотен оксид (NO), Азотен диоксид (NO2), Серен диоксид (SO2) и фини 
прахови частици до 10 µm (ФПЧ10). С изключение на показател (ФПЧ10), всички измерени нива 
(концентрации) са под установените средночасови, средноденонощни, краткосрочни норми и 
оценъчни прагове съгласно „Наредба №12 от 15.07.2010г. за нормите за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух”. 

За показател ФПЧ10  до момента има регистрирани общо 4 броя превишения на 
праговата стойност (ПС) на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 (ПС на СДН – 50 µg/m3), 
която не може да бъде надвишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.  
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Крайната оценка за състоянито на атмосферния въздух е положителна – няма 
замърсяване с вредни емисии и фини прахови частици. 

 
2.12.2.Състояние на водите 
 

Водните ресурси включват добре изградена хидрографска мрежа със значителни водни 
количества – 19006 дка. водни течения и водни площи, част от които принадлежат на р. Искър 
и р. Златна Панега. Язовирите „Горни Дъбник” и „Еница”, които са част от национално 
значение, са на границата с общината. 

Реките, който  влияят на развитието на региона са: 

 р.Искър – приемник III категория; 

 р.Златна Панега – приемник II категория. 
Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна за поддържане 

на стабилен качествен състав на водите. Няма големи сезонни колебания. Периодът на 
пълноводие на основната дренираща артерия р. Искър е неустойчив и обикновено е 5-6 
месеца, а на маловодие е 3-4 месеца. Основен водоприемник е р.Искър. В нея са заустени 
отпадните води от градската канализационна мрежа. Подпочвените води в района следват 
сложната карстова топография. В района има няколко карстови резервоари, свързани помежду 
си. На територията на общината няма известни източници на минерални води, използвани за 
лечебни и др. цели 

Основни източници на замърсяване на водите са: 

 Промишленост – отпадъчните води от промишлеността се заустват в река Искър и река 
Златна Панега. 

 Транспорт – поради липсата на градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ГПСОВ), отмитите от дъждовната вода масла и други замърсители от уличната мрежа 
попадат в реките и водоемите. 

 Комунално-битови дейности – са основна причина за замърсяването на водите в 
общината. Поради липсата на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), всички 
отпадъчни води от бита попадат в реките. 

 Животновъдство – е също от замърсителите на водите в населените места от 
общината. 

 
Липсата на изградена канализационна мрежа в селищата от Общината, която да улавя 

отпадните води влошава екологичната обстановка. 
Общината има проектна готовност с работен проект "Градска пречиствателна станция 

за отпадъчни води", като проектът предвижда съоръженията да бъдат разположени върху 
площ от 30дка. 

Риск от замърсяване на водите на р.Искър за питейни, напоителни и други нужди има от 
съществуващото сметище, което е с изчерпан капаците и е предвидено поетапното му 
затваряне. 

Изработената екологична експертиза на отпадъчните води на града заустени в р.Искър, 
и физико-химическият им състав, показва замърсяване многократно над допустимите норми. 
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2.12.3.Състояние на почвите 
 

Землищата на Община Червен бряг попадат в Северобългарската лесостепна зона, в 
която от север на юг се изменя климатът, растителността, почвообразуващите скали, релефът 
и др.. 

Почвите на територията на община Червен бряг са: 

 Излужени черноземни; 

 Сиви-горски; 

 Алувиално ливадни ( по поречията на реките). 
 
Те се характеризират с високи продуктивни възможности. Подходящи са за отглеждане 

на зърнени култури, фуражни храни, лозя, овощни градини, зеленчуци и др.. Плодотворните 
почвени ресурси обуславят силно развитие на селско стопанство в региона. 

Почвите са подложени на редица деградационни процеси и заплахи, като ерозия, 
замърсяване, запечатване, намаляване на биоразнообразието и почвеното органично 
вещество, засоляване, вкисляване, уплътняване, наводнения и свлачища. Комбинация от 
някои от тези заплахи може да доведе до климатични изменения, безводие опустиняване , а 
замърсяването на почвата води до влошаване качеството храната и питейната вода, което е 
основна заплаха за здравето на населението в общината.  

Почвите като намаляващ природен ресурс са с неоспорими екологични свойства и 
основна предпоставка за човешкото съществуване.Те трябва да бъдат съхранени за 
сегашните и бъдещите поколения. 

Основни деградационни опасности за почвите и почвеното плодородие са:  

 замърсени почви с тежки, метали, пестициди, нефтопродукти, нитрати, други 
замърсители;  

 почвена ерозия;  

 намаляването на органично вещество;  

 загуба на почвеното биоразнообразие;  

 замърсяването на почвите;  

 засоляването и вкисляването;  

 уплътняването на почвите;  

 запечатването на почвите. 
 
Основните източници на замърсяване на почвите на територията на община Червен 

бряг са: 

 газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на 
киселинен дъжд; 

 локални ограничени замърсявания в обсега на депо за ТБО и стари складови райони за 
пестициди; 

 транспорта – замърсявания, свързани с дизелови и бензинови двигатели; 

 комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при неправилно 
съхранение замърсяват почвите и подпочвените води; 

 изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и засоляване; 

 производството на нитратна земеделска продукция; 
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На територията на община Червен бряг няма данни за замърсявания на почвите или 
наличие на значителни проблеми, които да застрашават екологично-чистото състояние на 
почвите.  

 
2.12.4.Управление на отпадъците 
 

Основно отпадъците в община Червен бряг са битови (от домакинствата, твърди 
отпадъци от държавни и общински сгради, от търговски обекти, занаятчийски дейности и 
обекти за отдих и забавления) и по-малко производствени (от промишлената, занаятчийската и 
обслужващата дейност на физическите и юридическите лица) и строителни (строителна 
дейност, разрушаване и реконструкция на сгради и съоражения). 

По данни от ОПОС 2011-2020г. общо за територията на Община Червен бряг, 
образуваните през последните три години отпадъци са 68 721тона, от 14 населени места. 

Количествата на отделните компоненти, изграждащи отпадъка (в тегловни проценти) за 
Община Червен бряг са както следва на фигура 40. 

 

 
Фигура 40. Количества на отделните компоненти на отпадъци за община Червен бряг в 
(теглови %) 

Източник: Задание за ОУП на община Червен бряг 2014г. 
 

 Сметосъбиране и сметоизвозване 
В град Червен бряг има организирано сметосъбиране с моторни превозни средства. В 

останалите селища отпадъците се събират с каруци с животинска тяга. От 2007г. е въведено 
разделно сметосъбирамне в някои населени места – Червен бряг и Койнаре.Отпадъците се 
депонират на депата на територията на общината, като депонираните отпадъци се разстилат 
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на пластове, уплътняват се с булдозер и се покриват с изолиращ слой пръст. Отпадъците в 
гр.Червен бряг се събират и извозват по утвърден график: Организирано сметосъбиране има 
при 51% от домакинствата на общината. Сметосъбирането и сметоизвозването се извършват 
от частни фирми. 
 

 Стари замърсявания с битови отпадъци 
На територията на общината има нерегламентирани сметища, за които са предприети 

мерки за поетапно закриване в ОПООС 2011-2020г.  
 

 Фирми за събиране на вторични суровини 
На основание Наредбата за търговска дейност с отломки от черни и цветни метали е 

разрешена дейността на няколко фирми на територията на общината. 
Фирмата, която основно работи с вторични суровини е "Ретекс" АД - фирма, 

специализирана в производството на прежди и преработка на текстилни отпадъци. 90% от 
предприятието е приватизирано по линия на масовата приватизация. 

Понастоящем в община Червен бряг няма изградена ПСОВ. Предвижда се изграждане 
на пречиствателна станция за гр. Червен бряг и Койнаре. Съгласно Националната програма за 
управление на дейностите по отпадъците процентът на утайките, които следва да се третират 
е: 60% от 2012, и 80% от 2020.  

Предвидено е изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – 
Луковит, включващ общините Луковит, Тетевен, Червен бряг, Ябланица, Роман.  

След 2012г битовите отпадъци на община Червен бряг ще се транспортират и 
депонират на Регионалния център за управление на отпадъците – гр. Луковит. Системата за 
управление на отпадъците включва изграждане на ПС в Община Тетевен.  
 

 Система за управление на отпадъците в Община Червен бряг 
Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 52%-

55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 2012-2013г., 53%-
56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период трябва да се оползотворяват. 

Към настоящия момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на база на 
морфологичния състав на отпадъците (за община Червен бряг) е по-ниско от количествата 
отпадъци, които биха могли да се депонират на депата. 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки и компостирането на общински зелени 
отпадъци се предполага, че ще доведе до рециклиране само на около 12-15%. Това е 
значително под целите на НПУО, които са 27,75% и следва да се постигнат още през 2013г.  

С цел увеличаване на ефективността при рециклиране, общината ще трябва активно да 
информира обществото относно мерките за намаляване на количеството на отпадъците. В 
допълнение, общината заедно с компаниите за възстановяване на материалите за 
рециклиране, платени от производителите на отпадъци, ще трябва да осигуряват ефективно 
разделяне и събиране на материалите от опаковки. Фирмите за рециклиране ще предоставят 
тези услуги главно в големите населени места. За по-малките населени места общината ще 
трябва да подсигури контейнери и ефективно събиране на материалите. Общината ще 
предава материалите за оползотворяване от малките населени места в ЦР за временно 
съхранение в по-големи контейнери до събирането им от рециклиращите компании и 
транспортирането им до последваща обработка. Общината ще насърчава домашното 
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компостиране, особено в селските райони. Домашното компостиране ще се насочи основно 
към градински отпадъци и растителни отпадъци от домакинства. 

Отпадъците от пазари могат да се доставят на площадката за компостиране на 
общински зелени отпадъци на РЦУО с цел намаляване депонирането на биоразградими 
материали. 

Системата за управление на отпадъците в Община Червен бряг, първоначално 
предполага смесено събиране на остатъчни общински домакински отпадъци (т.е. отпадъци, 
които не са разделени при източника) и транспортирането им до регионалното депо. 
Общинските зелени отпадъци ще се транспортират до регионално съоръжение за зелено 
компостиране. При положение, че домашното компостиране не се окаже успешно, то общината 
ще се наложи да въведе разделно събиране на градинските отпадъци в сезона на 
генерирането им. 

Едрогабаритните отпадъци, опасните отпадъци, отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване и строителни отпадъци и отпадъци от разрушителна дейност от частни 
домакинства ще могат да се предават в центъра за рециклиране разположен на Регионалния 
център за управление на отпадъците. 

Общинските паркови и зелени отпадъци ще се събират отделно от общинските 
доставчици на услуги и ще се доставят на регионалната площадка за зелено компостиране 
близо до депото. 

Общината ще има собствена, или в сътрудничество с частен доставчик на услугата, 
изградена площадка за временно съхранение на строителни отпадъци и отпадъци от 
разрушителни дейности, на които ще се рециклират тези отпадъци. Раздробяването и друго 
третиране за рециклиране ще се извършват от нает изпълнител с мобилно оборудване. 
Общината ще налага такса, достатъчна да покрие всички инвестиционни и експлоатационни 
разходи. 

Старото депо в общината ще бъде закрито и теренът възстановен съгласно съответните 
стандарти и изисквания. 

До изграждане на регионалния център за управление на отпадъците, генерираните 
общински битови отпадъци ще се депонират на съществуващото депо ТБО в гр.Червен бряг. 
Операторите, изпълняващи дейността по управление на отпадъците имат сключени договори с 
Община Червен бряг. 

 
2.12.5.Акустично натоварване 
 

"Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка 
дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, 
водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, включително 
за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда, и от локални източници на шум. 

Шумът в околната среда се проявява като страничен ефект от почти всички дейности. 
Контролът върху вредното въздействие има за цел недопускането на шумови емисии над 
определени гранични стойности. Съгласно „Закона за защита от шума в околната среда”, тази 
цел се постига чрез разработване и прилагане на мерки за избягване, предотвъртяване или 
намаляване на шума. 
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Шумът е фактор въздействащ силно върху околната среда и живите организми. Няма 
област и човешка дейност, при които да не се наблюдава шумово излъчване. 

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтните 
дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните територии и е източник 
на нарастващите възражения от страна на населението. 

Фактора шум не е от основните екологични проблеми за община Червен бряг, въпреки 
че на територията на Общината не се извършва мониторинг на акустичното състояние.  

Шумовата характеристика на Общината се определя от транспортен шум и 
производствен шум. Най-значителен източник на транспортен шум е автомобилния транспорт. 
Друг източник на транспортен шум е преминаващата през територията на Общината ЖП – 
линия. 

РИОСВ – Плевен контролира шума в околната среда от дейността на промишлени 
инсталации и съоръжения. Контролът се осъществява чрез периодични проверки на 
промишлените обекти относно спазването на следните основни изисквания:  

 Да не допускат нива на шум в околната среда над нормите за зоните, в които се 
намират /промишлено-складови, жилищни, за отдих, за учебна или лечебна дейност и др./, 
определени в Наредба №6/26.06.2006г.; 

 Да провеждат периодични измервания на нивата на шума в околната среда и да 
представят резултатите в РИОСВ – най-малко веднъж на 2 календарни години и при смяна на 
производствената техника, съгласно изискванията на Наредба №2/05.04.2006г. 

През 2010г. РИОСВ – Плевен са извършили проверки по фактор „Шум” на 7бр. 
промишлени обекти на територията на община Червен бряг и не са установени наднормени 
нива на шума в околната среда. 

 
2.12.6.Радиационна обстановка 
 

Стойностите за радиационния гама-фон, получени от Националната автоматизирана 
система за непрекъснат контрол на радиационния гама- фон в Р.България са в границите на 
естествените вариации на този показател, характерни за съответните райони и конкретните 
метеорологични условия. 

Нейонизиращите лъчения са едни от малко изследваните фактори на средата с 
неблагоприятно въздействие върху човека и недостатъчно изяснени механизми на 
биологичните им ефекти. Нейонизиращите лъчения включват голям брой фактори, от които по-
важни са следните:  

 електростатично поле; 

 постоянно магнитно поле; 

 свърхнискочестотни електрически и магнитни полата;  

 радиочестотни електромагнитни вълни; 

 микровълни (свръхвисокочестотни електромагнитни вълни); 

 инфрачервено лъчение; 

 видима светлина;  

 ултравиолетово лъчение; 

 лазерни лъчения. 
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През последните години на територията на страната се появиха много частни радио и 
телевизионни излъчватели, както и бе развита мрежата на радиотелекомуникационните 
компании. Това доведе до появата на множество нови източници на електромагнитно поле 
(ЕМП) в районите на градовете. 

На територията на Община Червен бряг няма данни за превишаване на радиационния 
гама-фон спрямо обичайните стойности за района на Общината.  

 
2.12.7.Биологично разнообразие 

 
Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във всички 

форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и местообитания, на 
екосистемите и процесите, които протичат в тях. 

На територията на страната са представени 3 биогеографски района алпийски, 
черноморски и континентален, разнообразни съобщества и екосистеми, както и почти всички 
основни типове местообитания на Европа. 

Разнообразието на флората и фауната на страната ни има значимо стопанско 
измерение като биологични ресурси , важни за поминъка на населението и икономиката на 
страната.На първо място сред тях са горите на България, които покриват 1/3 от нейната 
територия. 
 

 Гори 
Съставът на горския фонд е стопански гори, защитни пояси, разсадници, лесопаркове и 

паркове. Горският фонд е пръснат неравномерно по територията на общината във вид на 
малки гори или група гори. Долината на река Искър е залесена основно с върби и тополи. Във 
вътрешността на територията се срещат акация, дъб и бор. 

Групата на горите със специално предназначение обхваща защитна ивица край река 
Искър и тяхното предназначение е да защитават бреговете и дигите от разрушителното 
действие на високите води на реката. Държавният горски фонд е 57 413 дка. 

След проведеното възстановяване собствеността върху гори и земи от Горския фонд, 
се наблюдава следното разпределение на собствеността на горите в общината: 

 държавна частна собственост - 20 594  дка;  

 държавна публична собственост - 1 859 дка; 

 общинска частна собственост - 3 264 дка; 

 юридически лица - 140 дка; 

 физически лица -  40 999 дка. 
 

 Флора 
Територията на община Червен бряг попада в Европейската широколистна горска 

област. Характерът на растителността се определя от релефа.  
На територията на общината се срещат обикновен дрян, лечебна иглика, бяла комунига, 

едролистна липа, обикновена млечка, бяла мъртва коприва, подбел, равнец, синя жлъчка.  
Община Червен бряг има изработен проект на ресурсите и възможностите за ползване 

на Лечебните растения от територията на общината, който е неразделна част от Общинската 
програма за опазване на околната среда. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

250 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Към растителното разнообразие на община Червен бряг се включват и зелените площи 
в населените места. По разположението, вида и предназначението си зелените площи в 
населените места на общината биват:  

 паркове и градини за общо ползване; 

 насаждения със специално предназначение ( зелени площи към обществени сгради, 
училища, детски заведения, спортни паркове и др.); 

 растителност със санитарно –защитни функции край някои по-натоварени пътни 
артерии; 

 дворна зеленина, чиято интензивност е значителна в парцелите за индивидуално 
жилищно строителство. 

 
На територията на общината има няколко видове защитени вековни дървета, които се 

намират в различни населени места от общината. Представителите в гр.Червен бряг са: 

 Вековно дърво „Бяла черница” – V-ти квартал; 

 Вековно дърво „Летен дъб” – ул. „Отац Паисий” № 66; 

 Вековно дърво „Летен дъб” - ул. „Васил Левски” № 14; 

 Вековно дърво „Източен чинар” (8 бр.), „Американски дъб”(1 бр.)- в двора на мелница 
Червен бряг; 

 Вековно дърво „Летен дъб” – в двора на VII жп. Секция гр. Червен бряг; 

 Вековно дърво „Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Дашко Велчев Иванчев; 

 Вековно дърво„Благун” – м. „Вудол” – лозе собственост на Цвятко Велчев Иванчев; 
 

 Фауна 
Фауната е разнообразна, но с ниска степен на проучване. Преобладават 

средноевропейските, евросибирските и по-малко субмедитеранските видове. 
Срещат се също и черноглава овесарка, червенокръстата лястовица,черният щъркел, 

черен кълвач и др. Защитени видове са големият ястреб, белоопашатия мишелов, орелът 
змияр и соколът Орко.  

Често срещани са: фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица, така и пойни птички – 
коприварчета, дродове, чучулиги, лястовици и др.  
 
2.12.8.Национална екологична мрежа 
 

Защитени територии 

 Природна забележителност – скални образувания “Куклите” в местността “Улея” в 
землището на с. Реселец, обявена със заповед № 1799/ 30.06.1977г. на МГОПС, с площ от 
10,9ха; 

 Природна забележителност “Находище на див божур” в местността “Щърка” в 
землището на с. Реселец, обявена със заповед № 468/30.12.197г. на МГОПС, с площ: 0,1ха; 

 Природна забележителност – тектонски гребен “Калето” в землището на с. Реселец, 
обявена със заповеди № 703/04.04.1961 г. И № 708/07.04.1961г. на Главно управление на 
горите, с площ: 46,4ха; 

 Природна забележителност – водопад “Скока” в землището на с. Реселец, обявена със 
заповед № 1635/27.05.1976г. на МГОПС, с площ: 0,2ха; 
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 Природна забележителност – скално образувание “Скалните кукли” в землището на с. 
Реселец, обявена със заповед № 3702/29.12.1972г. на МГОПС, с площ: 64,2ха; 

 Природна забележителност – скално образувание “Купените” в землището на с. 
Реселец, обявена със заповед № 3702/29.12.1972г. на МГОПС; 

 Природна забележителност “Хайдушката пещера” в местността “Скока” в землището на 
с. Девенци, обявена със заповед № 1635/27.05.1976г. на МГОПС, с площ: 0,3ха; 

 Природна забележителност – скален мост “Седларката” в местността “Езерото” в 
землището на с. Ракита, обявена със заповед № 1799/30.06.1972г. на МГОПС, с площ: 0,5ха. 

 Природна забележителност – скално образувание „Камарата”  в землището на с. 
Бресте, обявена с заповед № 1427/13.05.1974г. на МГГП, ДВ бр.44/1974г.; 

 Природна забележителност – „Мариновец” в землището на с. Лепица, обявена с 
заповед № 356/1966г. на КГГП, ДВ бр.30/15.04.1966г., прекатегоризирана със заповед № РД-
755/10.06.2003 г. на МОСВ, ДВ бр.60/2003г. 

 Природна забележителност – „Голият връх” в землището на с. Сухаче, обявена с 
заповед № 356/1966г. на КГГП, ДВ бр.30/15.04.1966г., прекатегоризирана със заповед № РД-
756/10.06.2003г. на МОСВ, ДВ бр.60/2003г. 

 Природна забележителност – „Дреновица” в землището на с. Сухаче, обявена с заповед 
№ 356/1966г. на КГГП, ДВ бр.30/15.04.1966г., прекатегоризирана със заповед № РД-
757/10.06.2003г. на МОСВ, ДВ бр.60/2003г. 

 Природна забележителност – „Пипра-Калето” в землището на с. Телиш, обявена с 
заповед № 23/30.01.1978г. на КОПС, ДВ бр.12/1978г., прекатегоризирана със заповед № РД-
728/10.06.2003г. на МОСВ, ДВ бр.60/2003г. 

 
Защитени зони по НАТУРА 2000 
Натура 2000 представлява Европейска екологична мрежа от защитени зони, изградена с 

цел опазване или възстановяване на природни местообитания и местообитания на видове с 
национално и европейско значение в естествения им район на разпространение. 

Натура 2000 е изградена на базата на два основни документа на ЕС, свързани с 
опазване на природата. Това са Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните  
местообитанията и на дивата флора и фауна ( наричана на кратко Директива за хабитатите) и 
Директива 79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за 
птиците). 

Тези директиви са транспонирани в Закона за биологичното разнообразие, който урежда 
нейното изграждане на територията на нашата страна и контролира опазването на видовете и 
местообитанията , влючени в нея. На базата на двете директви се определят два вида зони: 
защитени зони за опазване на дивите птици и защитени зони за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна. 

В тези зони може да влизат и защитени територии, които запазват статута си определен 
със Закона за защитените територии: 

 Защитена зона “Карлуковски карст” BG0000332 – обща площ на зоната е 14210.78ха. От 
територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с.Бресте, 
с.Горник, с.Реселец, гр.Червен бряг. 
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 Защитена зона “Горни Дъбник-Телиш” BG0002095 – обща площ на зоната е 3398.51ха. 
От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с.Ракита и 
с.Телиш. 

 Защитена зона „Карлуково” BG0001014 – обща площ на зоната е 28841.93ха. От 
територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с.Бресте, 
с.Горник, с.Реселец, с.Девенци, с.Лепица, с.Радомирци, с.Рупци, с.Сухаче, с.Телиш, 
с.Чомаковци и  гр.Червен бряг. 

 Защитена зона „Язовир Горни Дъбник” BG0000611 – общата площ на зоната е 
2539.29ха. От територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на 
гр.Койнаре, с.Ракита и с.Телиш.  

 Защитена зона „ Река Искър” BG0000613 – общата площ на зоната е 9458.00ха. От 
територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на гр.Койнаре, 
с.Глава, с.Телиш, с.Девенци и с.Чомаковци.  

 Защитена зона „Седларката” BG0000591 – общата площ на зоната е 1.00ха. От 
територията на община Червен бряг в защитената зона попадат землищата на с.Ракита. 

 
2.12.9.Нарушени територии за възстановяване 
 

Територии за добив на полезни изкопаеми 
На територията на Община Червен бряг има проучено находище от мергелна глина. То 

е от IV-та категория - проучени и отвърдени запаси са - 4122хм3, при средна годишна 
консумация от 40хм3 или осигуряват производството за 100 години. Наличните запаси в 
момента са 3300хм3. Проучените площи са 320 декара. Отчуждени площи са 135 дка. 
Експлоатираната площ от находището е около 90дка. Средната мощност на разкривката е 3-4 
м. Средната мощност на полезния пласт е 32.9м. 

По поречието на р. Искър има находища за инертни материали. Между гр.Червен бряг и 
с.Чомаковци се намира кариера за строителни материали. 

 
Замърсяване от растителна защита и торене 
Нивото на растителната защита на сегашния етап е все още незадоволително. 

Причините за това са комплексни.  
На първо място може да се постави ниската култура на земеделие на площите, 

обработвани от частни стопани. Същите не могат да прилагат съвременните технологии, 
поради маломерността на имотите и различните видове отглеждани култури.  

На второ място - не се търсят съвети от специалисти, не се водят наблюдения за 
фитосанитарното състояние на културите, с цел да се провеждат ефективни растително - 
защитни мероприятия.  

Не на последно място преобладаващата част от дребните земеделски производители 
не могат да закупят препарати, поради високите им цени, често недостъпни за тях.  

Растителната защита на сравнително добро ниво се прилага само от по-едрите 
арендатори. Торенето на сегашния етап се извършва символично. Не се правят почвени 
анализи за запасеност с основните хранителни вещества, а се тори едностранчиво, само с 
азот. Много от случаите и той не се внася качествено и навреме, в резултат на което се 
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получава нискокачествена продукция. От години не се прави основно торене с фосфор и 
калий, което е важен фактор за получаването на висококачествена продукция. 

Не се установява замърсяване на почвите от химически торове, препарати и пестициди. 
 

2.12.10.Рискове от природни бедствия и аварии 
 
Наводнения - рискови зони в общината има при: 
Разрушаване на предпазните диги на р.Искър 
Разлив на корекцията на р.Златна панега – Vти квартал в гр.Червен бряг 
 
Ядрена и радиационна опасност – рискови обекти: 
АЕЦ „Козлодуй“ – България 
АЕЦ „Черна бова“ – Румъния 
Инциденти с автомобили превозващи опасни горива и радиоактивни материали 
 
Пожари – възможност от възникване поради климатичните условия, отглеждането на 
селскостопански култури и наличието на обширен горски фонд. 

 
2.12.11.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Състоянието на атмосферния въздух е добро. 

 Наличие на замърсяване многократно над допустимите норми на водите р.Искър с 
отпадни води. 

 На територията на общината няма данни за замърсяване на почвите. 

 Неефективно разделно сметосъбиране 

 Наличие на нерегламентирани депа за отпадъци 

 Превишен капацитет на общинското депо за отпадъци, предписания за закриване. 

 В общината не са установени наднормени нива на шума в околната среда. 

 На територията на Община Червен бряг няма данни за превишаване на радиационния 
гама-фон спрямо обичайните стойности за района на Общината. 

 Наличие на гори с разнообразен състав и различни защитени растителни и животински 
видове. 

 На територията на общината има 13 защитени територии и 6 защитени зони по Натура 
2000. 

 В общината нарушените територии са само при находището за мергелна глина и 
карирерата за строителни материали при с.Чомаковци. 
 
Основни приоритети: 

 Изграждане на пречиствателни съоръжения, които да преустановят 
нерегламентираното изхвърляне на отпадни води в р.Искър – завършване на строителните 
дейности и въвеждането в експлоатация на ПСОВ до 2015г. 

 Закриване на общинското сметище. 
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 Въвеждане на по-ефективно разделно сметосъбиране и рециклиране на събраните 
отпадъци. 

 Провеждане на мерки по закриване на нерегламентираните депа за отпадъци. 

 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в община Луковит. 

 Провеждане на ефективна политика за подобряване на състоянието на околната среда 
и съхраняване на биоразнообразието. 

 
2.13.Кулутрно – историческо наследство 
 
2.13.1.Историческо развитие 
 

Първите открити останки в района на Червен бряг датират от преди повече от 7000 
години. На територията на Общината са намерени останки от тракийски, римски и български 
поселения. 

Свидетелства за поселения от палеолитната епоха са намерени в пещерата “Темната 
дупка“ при с.Карлуково, както и при с.Кунино. На територията на Община Червен бряг се 
намира селище от неолитната епоха – Телиш. 

Тракийските поселения са разпространени в Чомаковци, Пипра и Зентокурту. На юг от 
Червен бряг, при с.Глава е открито светилище на Асклепия, в което са намерени 77 релефи на 
тракийски конник 9.  

Останки от римските градове се намират при Реселец и Чомаковци. Откритите следи от 
римско селище при с.Чомаковци са смятани за централна пощенска станция, както и че по 
р.Искър са прониквали малки речни кораби, които са играли ролята на пощенски артерии. 
Римското селище е било разположено в стените на стария кастел (укрепление), които са били 
дълги 500м. Находките позволяват да се изведе заключение, че селището е основано още от 
началото на римското владичество и е съществувало до времето на Юстиниан Велики. Тук е 
минавал и един от големите римски пътища, който е идвал от Colonia Ulpia Oescus (Гиген) и е 
водил до гр.Сердика (София) 10. 

В общината има запазени пътищата, мостовете, византийски крепости и други, които 
свидетелстват за богатото историческо минало на района и културните напластявания от 
различни епохи. Всичко това придава уникалния характер на селищата от община Червен бряг, 
които днес са една пъстра плетеница от минало, настояще и бъдеще, смесила по неповторим 
начин красотите на Балкана и равнината.  

Град Червен бряг носи името на село Червен бряг, намиращо се на 3 км от града (днес 
Vти квартал). Село Червен бряг и неговата махала Добролък са стари средновековни селища, 
регистрирани в турски документи от 1431 година като едно от трите села в състава на зиамета 
Реселец.  

През ХVІв. съществуването на селището е документирано в регистрите за войнуци към 
кааза Нийболу (Никопол) под същото име - село Червен бряг. То се намирало в м."Езерото", на 
1 км южно от града, където и до днес се прави оброк на Св. Илия.  

През 1896г. става последното проучване на проекта за продължаване на централната 
ж.п.линия от пункта Роман до Плевен – търси се най-подходящо място за изходен пункт 

                                                 
9
 Град Червен бряг – 1899-1935г., НЧ”Светлина“, Червен бряг, 2009г. 

10
 Град Червен бряг – Градиво за историята, НЧ”Светлина“, Червен бряг, 2009г. 
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(дебуше) на земеделската продукция от Луковитската, Белослатинската и Тетевенската 
околии. Съединително звено на тези околии се оказва сегашния град Червен бряг. Мястото е 
одобрено и през 1897г. започва строеж на ж.п.линията. на 1 септември 1899г. линията се 
въвежда в експлоатация. Гарата започва да привлича обитатели – първи е Иво Попович, който 
построява първата сграда в селището и така през 1900 – 1901 новото селище се оживява. 

През 1904г. селището получава своите очертания (по план на инж.Тошков) с тенденция 
да се групира около гарата – опора на търговия и обмен. Сегашния площад „Христо Ботев“ 
добива своите очертания едва след като гарата е окончателно дефинирала своя район. 
Търговската дейност привлича обитатели и населението на селището започва да расте с 
бързи темпове.  

Градът постепенно започва да придобива индустриален облик. Построяват се – 
мелница (1914г.), тютюнева фабрика (1921г.), винарска изба (1922г.), две цигларски фабрики 
(1922г.), друга мелница (1923г.), пиронена фабрика (1925г.), фабрика за захарни изделия 
(1926г.), предачна фабрика и други. През 1919г. град Червен бряг е един от малкото 
електрифицирани градове. С развитието на търговията, транспорта и производството се 
появявт и първите банки и кредитни дружества. 

След много трудности и борба от страна на ръководителите на града се открива и 
първото училище (частно) на 18 януари 1906г., като е обзаведен един от хамбарите. (до тогава 
децата се учат в училището намиращо се в село Червен бряг – сегашен Vти квартал). През 
1915 – 1916г. се открива прогимназия, отново частна. През 1927-28г. е построена първата 
сграда за училище. По инициатива на търговски комитети и граждани в ервен бряг се открива 
търговска гимназия. 

   
   

   
Фигура 41. Снимки на историческото развитие на град Червен бряг 

Източник: Страницата на Община Червен бряг във facebook 
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Освен икономическото развитие през 1908г. в Червен бряг се заражда и потребност от 
духовна култура – построява се читалище „Просвета“ и театър. Постепенно в разрастващия 
се град се заражда и обществен живот. Формират се различни дружества и клубове. 

През 1914г. се заражда и религиозен дух в града с построяване на църква и обявяване 
на града за самостоятелна епархия. 

Градът продължава да расте с бързи темпове в демографски и икономически аспект – 
появяват се много нови банки и кооперативи. Построява се поща, община и различни обекти 
за здравна грижа.  

Червен бряг се формира като един от най-производителните краища. През 1932г. 
започва строеж на бетонов мост над р.Искър (дълъг 140м с 6отвора). Ж.п. ареалът бележи 
възход по отношение на товаропоток и пътникопоток. 

Възникнал на гола поляна преди 105 години, на 3км от село Червен брег, от първите дни 
на своето съществуване сегашният град живее като гарово селище.  

Само 30-тина години след като спира първият влак на гара Червен бряг (1 септември 
1899г.) на картата на Царство България се обозначава най-младият град - Червен бряг (26 юни 
1929г.).  
 
2.13.2.Анализ на състоянието на културно – историческото наследство 
 

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и 
движимо наследство, като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа 
памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. 

 
2.13.2.1. Нематериални културни ценности 

 
В обхвата на нематериалното културно наследство се включват всички специфични обичаи и 
традиции за дадена територия, както и дейностите на самодейните състави в нея. Културният 
календар на общината е наситен с много фолклорни събития, разкриващи традиционния бит и 
култура на района. В Община Червен бряг са известни културни събития, които подробно са 
описани в таблица 61. 
 

 
 

Фигура 42. Снимки от Фестивал на трудолюбието и веселието 
Източник: Сайта на община Червен бряг - http://chervenbryag.bg/bg/ 

http://chervenbryag.bg/bg/


 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

257 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Таблица 61. Културен календар на Община Червен бряг 
Дата, месец Културна инициатива Организатори 

1 януари Васильовден – обичай „Надпяване на пръстените“ Ч-ще Чомаковци, ч-ще 
с.Лепица 

6 януари 165г. от рождението на Хр.Ботев – библиотечни изяви и 
литературни четения 
Йордановден (Богоявление) – народен обичай 

Ч-ща Радомирци, Глава, 
Горник 
Ч-ща Реслец, Чомаковци, 
Радомирци 

7 януари Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки“ Ч-ще Реселец 

21 януари Бабинден, Ден на родилната помощ Ч-ща от общината 

 Издателска дейност: бр.1 и 2 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

 Благотворителна изложба Ч-ще Светлина 1999 

1/14февр. Трифоновден-празник на лозаря. Конкурс за най-добро вино. Община Червен бряг 
съвм. с НЧ“Н.Й.Вапцаров 
1908“ 

2 февруари Ден на петлите – традиционен празник на с.Радомирци Ч-ще Радомирци 

19 
фервуари 

140г. от обесването на Васил Левски – ученически беседи и 
рецитали, библиотечни изяви, поднасяне на венци 

Ч-ща от общината 

 Издателска дейност: бр.3 и 4 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

 Благотворителна изложба Ч-ще Светлина 1999 

 Сирни заговезни Ч-ще с.Глава,  
ч-ще с.Чомаковци 

23-27 февр. Работилница за мартеници – за децата от ЦДГ“Снежанка“ и 
ОУ“Хр.Ботев“ 

Ч-ще с.Рупци 

 125г. от рождението на Л.Стоянов 
130г. от рождението на Ст.Дринов-поет и преводач 

Ч-ще с.Горник 

1 март Баба Марта Ч-ща и детски градини от 
общината 

3 март Освобождение на България от турско робство, панахида при 
Черния паметни в с.Телиш, празнични концерти и тържества. 
Поднасяне на венец на паметната плоча на дядо Иван Комитата, 
с.Рупци 

Ч-ще Телиш, съвместно с 
общината 
Ч-ще с.Рупци 

8март Международен ден на жената Ч-щата съвместно с 
общината 

 Тодоровден – кушии (традиционни надбягвания) Ч-ще с.Радомирци, ч-ще 
с.Горник 

21-25март Първа пролет и Благовещение – концерти, тържества и изложби Ч-щата от общината 
съвм. с училищата 

 Бал на националната носия Ч-ще с.Радомирци съвм. 
с общината 

27 март Международен ден на театъра Ч-ще с.Телиш 

 Издателска дейност: бр.5 и 6 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

1 април Международен ден на хумора и шегата – хумористична програма Ч-ща в общината 

2 април Международен ден на детската книга Ч-ща в общината 

 „Да бъдем заедно в игрите“ – състезание за деца и родители Ч-ще Светлина 1999 

 Пролетни празници – пресъздаване на народните обичаи 
Лазаруване, Цветница 
Великден – фолклорен празник на общинско ниво 

Читалищата от общината 
Ч-ще с.Горник съвм с ч-
ща от общината 

8 април Отбелязване деня на ромите Общината съвм с 
НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Изложба – Детски рисунки Ч-ще Светлина 1999 

23 април Световен ден на книгата Ч-ще с.Телиш 

 Участие във фолклорен фестивал гр.Ловеч Ч-ще с.Реселец 
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 Малък Великденски концерт НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Самостоятелен концерт на ВГ за автентичен фолклор Ч-ще Светлина 1999 

 Издателска дейност: бр.7 и 8 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

1-6май Гергьовден. Ден на храбростта. 
IX Национален фолклорен фестивал „Гергьовден“ 
Традиционни културни празници в с.Реслец 

Ч-ща от общината 
Ч-ще“Хр.Ботев 1908“ 
Ч-ще с.Реселец 

9 май Ден на Европа Ч-ща от общината 

11 май Празник на библиотечните работници Ч-ще с.Телиш и 
НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

11 май VIII Детско-юношески регионален конкурс за певци и 
инструментлисти „Фолклорни приумици“ – Червен бряг 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
съвм. с общин. 

 Участие на фолклорни самодейни състави в „Балкан фолк“ – 
В.Търново и фолклорен празник в Очин дол 

Ч-ще Сухаче, ч-ще 
с.Чомаковци, ч-ще 
с.Горник, ч-ще „Светлина 
1999“ 

18 май Ден на музеите – работна среща със специалисти в областта Ч-ще с.Телиш 

19-20май V преглед на самодейните състави в община Червен бряг Ч-ще с.Сухаче съвм. с 
общината 

24 май Ден на българската култура и писменост – изложби, литературни 
срещи, концерти, награди за принос в духовната сфера 

Ч-щата от общината 

24 май Спасовден – традиционен оброк в местността „Кленовит“ Ч-ще с.Лепица съвм с 
кметство Лепица и 
общината 

 Издателска дейност: бр.9 и 10 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

 110 години читалищно дело Ч-ще с.Чомаковци съвм. 
с общината 

 Участие на фолклорни самодейни състави в „Балкан фолк“ – 
В.Търново  

Ч-ще Светлина 1999 
съвм. с общината 

31 май Регионално фолклорно надиграване на детски танцови състави – 
осмо издание 

Общината съвм с Център 
за работа с деца 

1юни Ден на детето – детско веселие Ч-щата от общината 

2юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България Ч-щата от общината ч-ще 
с.Лепица съвм с 
общината 

 Издателска дейност: бр.11 и 12 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

15юни Първи национален фолклорен фестивал „Пъстра шевица“ НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
съвм. с общин 

20юни Стартиране на програма „Читалищата – място за летен отдих на 
деца и юноши“ 

Ч-ще с.Телиш 

25юни Откриване на постоянна етнографска колекция „Фолклорно 
богатство“ 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
съвм. с общин 

26юни Ден на град червен бряг – празничен концерт 
Инициативи по повод Световния ден за борба с наркоманията 

Обюина Червен бряг 
Ч-ще с.Телиш 

 Петровден – традиционен оброк в с.Радомирци Ч-ще с.Радомирци 

 Участие на деца от класа по народно пеене в Балкански 
шампионат по фолклор „Евро фолк – Жива вода 2013“ – гр.Хисаря 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
съвм. с общин 

 Участие в VI северен фестивал на любителските читалищни 
театри „Звезден прах“ – Кнежа 2013 

Ч-ще с.Телиш 

 Участие във фолклорно надиграване на гр.Червен бряг Ч-ще с.Сухаче 

 „Лято здравей“ – лятно четене с децата от ОУ“Алеко 
Константинов“ 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Издателска дейност: бр.13 и 14 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

 80год. от рождението на Дончо Цончев – „Време разделно“ Ч-ще с.Горник 

 Безопасно сърфиране в интернет и работа в компютърни зали, по Ч-ще с.Телиш 
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програма „Глобални библиотеки – България“ за деца и ученици 

18 юли 176год. От рождението на Апостола на свободата Общината и ч-щата от 
общината 

20юли Илинден – традиционен оброк в м.“Езерото“ 
Традиционен оброк в с.СУхаче 
Честване на празника /курбани/ в селищата на общ. 

Община Червен бряг 
Ч-ще с.Сухаче 
Ч-ща и Кметства 

Юли-Август Участие на самодейни колективи в Национални международни 
песенни фестивали 
Издателска дейност:бр. 15 и 16 на „Вестник 21“ 

Ч-ще Светлина 1999 

 Участие в събори на народното творчество – Черни вит Ч-ще с.Радомирци 

 Празник на с.Глава – детско шоу, концерт Ч-ще с.Глава 

 Общоселски курбан на с.Ракита Ч-ще с.Ракита 

 Участие на фолклорни събори, закриване на лятна програма с 
карнавал на любим герой 

Ч-ще с.Телиш 

 Участие на Фолклорно трио в Световния шампионат по фолклор 
„World folk” – Слънчев бряг 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Участие на Фолклорно трио в IV Международен фестивал на 
фолклорната носия - Жеравна 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Участие на танцовите състави „Северняче“ и „Гергьовче“ в 
Международния фестивал “Еврофолк“ 

Ч-ще гр.Койнаре 

 Участие на вокалните групи „Здравец“ и „Акрани“ в международния 
фестивал „Капитан дядо Никола“-Трявна 

Ч-ще гр.Койнаре 

 Традиционен есенен панаир „Червен бряг 2012“ Община Червен бряг 

 Участие на ФТЦ и индивидуални изпълнители във Второто 
издание на фолклорния фестивал „Неврокоп свири, пее и танцува“ 
– Гоце Делчев 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

6 септември Съединение на България 1885 – библиотечни изяви, дискусии и 
празнични концерти 

Община Червен бряг и 
читалищата 

 Издателска дейност: бр.17 и 18 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

22 
септември 

105 години от обявяване на независимостта на България – 
празнични прояви 

Община Червен бряг и 
читалищата 

 Участие на самодейни състави в национални и регионални 
фестивали 
Участие на ФТС в Национален фолклорен фестивал „Море от 
ритми“ - Балчик 

Ч-щата в общината 
 
НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

27 
септември 

Международен ден на туризма Ч-ще с.Телиш 

 Ден на плодородието 
Фестивал на трудолюбието и веселието 

Ч-ще с.Радомирци 
Ч-ще Сухаче съвм. с 
общината 

 Участие в „Празник на царевицата“ – гр.Кнежа Ч-ще с.Горник 

 115год. От рождението на Христо Смирненски Ч-ще с.Горник,  
ч-ще с.Телиш 

 Участие в 54ти Международен фолклорен събор „Балканът пее и 
танцува“ - Берковица 

Ч-ще с.Чомаковци,  
ч-ще гр.Койнаре 

1 октомври Ден на българската поезия Ч-щата в общината 

 Международен ден на музиката 
Международен ден на възрастните хора 

Ч-щата в общината 

 III Национален фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев“ Ч-ще Светлина 1999, 
Ч-ще с.Реслец и 
общината 

 Ден на Реселешкия воден дух Ч-ще и кметство 
с.Реселец 

4 октомври Ден на информираното общество – безплатни информационни и Ч-ще с.Телиш 
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технически услуги 

 Издателска дейност: бр.19 и 20 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

8 октомври 55години от смъртта на Ран Босилек Ч-ще и кметство 
с.Реселец и община 

14 октомври Петковден – храмов празник в с.Рупци, традиц. Събор 
 
Празник на с.Ракита – концерт 
Празник на с.Чомаковци 
Събор на с.Лепица 
Празник на с.Бресте 

Ч-ще с.Рупци и църк. 
Настоятелство 
Ч-ще с.Ракита 
Ч-ще с.Чомаковци 
Ч-ще с.Лепица 
Ч-ще с.Бресте 

 Участие на състава за автентичен фолклор „Калушари“ и 
танцувите състави в международния фестивал в Малашево 

Ч-ще гр.Койнаре 

19-2 
0октомври 

Втори национален есенен Рок/Метъл Фест Червен бряг 2013 НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
съвм. с общ. 

 136 години от освобождението на с.Горник Ч-ще с.Горник 

24-26 
октомври 

Дни на село Телиш 
136год. От боевете при с.Телиш – панихида при Черния паметник, 
общоселски курбан на храмовия празник в с.Телиш 

Ч-ще с.Телиш съвместно 
с кметството 

25-26 
октомври 

Народен събор на с.Лепица Ч-ще с.Лепица 

30-
31октомври 

Традиционен събор на с.Рупци  

1 ноември Ден на народните будители - тържества Общината и читал. 

 Образователни концерти в ЦДГ“Бодра смяна“ на класа по пиано - 
ДМШ 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 

 Събор на село Телиш 
 
Концерт за събора нас.Сухаче 

Ч-ще и кметство Телиш 
Ч-ще с.Сухаче 

 106год. от раждането на Астрид Линдгрен – карнавал 
 
Световен ден за борба с диабета - беседи 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“, 
Ч-ще с.Радомирци 

 185год. от рождението на П.Р.Славейков Ч-юе с.Горник 

21 ноември Ден на християнското семейство Ч-ща от общината 

22 ноември 100години от рождението на Асен Босев Ч-ще Телиш и Горник 

24 ноември 104 год. от рождението на Н.Вапцаров 
V Общински рецитаторски конкурс 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ и 
общината 

 Издателска дейност: бр.21 и 22 на „Вестник 21“ Ч-ще Светлина 1999 

1 декември Световен ден за борба срещу СПИН Община и училища 

1-
20декември 

Изложба –базар от коледни сувенири, изработени в модул“Тъкане 
на вертикален стан“ 

Ч-ще с.Телиш 

20 декември Игнажден – тържествено честване на НЧ“Светлина 1999“, 
връчване на ежегодни награди 

Ч-ще Светлина 1999 

21 декември Рождество Христово-концерт на самодейци пред читалището Ч-ще с.Реселец 

24 декември Коледуване по домовете Ч-ща от общината 

20-31 
декември 

Коледни и Новогодишни празници в Община Червен бряг – 
коледни продукции на класовете от ДМШ, ДФШ и детски вокални 
групи 
„Дрянови пъпки“ – малък коледен концерт 
„Да пребъде Коледа“ – нац.фестивал на коледарските групи 
Тържествено запалване светлините на Коледната елха 
Коледен концерт 
Новогодишен концерт – спектакъл 
Нова година – общоградско тържество на площада 

НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“  
 
НЧ“Н.Й.Вапцаров 1908“ 
Ч-ще с.Телиш и 
общината 
Общината 
Ч-ще с.Сухаче 
Общината 

Източник: Общинска администрация 
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 Художествена и самодейна дейност 
 

През 1976г. се създава първия танцов състав към читалище „Никола Йонков Вапцаров” 
в гр.Червен бряг. Забележителна е и дългогодишната биография на фолклорния танцов състав 
с многобройните му творчески изяви на републикански и международни фолклорни фестивали 
(Франция, Русия и др.) 

В момента НЧ „Н.Й.Вапцаров” разполага с: фолклорно трио „Феникс”, Духов оркестър, 
детска вокална група, фолклорен танцов състав, клас по народно пеене и музикална школа. 

Групите са едни от основните и активни участници във всички местни прояви – 
традиционните събори и ежегодния Есенен панаир, различни празници, залегнали в културния 
календар на Община Червен бряг, както и общински прегледи на народното творчество. 
Многобройни са наградите от национални и международни фестивали и конкурси. 

В читалище „Светлина“ развиват дейност следните състави: Формация за модерен 
балет „Марцела”, мъжка група за автентичен фолклор, „Белчевите ергени”, „Озеровска мъжка 
вокална група”. Във фоайето на читалището са експонирани много изложби на творци от 
Червен бряг, страната и чужбина. Екипът на читалището се занимава с различни дейности, има 
зад гърба си много телевизионни и радио предавания, кратки филми и е най-активен застъпник 
за формиране на гражданско общество в града. Наред с традиционните форми на 
художествено-творческа дейност, това читалище активно развива рекламно- издателска 
политика- то е единственото читалище в България, което издава собствен вестник и има над 
35 издадени книги на местни автори. 

Град Червен бряг е родно място на редица именити творци, сред които: художник и поет 
Георги Трифонов, певците Пена Грозева, Иванка Поповска и други. Той е наследник на 
фолклора на преселниците от с.Осеновлаг.11Градът е средище на революционна дейност по 
време на освободителните войни и място, в което са отсядали редица революционери, сред 
които и Васил Левски. 

 
2.13.2.2. Материални културни ценности 
 

 Недвижими културни ценности  
 
Недвижимите културни ценности включват археологически и архитектурни обекти, които 
притежават висока културна и историческа стойност и имат голяма обществена значимост. 
Независимо дали фигурират или не в списъците на НИНКН, всички селищни и надгробни 
могили също притежават статут на недвижими културни ценности с категория „национално 
значение“, съгласно Разпореждане на МС №1711 от 1962г. Съгласно Писмо №4349 на НИПК от 
04.12.1992г. всички възпоменателни знаци, издигнати по повод участието на България във 
войните (между 1885г. и 1945г.) също притежават статут на исторически недвижими културни 
ценности. 
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Таблица 62. Списък на недвижими културни ценности на територията на град Червен бряг 
N Обект К

в. 
Имот Пл.

N 
Деклариран с 

писмо/протокол 
Вид Катег 

1 Ц-ва „Св.Богородица“    65/11.01.1980 Худож. IIгрупа 

 църква    4935/29.11.1981 Арх.-строит.  

2 Къща на Аврам Витков Йотов    4935/29.11.1981 Арх.-строит.  

3 Къща на Вълчо Нешков    4935/29.11.1981 Арх.-строит.  

4 Бивша гимназия (основно 
училище) ул.“М. Ив. Лазаров“ 

5  58 4439/24.44.1981 Арх.-строит.  

5 Сграда на градския съд (центъра 
пазара) 

4 I 54 4439/24.44.1981 Арх.-строит.  

6 Недоизградена църква, ул.“Л. 
Стамев“ 

9 III 65 4439/24.44.1981 Арх.-строит.  

7 Къща на Стоян Милкин (преди 
с.Червен бряг) 

5   4439/24.44.1981 Арх.-строит.  

8 Къща на Тоню Ангелов (преди 
с.Червен бряг) 

5   4439/24.44.1981 Арх.-строит.  

9 Къща на Мария Ангелова Милкина 70  321 3849/07.08.1989 Арх.-строит. За свед. 

10 Партизанско скривалище, м.Ежков 
дол-СВАЛЕН 

    Исторически За свед. 

Източник: НИНКН – Приложение към писмо 50-00- 32/12.09.2014г. до МК 
 

   
   

   
Фигура 43. Снимки на недвижими културнии ценности в град Червен бряг 
(горен ред: ц-ва „ Св. Богородица“, къща на Милкин, градски съд; долен ред: разрушената къща на 
Аврам Йотов, ц-ва „Успение на Св. Богородица“

12
) 

 
След проведени срещи с граждани, експерти в областта на културно – историческото 

наследство, дългогодишно работили в отдел „Култура“ при Община Червен бряг се установи, 

                                                 
12

 Ценкуловски, Н. Страници из миналото на село Червен бряг, Плевенско, ФАБЕР, Велико Търново, 2009 
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че къщата на Аврам Витков Йотов (или на Витко Йотов Витков)13 е разрушена през 1970г. също 
така името на ц-ва „Света Богородица“ е коректно да бъде поправено на „Успение на Св. 
Богородица“14. Има и други пропуски в писмото от МК или обекти, които не бяха открити, които 
следва да бъдат изяснени при създаване на стартегия за опазване и развитие на културното 
наследство в общината.В общината има 11 обекта на недвижимите културни ценности, от 
които два са с национално значение: Каменна могила, м.Лъката – гр.Койнаре и ц-ва 
“Св.Параскева“ – с.Ракита. Подробен анализ на състояните на сградите на недвижимите 
културни ценности следва да се състави при разработване на програма за опазване и 
управление на културно-историческото наследство за общината. 

 

 Движими културни ценности  
 
Движимите културни ценности представляват всички музейни експонати, участващи в 

постоянни или временни изложби. 
Единствената изложбена експозиция се намира в Музея на керамиката към „Тера“ АД, в 

южната производствена зона , която показва керамиката през вековете. В четири съвременни 
зали на площ от над 200кв.м са подредени над 1000 експоната от фонда на националния 
археологически институт и музей. Показани са фрагменти и част от запазените съдове, 
музикални инструменти, реплики на култови пластики от периода на късния неолит, най-
развития и най-добре проучения медно-каменен период. Масовият керамичен археологически 
материал, който не е показван никога досега, е тук, в Червен бряг, а той дава пълна представа 
за живота на тогавашните хора, за техния бит, култура и религиозни вярвания. 

В град Червен бряг гостуват експозиции от различни краища на България, които се 
излагат в сградата на читалището или на специално обособени за повода зали. Подобен 
пример е експозицията на Етнографски музей - Враца, гостувала през 2009г. в гр. Червен бряг– 
„Свила свети като слънце“. 

Фигура 44. Снимка от откритата 
керамична експозиция към Тера АД.  

                                                 
13

 Ценкуловски, Н. Страници из миналото на село Червен бряг, Плевенско, ФАБЕР, Велико Търново, 2009, с.66 
14

 Ценкуловски, Н. Страници из миналото на село Червен бряг, Плевенско, ФАБЕР, Велико Търново, 2009, с.100 
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2.12.3.Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Община Червен бряг има богато материално и нематериално културно-историческо 
наследство. 

 В общината има 11 обекта на недвижими културни ценности, от които 2 с национално 
значение. 

 Състоянието на недвижимото културно наследство подлежи на широко обследване. 

 Движима културна ценност представлява само експозицията в Музея на керамиката към 
“Тера“АД и гостуващи експозиции от музеи на България. 
 
Основни приоритети: 

 Община Червен бряг трябва да използва оптимално, своя туристически ресурс 
представен от уникалното съчетание на природа, съхранени фолклорни традиции, бит и 
културно-историческо наследство. 

 Обектите на недвижимото културно наследство трябва да бъдат добре експонирани и 
популяризирани, с цел привличане на потенциални туристи. 

 Необходимо е разработване на програма за опазване и управление на културно-
историческото наследство в общината. 

 
2.14. Държавно и общинско управление, неправителствен сектор, обществен ред 
и сигурност 
 
2.14.1. Управление 
 
2.14.1.1. Държавно управление 
 

Община Червен бряг е включена в административните граници на Област Плевен, 
създадена в днешните си териториални граници с Указ № 1 от 05.01.1999 г. на Президента на 
Република България.  

Като част от административна област Плевен, функциите по държавно управление в 
Червен бряг се осъществяват от областния управител на област Плевен, в качеството му на 
едноличен орган на изпълнителната власт съгласно чл. 3 от Устройствения правилник на 
областните администрации. Областният съвет за развитие обсъжда и съгласува инициативите 
на общините; обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при 
изпълнението на ОСР, (включително за финансиране на общински проекти) и съдейства за 
осигуряване на информация за изпълнението и оценката на ОСР.  

Обслужващите функции на общинския център и неговия административен статут са 
предпоставки за появата на специфичен тип институционални структури. Такива са структурите 
на съдебната власт и на другите правоохранителни институции. Гр. Червен бряг е седалище на 
Районен съд, на Районна прокуратура и пробационна служба. 

Други държавни институции на територията на Общината са: Митническо бюро, Агенция 
за социално подпомагане, Бюро по труда. 
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2.14.1.2. Общинско управление 
 

Общински съвет  
Общинският съвет – Червен бряг се ръководи от Председател. Общинските съветници 

са 28 на брой. С решение на Общинския съвет, на заседание, са гласувани броя, вида и 
характера на дейността на постоянните комисии. Сформирани се девет постоянни комисии към 
Общинския съвет – Червен бряг, които работят в областта на: 

 устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология в състав 
от 7 съветници; 

 социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси  в състав от 7 
съветници; 

 земеделие, гори и водно стопанство в състав от 7 съветници; 

 образование, култура и вероизповедания в състав от 7 съветници; 

 здравеопазване , младежта и спорта в състав от 7 съветници; 

 инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии в състав от 
7 съветници; 

 транспорт, законност, обществен ред, сигурност и граждански права в състав от 7 
съветници; 

 „Установяване на конфликт на интереси."  в състав от 7 съветници. 
 
Общинска администрация  
Община Червен бряг е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град 

Червен бряг, ПК 5980, ул.„Антим I“ № 1. Град Червен бряг е административен център на 
Община Червен бряг.  

 
Фигура 45. Структура на Общинската администрация – Червен бряг 
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Организационната структура на Общинската администрация на община Червен бряг е 
разработена, съгласно изискванията на Закона за администрацията и е одобрена от 
Общинския съвет, съгласно чл. 21 (1) т. 2 от ЗМСМА.  

Организационната структура на Общинската администрация откроява следните нива на 
управление и изпълнение на дейностите: Кмет на Общината, Заместник-кметове, Секретар на 
Общината, Кметове на кметства, Дирекции и Отдели (Фигура 45).  

Кметът, Заместник-кметовете и Секретарят на Общината представляват Висшето 
ръководство на общинската администрация Червен бряг. Работата на Кмета на Общината се 
подпомага от двама заместник-кметове. 

Изпълнителен орган на държавната и местна политика по предоставяне на услуги на 
гражданите и бизнеса е Кметът на Общината. Той ръководи дейността на администрацията на 
Община Червен бряг чрез собствени актове. Общинската администрация е обща и 
специализирана. Броят на служителите в Общинската администрация е общо 75, 
разпределени, както следва: 35 броя Общинска администрация за делегираните от държавата 
дейности и 40 броя Общинска администрация, дофинансирана с общински приходи – местни 
данъци и такси, неданъчни и др. приходи.  

Отговорностите и пълномощията на длъжностните лица в Общината са определени и 
подробно описани в техните длъжностни характеристики, в Правилника за организацията и 
дейността на общинската администрация (т.нар. Устройствен правилник), Правилника за 
вътрешния трудов ред на общинската администрация – гр. Червен бряг, Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и Правилника за устройството и организацията на работата на 
Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Община 
Червен бряг. 

На този етап Община Червен бряг предоставя на гражданите и бизнеса 5 електронни 
услуги на ниво транзакция. 

 
Капацитет на Община Червен бряг за изпълнение на проекти 
Административен капацитет  
 
В община Червен бряг са налични добре разработени стратегически документи - 

Общински план за развитие, с детайлно зададени приоритети, цели и мерки. Целите са 
съгласувани и постижими, като зад тях стоят конкретни мерки. Индикаторите за изпълнение не 
са посочени в плана, но са определени от работна група, която следи тяхното изпълнение. В 
Общинския план за развитие е формулирана визия, с която са запознати служителите в 
общинската администрация. Налични са секторни стратегически документи в различни области 
на политика, които са съобразени при разработването на основните стратегически документи. 
 
Таблица 63.  Обезпеченост на областите на политика с действащи стратегически 
(програмни) документи 

 
Области на политика Стратегически документи 

1. общинското имущество, 
общинските предприятия, 
общинските финанси, данъци 
и такси, общинската 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г.Стратегия за 

управлението и разпореждането с общинска собственост; 
 Регионален план за развитие на Северозападен район за планиране 2007-
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администрация; 
 

2013;  
 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост в Община Червен бряг през 2013 година; 
 Система за управление и контрол на общинската собственост, 

регламентираща правилата по придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, залегнали в 
системите за финансово управление и контрол на Община Червен бряг; 

 План на разходите за придобиване на ДМА; 

2. устройството и развитието 
на територията на общината и 
на населените места в нея; 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г.; 
 Стратегия за достъпна архитектурна среда 

3. образованието; 
 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г.; 
 Стратегия за развитие на образователната система в община Червен бряг 

2005-2013 г. 

4. здравеопазването; 
 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г. 

5. културата; 
 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г. 

6. благоустрояването и 
комуналните дейности; 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г. 

7. социалните услуги; 
 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г.; 
 Програми за временна заетост; 
 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – община Червен бряг 

(2011 – 2015); 
 Програма за интеграция на малцинствените общности в община Червен бряг 

2008-2012; 
 План за изпълнение на Програмата за интеграция на малцинствените 

общности в Община Червен бряг за 2012 г.; 
 План за действие на община Червен бряг в изпълнение на областната 

стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и 
други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация (План за действие) за периода 2013-2014 година; 

 План за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в сходно положение в Община Червен бряг за 2013 г.; 

 Общинска стратегия за закрила на детето; 

8. опазването на околната 
среда и рационалното 
използване на природните 
ресурси; 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г.; 
 Програма за управление на дейностите по отпадъци на територията на 

Община Червен бряг; 
 Програма за опазване на околната среда на територията на Община Червен 

бряг 

9. поддържането и опазването 
на културни, исторически и 
архитектурни паметници; 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г. 

10. развитието на спорта, 
отдиха и туризма. 

 План за развитие на Община Червен бряг за периода 2007-2013 г.; 
 Областна стратегия за развитие на област Плевен до 2015 г. 

 
В Община Червен бряг е въведена практика на  годишно целеполагане/планиране и 

отчетност на ниво административна структура. На годишна база планирането се извършва 
основно чрез разработване на бюджета. Основен стратегически документ, който определя 
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Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

стратегическите цели на общинска администрация Червен бряг, е Общинският план за 
развитие. 

Налична е формализирана процедура за целеполагане на годишна база на ниво 
административна структура и съответно обвързване на годишната програма за изпълнение със 
стратегическия план за развитие и заложените цели, мерки, индикатори за изпълнение. 

Годишните цели на отделните звена съвпадат с годишните цели на администрацията и 
се разписват в работните планове на ръководителите на съответните звена.  

Данните от Функционалния анализ на общинската администрация, изготвен по проект 
„Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит 
и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на административните 
структури”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос І 
„Добро управление” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., 
показва, че служителите са запознати с общите цели на администрацията и звеното, в което 
работят.  

Фигура 46. Степен на познаване на 
годишните цели на администрацията 

Според резултатите от анкетите, 14 % от 
анкетираните служители познават 
отлично годишните цели на 
администрацията, а 86 % – основно тези 
цели, свързани с дейността на тяхното 
звено.  
Всички служители познават отлично 
целите на звеното, в което работят. 
Важен аспект в областта на планирането 
в общината е свързан с наличието на 
цели на служителите.   

 
Фигура 47. Степен на познаване на 
преките задължения на служителите в 
администрацията 

86 % от анкетираните служители 
определят броя на преките си 
задължения, определени в длъжностната 
характеристика, като оптимален, 
позволяващ нормалното изпълнение на 
задълженията. 10 % от анкетираните 
определят броя на преките си 
задължения, определени в длъжностната 
характеристика, като твърде голям, но 
отговарящ на реално изпълняваните 
задължения. 4 % от анкетираните 
определят броя на преките си 
задължения, определени в длъжностната 
характеристика, като твърде голям и 
надхвърлящ броя на реално 
изпълняваните задължения.  
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Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Община Червен бряг разполага с добре изградена административна структура и има 
нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие за периода 2014 - 2020 г.  

В Общината е създадена много добра организация за прилагане и изпълнение на 
ИПГВР от гледна точка на планиране и реализиране на проекти, вътрешен мониторинг и 
контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми. 

Доказателство за това са усвоените финансови средства през периода 2007-2013 г. в 
размер на 31 539 875 лева. Общината в максимална степен се е възползвала от 
възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени от държавен бюджет и 
структурни фондове. 

Броят на заетите в общинската администрация 75 служители като кметът на общината е 
подпомаган в своята дейност от трима заместник кметове с ресори „Финанси, общинска 
собственост и администриране на местните данъци и такси“, „Строителство, архитектура, 
инвестиционни проекти и програми и екология“, „Образование, култура, социални дейности и 
спорт“. Положителна насока в управлението на администрацията с оглед на членството на 
България в Европейския съюз и възможностите за усвояване на безвъзмездна финансова 
помощ за развитието на общината е обособяването на отдел „Проекти, поръчки и екология“. 
Съгласно чл.31 от действащия Устройствен правилник за дейността, структурата и 
организацията на работа в общинска администрация – Червен бряг за периода 2011 – 2015 
година, задълженията на служителите от отдел „Проекти, поръчки и екология“, свързани с 
работата по проекти са следните: набира и анализира информация за текущи и предстоящи 
програми и проекти на Европейския съюз; идентифицира възможности за кандидатстване с 
проектни предложения на Община – Червен бряг за оперативни програми и други донорски 
програми и проекти; разработва проектни предложения за депозиране в управляващите органи 
за проверка и оценка; управлява и отчита одобрени общински проекти; предоставя актуална 
информация и насоки за кандидатстване по програми на ЕС, държавни фондове и донорски 
организации на потенциални бенефициенти (физически и юридически лица); отчита проекти и 
програми; участие в информационни срещи и семинари, обучаващи курсове и конференции, 
свързани с европейската интеграция, различните програми за финансиране и донорски 
организации; проучва, обобщава и изпълнява задачите, поставени му по компетентност; 
осъществява връзка с други общини, срещи и обмяна на опит; подпомага работата на 
отделните звена и структури в общинската администрация за точно дефиниране на проблеми, 
свързани с развитието на общината и тяхното разрешаване; провежда ефективна перманентна 
информационна политика във връзка с дейността си на територията на община Червен бряг; 
подготвя документацията за участие в обществени поръчки (ОП), изготвя заповеди за 
откриването им, съобразно действащо законодателство, изготвя заповеди за назначаване на 
комисии за разглеждане и оценяване на процедурите, изготвя и изпраща публични покани за 
участие в процедури до Регистъра за ОП в Агенцията по обществени поръчки (АОП); води 
вътрешния регистър за проведените процедури за възлагане на ОП, съхранява 
документацията и договорите за тяхното изпълнение и не предоставя същата на трети лица 
без изричното съгласие на кмета на общината; поддържа архив на делата и документите и др. 

Преодоляването на част от трудности, свързани с усвояването на средства от 
Европейския съюз и други финансови инструменти през програмен период е довело до 
прилагане на добри практики, като натрупан опит, който ще бъде ползван в следващия 
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Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

програмен период, добър диалог с икономическите и социални партньори на местно, общинско 
ниво, добро планиране в областта на подготовка, кандидатстване и реализиране на проекти. 

За подобряване на качеството на работата на администрацията в Община Червен бряг 
са реализирани успешно три проекта, финансирани по Оперативна програма 
„Административен капацитет“: „Подобряване ефективността на общинските администрации в 
общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие 
на административните структури“; „Повишаване на административния капацитет на 
служителите в община Червен бряг“; „Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на 
общински политики чрез въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка”. 
Усвоения опит и формираната компетентност при реализиране на цитираните проекти ще 
благоприятстват усвояването на безвъзмездни средства в рамките на програмен период 2014-
2020г.  

Характерно за работата на администрацията е, че по време на етапа на изпълнение на 
проекта, се прилагат конкретните правила и процедури по отношение на всеки отделен договор 
за финансиране на проект, съобразени с изискванията на конкретната оперативна програма, в 
рамките на която се изпълнява проектът. Всяка процедура описва: основните етапи свързани с 
осъществяването на гореизложените дейности; отговорните лица за изпълнението на 
предвидените на всеки етап дейности; сроковете за изпълнение на всяка дейност и етап; 
образци на документи, които се издават в резултат на изпълнението на всеки етап/дейност. 
Прилагането на правилата и процедурите за всяка отделна оперативна програма, в рамките на 
която общината е управлявала проект, води до ефективното и качествено изпълнение на 
дейностите по верификация на документи, качественото и точно попълване на искания за 
средства и доклади за напредък, точното осчетоводяване и плащането единствено на 
допустими за финансиране разходи. Процедурите допринасят за правилното изразходване и 
отчитане на средствата в рамките на всеки конкретен проект и програма, с цел избягването на 
непризнаване на разходи от страна на договарящия орган и сертифициращия орган и 
извършването на финансови корекции.  

Броят и компетенциите на служителите от съответния екип за управление са съобразно 
изискванията и специфичните особености на конкретния проект и оперативна програма, но при 
сформирането на екипите се определят персоналните функции, свързани с качественото и 
компетентно управление: процедури за възлагане на обществени поръчки;  подготовка на 
искания за плащане;  осчетоводяване на извършените разходи и разплащане с изпълнителите; 
мониторинг (верифициране и провеждане на проверки на място); докладване и 
администриране на нередности; дейности за информация и публичност; съхранение на 
документацията. 
 

Финансов капацитет 
Бюджетите на Община Червен бряг, през последните години, са съобразени със 

стратегическите приоритети на Общината: финансова стабилност; приключване на 
действащите проекти по оперативните програми на ЕС за периода 2007-2013 г.; по-добро 
усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период; 
подобряване на предоставяните от Общината публични услуги; модернизация и развитие на 
техническата и образователната инфраструктура; баланс между потребностите и 
възможностите на общината. 
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Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Община Червен бряг разполага с достатъчно собствени приходи, с които да покрие 
разходите за своите инвестиционни намерения (придобиване, ремонт и реконструкция на 
ДМА). Наблюдаване се тенденция на нарастване, напр. с 3,17% повече за 2013 г. спрямо 2012 
г. Данъчните приходи за 2014 г. са преизпълнени с над 12%. 

За 2015 г. субсидията на Община Червен бряг, заложена в проекта на Държавния 
бюджет е в размер на 7 207 800 лв. Най-голям дял от тях е предвиден за  образованието. Над 
5 500 000 лв. са предвидени в проектобюджета на Общината за местни дейности за 
следващата година, в това число – по приходната част: Очакванията са да бъдат отпуснати 
близо 450 000 лв. от държавния бюджет за капиталови ремонти  и придобиване на 
дълготрайни материални активи в общината.  

Отчита се положителна тенденция на нарастване на собствените приходи, като дял от 
общинския бюджет, но все още общината е зависима от субсидии и трансфери от държавния 
бюджет за покриване на разходи. За осигуряване на необходимия финансов ресурс за 
изпълнение на проекти, финансирани по оперативните програми, се използва заем от Фонд 
„Флаг“.  
 

Технически капацитет 
В Община Червен бряг са създадени добри условия на екипите за работата по проекти. 

Те разполагат с необходимата материално – техническа база. Отдел „Проекти, поръчки и 
екология“ има добра ресурсна обезпеченост с материали, човешки, информационни и 
финансови ресурси, за изпълнение на задълженията си. 

В сградата на общинската администрация са обособени следните помещения за 
архивохранилища: 
 
Таблица 64.  Помещения за архивохранилища в Община Червен бряг 

№ Местоположение Отдел Квадратура Нормативно основание 

1. Подземен етаж (маза) ТСУ 20.00 кв. м. - 

2. 2 етаж, стая 204 ТСУ 32.40 кв. м. Работно помещение  

3. 5 етаж, стая 501 ППЕ 12.95 кв. м. 
Заповед № РД-09-467(2)/31.07.2012 г. – На 

кмета на община Червен бряг 

4. 5 етаж, стая 502 АМДТ 18.45 кв. м. 
Чл. 3 от Вътрешни правила за 

организацията и дейността на учрежденски 
архив 

5. 7 етаж, стая 707 АПИО/АИО 51.48 кв. м. 
Чл. 3 от Вътрешни правила за 

организацията и дейността на учрежденски 
архив 

6. 8 етаж, стая 808 ОБС и СД 6.00 кв. м.  - 

 
Сериозно внимание в процеса на работата по проекти е отделено на архивирането на 

документите, за всеки един проект, за да се гарантира целостта на архивите. Практика е за 
всеки отделен проект са бъде издавана заповед от Кмета на общината за определяне на 
мястото и служителя отговорен за проектното досие, както и спазване на нормативната 
уредба, свързана с архивирането и съхраняването на документите по проектите. Всички  
документи, които са създадени във връзка с изпълнението на даден проект подлежат на 
текущо и дългосрочно съхранение в архив, съгласно нормативната база на Европейския съюз 
и изискванията на националното законодателство.  
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В рамките на текущото архивиране документите се съхраняват в хронологичен ред в 
папки или класьори в определеното помещение/метален шкаф със заключващ механизъм, 
определено за проекта/проектите. В случай, че в оригиналът на даден документ следва да се 
съхранява при определено структурно звено в рамките на общинската администрация, в 
текущия архив се съхранява копие от документа. След приключване на изпълнението на 
проекта, документите във връзка с неговото изпълнение преминават в „постоянен архив”, 
където се съхраняват на функционален принцип в досиета, подредени по групи, в класьори и 
папки.  

Създадена е и пълна дигитализация на входящо - изходящата документация във връзка 
с изпълнението на всички проекти на община Червен бряг, както и електронен архив на всеки 
отделен проект. 

Община Червен бряг разполага с достатъчен административен, финансов и технически 
капацитет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие в 
периода 2014-2020 г. 

 
2.14.2.Неправителствен сектор 
 

Неправителствените организации са важен партньор в политиката за регионално 
развитие на местно и регионално равнище. Те са коректив и балансьор между интересите на 
държавните организации и гражданите, и спомагат за изпълнението на проекти, програми и 
дейности, допълващи работата на държавните структури.  
В град Червен бряг има регистрирани 3 неправителствени организации. По тип те се 
определят, както следва в таблица 65. 
 
Таблица 65. Неправителствени организации в Община Червен бряг 

Н Наименование Статут Сфера на дейност 

1 Равносметка Сдружение, 
самостоятелна полза, 
невписан в ЦР 

Законодателство, застъпничество, публични политики; 
Защита на човешки права; Насърчаване на 
икономическото развитие 

2 Самостоятелен 
дневен център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция на 
болните от диабет 

Сдружение  Социална рехабилитация и интеграция на болни от 
диабет. 

3 Фондация Христо 
Гешов 

Обществена полза, 
вписана в ЦР 

Защита на човешки права; Здравеопазване, права на 
пациента; Социални услуги 

Източник: Информационен портал за неправителствените организации в България 

 
След проведени срещи с гражданството и представители на различни 

неправителствени организации от града, се установи, че броя на НПО в града е общо осем, 
различен от представения в ИПНОБ, с допълнение: 

 Сдружение "Гражданско обединение за развитие" - гр. Червен бряг;  

 Сдружение "Руссия" - гр. Червен бряг;  

 Сдружение " Клуб Евроинтеграция" - гр. Червен бряг;  

 Сдружение "Местна инициативна група Карлуковски карст";  

 Туристическо дружество "Лесковец" - гр. Червен бряг. 
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Според общинската администрация е създаден добър климат на партньорство между 
Общината, частния сектор и неправителствените структури. НПО са ценен партньор при 
реализацията на проекти по различни линии, тъй като имат познания и ресурси в областта на 
разработването и изпълнението на проекти. Общината съдейства за популяризиране 
възможностите за кандидатстване на неправителствените организации в процедури, чиито 
действия се реализират на територията на Червен бряг.  

Проблемите пред НПО са свързани с финансирането на дейностите на организациите, 
което води до несигурност на активностите им и прави техните усилия фрагментирани и слабо 
видими. Тъй като голяма част от техните дейности са също така затворени в рамките на един 
активен местен елит, те не успяват да заинтересоват и увлекат по-големи социални групи, 
освен чрез грандиозни медийни събития. Доброволческите инициативи също са доста слабо 
засегнати в НПО сектора, въпреки не малкото национални кампании в сферата.  

 

2.14.3. Обществен ред и сигурност 
 
От органите за сигурността и обществения ред, които се намират на територията на 

общината, основно място заемат деконцентрираните структури на МВР – Районно управление 
„Полиция”, гр. Червен бряг и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. 
РУП в Червен бряг обхваща гр.Червен бряг и 9 села с прилежащите им землища: с. Горник, 
с.Сухаче, с.Девенци, с.Телиш, с.Ракита, с.Радомирци, с.Рупци, с.Бресте, с.Реселец. В 
гр.Койнаре функционира полицейски участък, който обхваща гр.Койнаре и 3 села с 
прилежащите им землища: с.Глава, С.Чомаковци и с.Лепица. 

Местната власт осъществява функции по взаимодействието с органите по сигурността и 
обществения ред при закрилата на децата и гражданите на обществени места, при определяне 
на пропускателния режим в училищата и детските заведения и обезопасяване на училищните 
дворове. Селата от общината се посещават по график от полицейски инспектор.  

Криминалните престъпления регистрирани на територията на Община Червен бряг по 
данни от Отчет на РУ“Червен бряг“ за 2013г. са 697, от които 234бр. са прекратени поради 
маловажност и липса на престъпление, 7бр. са останали за работа и 197бр. са разкрити. В 
сравнение с предходната година престъпленията са намаляли с 12,81%. 

В структурата на криминалната престъпност на територията преобладават 
престъпленията против собствеността – 297бр. (64,14% от всички), на второ място са 
общоопасните престъпления – 109бр. (23,54%) и 21бр престъпления против личността (4,53%). 

Структурата на престъпленията и противообществените престъпления за общината е 
както следва: 

 Престъпления против собствеността (чл.194-218а) – 28; 

 Кражби (чл.194,195) – 24; 

 Намерена и непредадена вещ (чл.207) – 1; 

 Неправомерна сеч в горски фонд (чл.235) – 3; 

 Общоопасни престъпления (чл.330 – 356) – 7 (управление на МПС без СУМПС – 6 и 
използване на чужди регистрац. номера – 1); 

 Други криминални престъпления - 1 
По населени места разпределението на регистрирани престъпления е следното: 

гр.Червен бряг – 21, гр.Койнаре – 5, с.Радомирци – 4, с.Горник – 3, с.Рупци – 1, с.Ракита – 1, 
с.Бресте – 1. 
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Във връзка с регистрираните престъпления  и прояви са извършени анализи, и са 
предприети адекватни мерки – регистрация на ДПС, организиране на явно наблюдение, 
провеждане на профилактични срещи и беседи с родителите, както с „утвърдените“ 
извършители на престъпления, така и с регистрираните „преминали“ през ДПС. Съвместно с 
ОКБПЛМН, УКБППМН, ДСП – ОЗД, ЦОП и обществени възпитатели се провежда превантивна 
дейност с деца в риск и се предлагат мерки за отстраняване на причините и условията за 
девиантното поведение. Провеждат се и регулярни срещи с директорите на училищата. 

През м.април, септември и октомври са проведени срещи с родители и деца в ОУ „Отец 
Паисий“-с.Радомирци и ПГХТ „Ю.Гагарин“ във връзка с предприемане на превантивни мерки за 
насилието срещу деца и употребата на наркотични средства, както и недопускане на 
извършване на кражби. 

През м.април в с.Горник се организира среща по проблемите свързани с ранното 
отпадане на деца от училище и предприемане на мерки срещу престъпността и насилието 
сред ромското население. 

Разработена е програма „Насилието в ОУ“Хр.Смирненски“-Червен бряг“. Проведени са и 
32 беседи по програма „Работа на полицията с училищата“. 

Фактори влияещи негативно за формиране на престъпност на територията на общината: 

 много необитаеми жилища в малките населени места; 

 масова безработица сред младите хора; 

 връщане на лица работили в чужбина и издържали свои близки; 

 компактна маса от ромско безработно население; 
Карта на престъпността с горещи точки в общината, това са: гр.Червен бряг, гр.Койнаре, 

с.Радомирци, с.Рупци, с.Глава, с.Чомаковци. 
МВР –РУ Червен бряг е предприело необходимите мерки за ограничаване на 

престъпността и за по висок контрол на критичните точки от общината. 
Контролът на пътната обстановка се осъществява от РУП Червен бряг – 1бр. 

автоконтрольор и 3бр. мл. автоконтрольори. В сравнение с предходната година се наблюдава 
намаляване на ПТП, както и намаляване на броя на тежките ПТП с жертви. 

 
2.14.4. Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи: 

 Ефективно действаща местна администрация.  

 Създаден добър климат на партньорство между Общината, частния сектор и 
неправителствените структури. 

 Криминогенната обстановка на територията за 2013г. се подобрява с много малък темп 
в сравнение с предходната.  

 Регистрираните НПО в града по данни на ИПНОБ са три, но техния брой е значително 
по-голям. 
 
Основни приоритети: 

 Надграждане на създадените общински електронни архиви. 

 Подобряване на нивото на електронните услуги в общината.  

 Подкрепа на НПО за кандидатстване по програми и проекти в социалната сфера. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

275 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

 Засилване взаимодействието между общинската администрация и РУ „Полиция“. 

 Създаване на оптимални условия за граждански мониторинг и контрол. 

 
2.15. Планова и проектна обезпеченост на територията на град Червен бряг 
 
2.15.1. Осигуреност с действащи устройствени планове и разработки 
 
2.15.1.1. Национални и регионални разработки 
 

Законът за устройство на територията и Законът за регионалното развитие са 
нормативните документи, регламентиращи нивата на планиране в страната. Документът на 
най-високо териториално ниво е Националната концепция за пространствено развитие на 
Р.България (НКПР) 2013–2025г., която е средносрочен планов документ и дава главните 
насоки за устройството, развитието, управлението и опазването на националната територия и 
акватория. Тя е създадена да работи съвместно със секторните политики на страната и да 
отрази пространственото им изражение, както и с Националната стратегия за регионално 
развитие 2012–2022г. (НСРР). Тези документи са първите подобни за последните години и 
запълват дългосъществуващия пропуск в националната политика за широка визия за 
устройство на територията. Те са инструменти, спомагащи интегрираното планиране и 
устойчивото пространствено, социално и икономическо развитие. 

Следващото ниво на планиране е представено от Регионалните схеми за 
пространствено развитие. Тази категория е въведена през 2012г. в приетите тогава 
изменения на Закона за устройство на територията. Системата на стратегическото планиране 
е променена и според нея всеки регион трябва да изготви и актуализира редица документи за 
пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво. Пилотната регионална 
схема за България е изготвена именно за Плевенска област, в която попада и община Червен 
бряг. Тя е резултат от работата по проект „Обща стратегия за устойчиво и териториално 
развитие на трансграничния регион Румъния – България“, който се финансира по програмата 
„Трансгранично сътрудничество България – Румъния“, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Целта на проекта е разработване на Регионална схема за пространствено развитие 
на територията на област Плевен, включваща 123 населени места в Област Плевен, 14 
градове, 11 от тях общини с цел създаване на план - база за дългосрочно, устойчиво развитие 
на урбанизираните територии, и на териториите извън тях, свързани с Националната стратегия 
за регионално развитие, с регионалните и общински планове за развитие.  

Схемата определя стратегията за устройствено развитие на Област Плевен и нейните 
връзки с другите области в рамките на ниво NUTS 2 и със съседни страни и съседни региони от 
Румъния. 

Регионалната схема за пространствено развитие на Област Плевен е средносрочен 
стратегически документ (2013-2025), който дава насоките за устройство, управление и 
опазване на територията, като създава предпоставки за пространствено ориентиране и 
координиране на секторните политики на територията на областта. Заедно с Областната 
стратегия за регионално развитие на Област Плевен 2014 – 2020 г. представляват основни 
документи в най-новото българско законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано 
планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.  
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Според регионалната схема гр.Червен бряг, в качеството си на общински център, 
попада в агломерационния ареал на Плевен, той е определен като един от вторичните 
опорни центрове за областта. Град Червен бряг е вторият град след областния център 
Плевен, за който се залага развитие на индустриални зони. 

 

 
Схема 17. Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен – Комлексна схема 

Източник: КПР на Община Червен бряг – 2014 - 2020г. 

 
2.15.1.2. Общи устройствени планове за града и общината 
 

Закона за устройство на територията и Наредба №7 за правилата и нормативите за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони, издадена от Министъра на 
регионалното развитие и Министъра на инвестиционното проектиране са нормативните актове, 
според които се изработват общите (ОУП) и подробните (ПУП) устройствени планове. ОУП се 
изработва за общини, части ои общини, на отделни населени места с техните землища. С тях 
се определят устройствени зони, като се групират отделните поземлени имоти. Освен тези 
зони могат да се определят и територии със специфични устройствени режими. Част от ОУП са 
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и правилата и нормативите за неговото прилагане, като той няма пряко отнешение за 
разрешаване на строителство. 

През 80-те години на ХХ век е разработен Общ градоустройствен план на гр.Червен 
бряг. Той не е процедиран и поради това не е влязъл в действие. Това означава, че 
градът няма Общ устройствен план и се е развивал стихийно според конкретни текущи 
потребности на населението, особено след промените след 1990 година. 

Във връзка с утвърдената Национална концепция за пространствено развитие – НКПР и 
плановото изграждане на градовете според изискванията на европейските нормативи и актове, 
а също и усвояването на пари от европейските Програми и фондове 2014-2020 г. за градско 
благоустрояване е необходимо създаване на планови документи за развитие на общината и 
града. Без наличието на такива в новия планов период Европейският съюз няма да отпуска 
пари за реализиране на обекти, без тяхната доказана именно с тези планови документи 
целесъобразност. Това налага спешно разработването на Общ устройствен план на градовете 
в община Червен бряг и на цялата община. Изискването за тези разработки недвусмислено е 
поставено в ЗУТ от 26.11.2012г. 

Независимо, че Общия градоустройствен план на град Червен бряг не е влязъл в сила, 
някои мероприятия от развитието на града са били съобразявани с него. В този смисъл може 
да се изтъкне, че града има обособени и реализирани градоустройствени зони  „Жилищна 
зона” за обитаване, „Промишлени зона” за труд, Зони за рекреация и т.н.  

Целесъобразното и балансирано бъдещо развитие следва да покаже бъдещия нов Общ 
устройствен план на град Червен бряг и на Община Червен бряг.  

Към момента е изработено Техническо задание за Общ устройствен план на Община 
Червен бряг.  

Съгласно изискванията на ЗУТ до 2016 г. Община Червен бряг трябва да има Общ 
устройствен план. С Решение № 501/29.05.2013 г. на Общински съвет –Червен бряг е 
одобрено Техническото задание за изработване на проект за Общ устройствен план (ОУП) на 
община Червен бряг и предстои провеждане на процедура за неговото възлагане. Началото е 
поставено на 21.11.2014г. с Обявление за обществена поръчка (634414), Преписка 00122-2014-
0004, Открита процедура по ЗОП за „Изработване на проект за Общ устройствен план на 
Община Червен бряг“. 

 

2.15.1.3. Подобри устройствени планове за територията на град Червен бряг 
 

Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) подробните 
устройствени планове (ПУП) конкретизират устройството и застрояването на териториите на 
населените места, землищата им и на селищните образувания и предвижданията им са 
задължителни за инвестиционното проектиране.  
 

 Цялостни подробни устройствени планове за територията на град Червен бряг 
Цялостните подробни устройствени планове (ПУП) могат да бъдат:  

1). План за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за 
режим на застрояване);  
2). План за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на 
застрояване);  
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3). План за улична регулация ПУР - (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за 
обекти на публичната собственост);  
4). План за застрояване - ПЗ;  
5). Работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);  
6). Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии.  
 
Таблица 66. Цялостни Подробни устройствени планове за територията на град  Червен бряг 

Градоустройствена планова осигуреност на територията на гр. Червен бряг 

Местност Вид устройствен план Заповед за одобряване 

гр. Червен бряг – I и IV  част Кадастрален и регулационен план 
(и застроителен) 

Заповед N768  от 25.09.1989г. 

гр. Червен бряг – II, III и от V до XII 
част 

Кадастрален и регулационен план 
(и застроителен) 

Заповед N767  от 25.09.1989г. 

ЦГЧ – гр. Червен бряг –  IV, V и VII 
част 

Кадастрален и регулационен план 
(и застроителен) 

Заповед NРД-01-03-308 от 
02.05.1990г. 

V квартал – гр. Червен бряг –  I и II 
част 

Кадастрален и регулационен план 
(и застроителен) 

Заповед NРД-01-03-817 от 
03.09.1990г. 

Източник: Община Червен бряг 
 

Тези устройствени планове са били одобрени по чл.71 от ППЗТСУ и са съставяни в 
съответствие с действащия тогава Закон за териториално и селищно устройство и не 
отговарят на разпоредбите на настоящата нормативна уредба - Закон за устройство на 
територията. 
 

 Частични подробни устройствени планове за територията на град Червен бряг  
Частични подробни устройствени планове се съставят за ограничена част от 

територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти).  
 
Частичните подробни устройствени планове (ПУП-ове) могат да бъдат:  

1). План за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за 
режим на застрояване);  
2). Изменение на план за регулация и застрояване - ИПРЗ (план за регулация на улици и 
поземлени имоти и за режим на застрояване);  
3). План за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на 
застрояване);  
4). Изменение на план за регулация - ИПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без 
режим на застрояване);  
5). План за застрояване - ПЗ;  
6). Изменение на план за застрояване - ИПЗ;  
7). Работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне).  
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Таблица 67. Частични ПУП за територията на гр.Червен бряг, одобрени от 2005 г.до днес  
Регулационни изменения на територията на гр.Червен бряг от 2005г. до 2014г. 

№ квартал  УПИ/осови точки заповед за одобряване№ 

1 кв. 510 XIV-510005 и XV-510005 – "Бета" АД РД-11-17/02.04.2014г. 

2 кв. 18 XVII-705,706 РД-11-35/11.08.2014г. 

3 кв. 130 VI – за обществено обслужващи дейности РД-11-58/13.09.2014г. 

4 кв. 34 XXXIX-842, XLI-843 и X РД-11-46/16.10.2012г. 

5 кв. 1 VI-2018, XI-2018, XII-2018, XIII-2018 и XIV-2018 РД-11-3/16.01.2013г. 

6 кв. 88 XVI РД-11-30/05.04.2013г. 

7 кв. 83 III-1221, XVII-1220 РД-11-32/05.04.2013г. 

8 кв. 23 тупик в обхвата на III-666, IV-667 и X-668 РД-11-85/20.11.2013г. 

9 кв. 80 VI-1076 и VII-1076 РД-11-77/29.10.2013г. 

10 кв. 4 XVIII-91, XIX-90 и XVII-92 РД-11-67/20.09.2013г. 

11 кв. 510 XV-510005 – за производство на биоелектроенергия 
(Парцеларен план за трасе на подземен кабел 20kV) 

637/30.10.2013г. 

12 кв. 37 и 
кв.38 

I-968, II-967 и II РД-11-1/04.01.2012г. 

13 кв. 180 IX-2487, XVII-2487, XXI-2487, XXII-2487,  XXIII-2487, XXIV-
2487, XXV-2487 и XVI-2488 – Ивена АД 

РД-11-9/15.03.2012г. 

14 кв. 132 I-140 – за Евангелска Петдесетна църква РД-11-21/17.04.2012г. 

15 кв. 62 XIX, XXI; От ОК362 до ОК362д РД-11-20/09.04.2012г. 

  От ОТ411 до ОТ422 N98/17.02.2012г. 

16 кв. 5, 7, 9, 16, 17, 29 и новообаразувани кв. 8, 29а, 33а N210/26.06.2012г. 

17 кв. 180 V-2486 и XXVI-2485 РД-11-12/09.02.2011г. 

18 кв.90 и 
кв.95 

VII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV и XXIII (кв.95) РД-11-1/04.01.2011г. 

19 кв. 113 XIV-1414, XVII-1413 РД-11-16/17.02.2011г. 

20 кв. 56а V-1680 и XX-1680 РД-11-18/24.02.2011г. 

21 кв. 75 (V 
квартал) 

XI – за защитено жилище РД-11-35/11.05.2011г. 

22 кв. 62 XVIII – център за настаняване от семеен тип, XIX – за ОО 
дейности и XX – за трафопост 

РД-11-36/11.05.2011г. 

23 кв. 6а IV – за бензиностанция и газостанция РД-11-42/20.05.2011г. 

24 кв. 17 (V 
квартал) 

XIX и XXVIII РД-11-90/24.08.2011г. 

25 кв. 180 XI-2533 РД-11-92/26.08.2011г. 

26 кв. 88 XV и XVI РД-11-100/21.09.2011г. 

27 кв. 134(2) XXVII-2464 – за бетонов възел и XXVIII-2464 – за 
трафопост 

РД-11-93/26.08.2011г. 

28 кв. 134(2) ПИ501021 и ПИ166007 РД-11-136/27.12.2011г. 

29 кв. 180 X-2512, XV-2512, XIV-2512 РД-11-39/09.04.2010г. 

30 кв. 179 I-2466 – за предприятие за металообработка РД-11-55/19.05.2010г. 

31 кв.71 I – за болница, II – за заведелие за социални грижи и III – 
за трафопост 

РД-11-67/31.05.2010г. 

32 кв. 177 XVII-2459 -  за производствена и складова дейност РД-11-108/07.07.2010г. 

33 кв. 66а I, II РД-11-131/18.08.2010г. 
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34 кв. 128  РД-11-133/31.08.2010г. 

35  ПИ951231 и ПИ951232 РД-11-203/11.05.2010г. 

36 кв. 177 XXV, XXVI, XXXI, XXXII, XXXIV-2460 РД-11-184/09.11.2010г. 

37  ПИ248005 РД-11-119/14.07.2010г. 

38 кв. 97 I-1306 и XX-1306 РД-11-94/30.04.2009г. 

39 кв. 121 I – за ОО дейности РД-11-119/02.07.2009г. 

40  ОК161-ОК136-ОК473 – ул. Антим I и ОК136-ОК414 – ул. 
Иван Вазов 

РД-11-120/02.07.2009г. 

41 кв. 125 X-379,381,382 РД-11-147/01.09.2009г. 

42 кв. 177 XXV-2460 и XXXIV-2460 РД-11-177/02.11.2009г. 

43 кв. 117 V-1000, VI-1001 и VII-1002 РД-11-184/13.11.2009г. 

44 кв. 180 III-2464 и XX-2480 РД-01-03-66/30.01.2008г. 

45 кв. 177 XXV до XXXIII РД-01-04-908/11.12.2007г. 

46 кв. 68а XI-2107 и XII-2117 РД-01-03-557/25.07.2008г. 

47 кв. 36 III-985 и V-986 РД-01-03-651/26.06.2008г. 

48 кв. 180 II-2480 и XX-2480 РД-01-03-163/07.03.2007г. 

49 кв. 131 VIII, IX, X, XI, XII РД-01-03-111/06.02.2007г. 

50 кв. 55а I РД-01-03-271/11.04.2007г. 

51 кв. 128 III-223 и IV-222 РД-01-03-408/31.05.2007г. 

52 кв. 1А II, V, VI и VII РД-01-03-409/31.05.2007г. 

53 кв.168 XII, XIV, XV и XVII РД-01-03-215/22.03.2007г. 

54 кв.1А I и IX РД-01-03-443/15.06.2007г. 

55 кв. 3 IV, V, VI, VII, VIII, IX РД-01-03-531/12.07.2007г. 

56 кв. 4 IX до XVI РД-01-03-142/20.02.2007г. 

57 кв. 177 XXV до XXXIII РД-01-03-908/11.12.2007г. 

58 кв. 100 I-1572, II-1571, XV-1571, XIV РД-01-03-277/23.03.2006г. 

59 кв. 53 XI, XII, IX, X РД-01-03-538/08.06.2006г. 

60 кв. 38 974,972 РД-01-03-653/07.07.2006г. 

61 кв. 111 II-1434, III-1437 и IV-1438 РД-01-03-587/26.06.2006г. 

62 кв. 73 IX-1204 и VIII-1203 РД-01-03-588/26.06.2006г. 

63 кв. 18 704, 705, 706 РД-01-03-729/09.08.2006г. 

64 кв. 81 III-1065, XIII-1065 РД-01-03-768/23.08.2006г. 

65 кв. 128 V-222, IV-222 РД-01-03-878/25.09.2006г. 

66 кв. 4 VI-89,93, VIII-94, V-88 РД-01-03-879/29.09.2006г. 

67  ПИ229002, ПИ229003 РД-01-03-962/24.10.2006г. 

68 кв. 137 II-256 РД-01-03-961/24.10.2006г 

69 кв. 45 III-1158, IV-1159 РД-01-03-1024/10.11.2006г. 

70 кв. 45 III-1158, VIII-1057 РД-01-03-1077/13.12.2006г. 

71 кв. 19 VIII, IX, X РД-01-03-1106/21.12.2006г. 

72 кв. 164а VIII, IX, X РД-01-03-437/08.05.2006г. 

73 кв. 140 II-441 РД-01-03-6/05.01.2005г. 

74 кв. 98 II-1324 РД-01-03-123/04.02.2005г. 

75 кв. 180 VII, XII, XIII РД-01-03-178/ 15.02.2005г. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

281 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

76 кв. 180 XI-2533, VI-2485 и V РД-01-03-357/06.04.2005г. 

77 кв. 43 913-915 РД-01-03-378/12.04.2005г. 

78 кв. 177 XXI – за Соп РД-01-03-433/26.04.2005г. 

79 кв. 112 XX-1427 РД-01-03-340/31.03.2005г. 

80 кв. 111 XIII-1440 и XVI-1436 РД-01-03-572/02.06.2005г. 

81 кв. 124 IV-335 – за автодиагностичен пункт РД-01-03-692/20.06.2005г. 

82 кв. 90 XXI-1254, XXII-1253 и VIII-1260 РД-01-03-764/28.06.2002г. 

83 кв. 53 IX-1823 Акт 16/10.08.2005г. 

84 кв. 70 (V 
квартал) 

IV  Акт 15/10.08.2005г. 

85 кв. 180 II и XX РД-01-03-1095/15.08.2005г. 

86 кв. 24 IX-688 РД-01-03-1148/24.08.2005г. 

87 кв. 176 III-2423 РД-01-03-1174/02.09.2005г. 

Източник: Община Червен бряг 
 
Таблица 68. Брой на частични ПУП за територията на гр.Червен бряг, одобрени между 1989 г. и 
2004 г. 

Регулационни изменения на територията на гр.Червен бряг от 1989г. до 2004г. 

Година Брой Година Брой 

2004 33 1996 12 

2003 20 1995 6 

2002 13 1994 6 

2001 4 1993 10 

2000 5 1992 7 

1999 7 1991 7 

1998 5 1990 7 

1997 7 1989 1 

Общо: 150 за 16 години 

Източник: Община Червен бряг 
 

2.15.1.4. Кадастрална карта и кадастрални регистри 
 

Със Заповед № РД-16-35 от 21.10.2014г. на Изпълнителния директор на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър на основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от Закона за кадастъра и 
имотния регистър е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални 
регистри /КККР/ на гр.Червен бряг – V квартал, както и всички стопански дворове, промишлени 
площадки и други застроени територии в землището на гр. Червен бряг.  

На 23.01.2014г. Службата по геодезия, картография и кадастър – СГКК гр.Плевен, към 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър е издала Кадастрален регистър на 
недвижимите имоти за гр. Червен бряг с EKATTE: 80501, Община Червен бряг, Област 
Плевен въз основа на документ с входящ № 09-8227 / 01.11.2013г. 
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населеното място и 
ул.Стара планина. 3
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Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър 
 

2.15.2. Одобрени големи инвестиционни и инфраструктурни проекти, предвидени 
за реализация на територията на Община Червен бряг 
 

На територията на община Червен бряг през последните години се реализират мерки за 
подобряване и равитие на техническата инфраструктура: Проект № DIR-51011116-24-69 
„Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Червен 
бряг”, ОП Околна среда 2007 - 2013”; Етапният проект на „Черноморска технологична 
компания“ АД, инвеститор за регион „Мизия“ за „Газоразпределителна мрежа на гр. Червен 
бряг“ и Проект № DIR-5112122-2-67 „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Луковит“, които към момента са в процес на изпълнение.  

Тези проекти имат екологично отражение и спомагат за подобряване състоянието на 
околната среда. Въвеждат се мерки за пречистване на отпадните води, подобрява се ВиК 
инфраструктурата, създава се система за управление на отпадъците. От получен отговор на 
писмо с изходящ № 26-00-3093/21.11.2014г. от Министерство на околната среда и водите 
стават ясни проектните приоритетни дейности, които ще се финансират по оперативна 
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програма „Околна среда“ 2014 – 2020г, като всеки град може да кандидатства стига 
предвижданията на ИПГВР отговарят на изискванията на окончателните приоритетни и на 
ОПОС 2014-2020. Община Червен бряг е една общините, в които се реализират проекти, 
финансирани по ОП „Околна среда“, за изграждане и развитие на инфраструктура за питейни и 
отпадъчни води, пречиствателни станции, подобряване инфраструктурата за отпадъците, за 
опазване, поддържане и др. Един от тези проекти е изцяло регионален и включва общините 
Луковит, Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица: 

 
Проект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Луковит" 
Категория: Приоритетна ос 2: Отпадъци 
Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 15 626 301,00 лв 
Регистрационен номер: DIR-5112122-2-67 
Тип на бенефициента: Община 
Име на бенефициент: Луковит 
Година на приключване на проекта: 2015 
Община: Луковит 
Област: Ловеч 
Цел: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, 
включително и общини Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица 
Дейности: 
Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране 
изготвени преди кандидатстване Под-дейност 1.1.1. Проучвания и проектиране  
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти  
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1. Изграждане на Регионалното депо за 
неопасни отпадъци – гр. Луковит: Дейност 3.1.1. Външни връзки Дейност 3.1.2. Строителни 
работи – общо Дейност 3.1.3. Доставка на машини и съоръжения за експлоатацията на депото. 
Стационарно оборудване Дейност 3.2. Изграждане на център за рециклиране – РЦУО Луковит 
Дейност 3.2.1. Строителни работи – вкл. в регионално депо Дейност 3.2.2. Стационарно 
оборудване - вкл. в обществената поръчка за изграждане на регионалното депо Дейност 3.3. 
Изграждане на инсталация за „зелено” компостиране Дейност 3.3.1. Строителни работи - вкл. в 
обществената поръчка за изграждане регионално депо Дейност 3.3.2. Стационарно 
оборудване Обект 2: Претоварна станция - Тетевен Дейност 3.4. Изграждане на Претоварна 
станция – Тетевен: Дейност 3.4.1. Външна инфраструктура на ПС Тетевен Дейност 3.4.2. 
Строителни работи Дейност 3.5. Изграждане на общински център за рециклиране – на ПС 
Тетевен Дейност 3.5.1. Строителни работи Дейност 3.5.2. Стационарно оборудване  
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения  
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1.Управление на 
проекта 5.2 Публичност 
Дейност 6: Одит  
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор 7.2. Авторски надзор 
Обекти: 
1. Депо - клетка 1 
2. Компостираща инсталация 
3. Център за рециклиране 
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4. Претоварна станция Тетевен 
Обслужвано население: 79 745 жители 
Общ капацитет на депото: 661 500 тона 
Капацитет на клетката: 164 700 тона 
Компостираща инсталация - общ капацитет: 2 000 т./год.  
Претоварна станция Тетевен - капацитет: 8 т./час 
 

В Регионалния план за развитие на Северозападен район (СЗР) за периода 2014-2020г. 
е включено следното проектно предложение с пряко отношение към развитието на гр.Червен 
бряг: Проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура 
в гр.Червен бряг. Проектното предложение е приоритетно за развитието на община Червен 
бряг и затвърждава позицията на общината като един от вторичните опорни центрове за 
областта с предимно индустриален характер.  

В компетенциите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са и 
проектите във ВиК сектора. В Регионалния генерален план (РГП) за водоснабдяване и 
канализация на обособената територия на „ВиК“ ЕООД – гр.Плевен в краткосрочната 
инвестиционна програма (2014-2020г.), планираните проекти на територията на община Червен 
бряг включват: 

 Проектиране и инсталиране на нова система SKADA за гр. Червен бряг; 

 Поставяне на бърз пясъчен филтър за с. Рупци; 

 Поставяне на бърз пясъчен филтър за с. Радомиржи; 

 Изграждане на нов напорен водопровод от ПС1 Червен бряг до резервоар на с. Горник; 

 Реконструкция на резервоар Червен бряг – ниска зона, 2500 м3; 

 Реконструкция на резервоар Червен бряг – висока зона, 2000 м3; 

 Модернизация на съоръжения за обеззаразяване – с. Телиш; 

 Реконструкция на помпена станция Червен бряг – висока зона; 

 Реконструкция на помпена станция Червен бряг 3; 

 Реконструкция на помпена станция Червен бряг 1; 

 Проектиране и инсталиране на устройства за измерване на налягането. 
 

Тези проекти определят техническите и икономическите възможности за развитие на 
ВиК системите през следващия планов период и са на обща стойност 2 048 234 лв.15  

Със средства по ОП „Регионално развитие”, през отминаващия програмен период, са 
реализирани проекти, свързани с градското възстановяване и развитие. Тези проекти са 
свързани с подобряване на социалната инфраструктура с публичен характер, подобряване на 
конкурентоспособността на отделни производствени структури и др. При тяхната реализация 
не е отчитан комплексният ефект, който е свързан с интегрираното градско възстановяване и 
развитие. Червен бряг е един от градовете, към които са насочени инвестиции чрез проекти, 
свързани с подобряване качествата на образователната и инфраструктурата за социално 
подпомагане.  

В рамките на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ няма планирани 
инвестиции за инфраструктурни проекти с национално и регионално значение, предвидени за 
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 Писмо с изходящ Рег. №99-00-6-8363/26.11.2014г. от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 
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реализация на територията на община Червен бряг към настоящия момент за периода 2014-
2020г, както няма и планирани инвестиционни проекти на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията.16  

Към Декември 2014г. не е получен отговор от Министерство на икономиката и 
енергетиката на писмо с входящ № 26-В-226/03.11.2014г. за предоставяне на информация за 
планираните големи инфраструктурни проекти с национално и регионално значение, 
предвидени за реализация на територията на община Червен бряг в периода от 2014 до 2020г., 
които са в компетенциите на това министерство. 

Освен това във връзка с искане на информация за електроснабдителната мрежа 
Високо, Средно и Ниско напрежение в гр.Червен бряг от „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ“ЕАД е входирано писмо с №12011660417/19.11.2014г. със срок на изпълнение 30 
дни, на което към Декември 2014г. не е получен официален отговор. 

В компетенциите на Министерство на културата няма планирани проекти за следващия 
програмен период за реализация на територията на община Червен бряг.17 

Липсата на отговор от някои от министерства на Република България може да се дължи 
на политическата обстановка в страната по времето, по което са входирани. Краят на месец 
октомври и началото на ноември правителството на Република България е все още Служебно 
и писмата са с обръщение към служебните министри, дни след входирането им парламентът 
избра новото правителство и започнаха назначенията на министрите от новия мандат, може би 
заради това няма и ответни писма. 

 

2.15.3. Актуални проектни идеи и разработени проекти 
 
2.15.3.1. Проекти на Община Червен бряг 
 

Община Червен бряг е сред водещите общини в област Плевен в усвояването на 
средства от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2007 – 2013г. Средствата 
по Оперативните програми са начин за запълване на липсите в общинския бюджет за справяне 
с „големите“ проблеми на общините, които изискват неполсилни за малките общини финансови 
вложения. Проектите, с които се кандидатства за финансиране, са основно с публичен 
характер. Ключова роля има капацитет на местната администрация за успешно, качествено и 
ефективно усвояване на фондовете. Кандидатстването по проекти по различните Оперативни 
програми не е без значение, но е и важен резултатът – одобряване на финансиране, 
приключване на проектите, получаването и възстановяването на съответните суми на 
бенефициентите в установените срокове. Местната администрация обаче не се е възползвала 
достатъчно от други донорски програми освен оперативните програми.  

Средствата, договорени и усвоени или в процес на усвояване от Общината по 
европейски и международни програми и проекти в периода 2008 - 2013 г. са в размер на 
15 091 137 лв. (в сумата не е включен Проект по ОП „Околна среда“ „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъци – регион Луковит“ на стойност 16 448 
738, 09лв, тъй като Община Червен бряг не е пряк бенефициент на средства, а само ще 

                                                 
16

 Писмо с изходящ Рег. №32-01-1107/13.11.2014г. от Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 
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 Писмо с изходящ Рег. №26-00-869/27.11.2014г. от Министерство на културата 
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бъде ползвател на системата след като участва със собствен принос във 
финансирането на проекта), разпределени по източници, както следва: 5 проекта, 
финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.; 1 проект, финансиран по ОП „Околна 
среда“ 2007 – 2013г.; 8 проекта, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 
201 г.; 3 проекта по ОП „Административен капацитет“ 2007 – 2013г.; 1 проект по ПРСР 2007 – 
2013г.; 1 проект по Програма „Красива България“ и 1 проект по Социално инвестиционен фонд.  
 
Таблица 70. Проекти, изпълнени, регистрирани или в процес на изпълнение в периода 2008 - 
2013 година 

Програма/ източник на финансиране  Брой проекти  Валута (лева)  

Оперативна програма „Околна среда“ 2 21 931 079  

Оперативна програма „Регионално развитие“ 5 8 107 057 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 8 738 859 

Оперативна програма „Административен капацитет“ 3 190 903 

Програма „Красива България“ 1 299 823 

Социално инвестиционен фонд 1 257 784 

Програма за развитие на селските райони 1 14 370 

Общо: 21 31 539 875 

Източник: Общинска администрация 
 

Най-голям е делът на финансиране на изпълнените проекти с източник ОП „Околна 
среда“ 2007-2013г., като там е включен и регионалният проект за „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъци – регион Луковит”, следва ОП „Регионално развитие“. Най-
много като брой са реализираните проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 
2013г. 
 

 Реализирани проекти на община Червен бряг 
 
Проект „Право на достоен живот“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 
2013г. и национално и общинско съфинансиране  
Стойност на проекта: 71 031 лв 
Реално изплатена сума: 65 221 лв 
Начало/край на проекта: 12.05.2008/12.05.2009  
Продължителност: 12 месеца  
Партньори: Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание" 
Резюме: Проектът е насочен към подпомагане на хора с увреждания в трудоспособна и 
пенсионна възраст и самотноживеещи възрастни хора, за намаляване на риска от зависимост 
от институционален тип грижи и осигуряване на възможност за професионално реализиране 
чрез Социален асистент и Домашен помощник. В дейностите по проекта са включени: 
обособяване, ремонт и оборудване на помещение, намиращо се в Общински социални услуги – 
Домашен социален патронаж; подбор на потребилите на услугите; подбор и обучение на 
социалните асистенти и домашни помощници. От услугата Социален асистент се очаква да се 
възползват 30 души от цялата община през 2015г., от услугата Домашен помощник през 2011г. 
са се възползвали 60 възрастни и ст.хора от цялата община, а през 2015г. се очаква да бъдат 
100 души. 
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Проект „С традициите от миналото вървим напред“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 
2013г. 
Стойност на проекта: 71 281 лв  
Реално изплатена сума: 72 443 лв 
Начало/край на проекта: 12.10.2009/12.09.2010 
Продължителност: 11 месеца  
Партньори: Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание" 
Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” 
Основно училище „Христо Смирненски” 
Средно общообразователно училище „Христо Смирненски” 
Основно училище „Христо Ботев” 
Основно училище „Отец Паисий” 
Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май” 
Читалище „Асен Златаров” 
Резюме: Проектът е насочен към формиране на съставите на клубните дейности, тяхното 
организиране и провеждане, закупуване на спортни пособия, материали за кръжочни дейности 
и техника, организиране и провеждане на екскурзия „С традициите от миналото вървим 
напред“, както и на Общински празник „Аз мога да променя училището към по-добро“. 
 
Проект „Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 
2013г. 
Стойност на проекта: 54 810 лв  
Реално изплатена сума: 60 297 лв 
Начало/край на проекта: 04.11.2010/01.03.2012 
Продължителност: 14 месеца  
Резюме: Подобряване на качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните 
семейства на територията на община Червен бряг чрез прилагане на нови устойчиви и 
комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и 
преодоляване на неговите последици. Дейностите по проекта са включвали: ремонти на 
помещенията – обособяване на самостоятелни кабинети за работа на специалистите в ЦОП, 
подмяна на дограмата, ремонт на санитарните възли; доставка на офис оборудване и 
обзавеждане за създаване на подходяща среда за работа на центъра. Освен изграждането на 
материално техническата база на центъра с този проект се решава и методологията за 
предоставянето на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, както и обучение на 
заетите в центъра. Като резултат от проекта още през първата година (2011г.) Центърът е 
открит с капацитет за 20 деца, а през следващата 2015г. той ще се увеличи на 30. Служителите 
са инициатори на дарителски кампании, както и на открити занимания на деца настанени в 
приемни семейства.  
 
Проект „Алтернатива за достоен живот” 
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 
2013 
Стойност на проекта: 166 805 лв  



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

289 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

Реално изплатена сума: 152 659 лв 
Начало/край на проекта: 04.11.2010/01.03.2012 
Продължителност: 14 месеца  
Партньори: Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание" 
Резюме: Проектът съдържа в себе си дейности за информиране на потенциалните 
потребители на услугата „Домашен помощник“, подбор на потребителите, обучение на 
помощниците, изработване на идивидуални планове за предоставяне на услугата, както и 
вътрешен мониторинг. 
 
Проект „Подобряване ефективността на общинските администрации в общините Червен 
бряг, Луковит и Ябланица, чрез стимулиране на организационното развитие на 
административните структури” 
Източник на финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 
г. и национално финансиране 
Стойност на проекта: 158 082 лв  
Реално изплатена сума: 159 082 лв 
Начало/край на проекта: 15.10.2012/15.04.2014 
Продължителност: 18 месеца  
Резюме: Общата цел на проекта е подобряване на работата и ефективно функциониране на 
общинските администрации в общините Червен бряг, Луковит и Ябланица, чрез насърчаване 
на организационното развитие на административните структури. 
 
Проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен 
Бряг“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 
г. и национално финансиране 
Стойност на проекта: 89 940 лв 
Реално изплатена сума: 17 988 лв 
Начало/край на проекта: 10.04.2013/10.06.2014 
Продължителност: 14,20 месеца (Статус – регистриран) 
Резюме: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в 
община Червен бряг. Обучение в Института по публична администрация, обучение по 
разговорен английски език, обучение за работа с уязвимите групи, обучение на ключови 
компетентности за повишаване личната ефективност. 
 
Проект „Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики чрез 
въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 
г. и национално финансиране 
Стойност на проекта: 48 168 лв  
Реално изплатена сума: 14 833 лв 
Начало/край на проекта: 12.11.2013/12.08.2014 
Продължителност: 9 месеца (статус – регистриран) 
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Резюме: Повишаване капацитета на общинската администрация за извършване мониторинг и 
контрол на конкретни политики и подобряване процеса на стратегическо планиране в община 
Червен бряг. 
 
Проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните 
салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, 
ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг, ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, 
СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. 
Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска 
ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг” 
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г. и 
национално финансиране 
Стойност на проекта: 5 398 379 лв  
Реално изплатена сума: 5 410 642 лв 
Начало/край на проекта: 03.02.2009/03.02.2011 
Продължителност: 24 месеца  
Резюме: Осигуряване на подходяща, рентабилна, енергоефективна и достъпна за ромите и 
хората в неравностойно положение образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво 
развитие и повишена конкурентоспособност на градския ареал на община Червен бряг. 
 
Проект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. квартал 62, 
жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено жилище в УПИ ХІ, стр. квартал 75 по плана на 
Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен бряг“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г. и 
национално финансиране 
Стойност на проекта: 1 044 001лв  
Реално изплатена сума: 1 044 001лв 
Начало/край на проекта: 28.12.2011/28.12.2013 
Продължителност: 24 месеца  
Резюме: Осигуряване на социално включване и изграждане на подходяща инфраструктура, 
предоставяща резидентни социални услуги в общността за децата над 3 годишна възраст от 
ДМСГД и за децата и младежите с увреждания, от ДДУИ и ДДФУ, които напускат или ще бъдат 
изведени от социалните институциите е общата цел на проектно предложение «Изграждане на 
Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХVІІІ, стр. кв.62, жк „Победа” в гр. Червен бряг и 
защитено жилище в УПИ ХІ, стр. кв.75 по плана на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен 
бряг”. Така формулирана, тя е в пълно съответствие с основната цел на операцията 1.1: 
„Социална инфраструктура”, а именно „да се осигури подходяща и рентабилна образователна, 
социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на 
населението в градските центрове и техните прилежащи територии”. Проектното предложение 
се вписва в схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“. 
 
Проект „Укрепване на регистрирано свлачище № 14.8050.01, засягащо път ІІІ – 3006 
/Плевен – Радомирци – Червен бряг/, от км. 8+89 до км. 9+200 – при входа на гр. Червен 
бряг, източно от кв. 41, 43, 44 по плана на града“  
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Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и 
национално финансиране 
Стойност на проекта: 804 845лв  
Реално изплатена сума: 792 582лв 
Начало/край на проекта: 05.02.2010/07.09.2011 
Продължителност: 19,30 месеца  
Резюме: Проектното предложение е насочено към извършване на конкретни практически 
действия за укрепване на регистрирано периодично - активно свлачище в района на гр. Червен 
бряг. 
 
Проект „Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето“  
Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и 
национално финансиране и финансиране от общинския бюджет. 
Стойност на проекта: 901 642лв  
Реално изплатена сума: 859 832 лв 
Начало/край на проекта: 23.11.2011/23.11.2013 
Продължителност: 24 месеца  
Резюме: Развитие на водещата туристическа атракция - Тектонски гребен ”Калето” и 
съпътстващaта я атракция „Реселешки кукли”, обединени в интегриран туристически маршрут, 
за оползотворяване потенциала на региона на Община Червен бряг и с. Реселец като 
атрактивна дестинация за устойчив екологичен туризъм. 
 
Проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Червен бряг“ 
Източник на финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 г. и 
национално финансиране 
Стойност на проекта: 818 750 лв  
Реално изплатена сума: 818 750 лв 
Начало/край на проекта: 12.01.2009/14.03.2013 
Продължителност: 50,73 месеца  
Цел на проекта: Конкретна цел на проекта е да подпомогне общинската администраця на 
община Червен бряг да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване 
на водния цикъл на гр. Червен бряг. С готовя инвестиционен проект впоследствие община 
Червен бряг ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–
2013 г.” за инфраструктурен проект. 
 
Проект „Градска градина – гр. Червен бряг“ 
Източник на финансиране: Програма „Красива България“ и финансиране от общинския 
бюджет на Община Червен бряг 
Стойност на проекта: 299 823 лв 
Продължителност: 10 месеца 
Резюме: Видове дейности: ремонт на съществуващи алеи, ремонтиране на ограда, 
изграждане на система за напояване на зелени площи, изграждане на нови кътове за отдих, 
изграждане и оформяне на нови алеи, изграждане на три нови детски площадки за различни 
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възрастови групи, съобразени с европейските изисквания за безопасност, монтаж на ажурен 
парапет, подмяна на бордюри и полагане на нова асфалтова настилка по алеите и др. 
 
Проект „Ремонт на ЦДГ „Звездица“ – гр. Червен бряг“ 
Източник на финансиране: Социално инвестиционен фонд и финансиране от общинския 
бюджет на община Червен бряг 
Стойност на проекта: 257 784 лв 
Продължителост : 9 месеца 
Резюме: Саниране на сграда – външна топлоизолация, саниране фасада и вътрешно 
саниране, доставка и монтаж на сенници, ремонт на помещения и санитарни възли, подмяна 
на дограма, подмяна на осветление, монтаж на ламиниран паркет и шумопоглъщаща настилка, 
ОВ и др. 
 
Проект „Зелена светлина за децата ни“ 
Източник на финансиране:  Център за образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОМН и Ромски образователен фонд – Будапеща 
Стойност на проекта: 19 654 лв 
Начало/край на проекта: 01.10.2011/30.06.2012 
Продължителност: 9 месеца 
Партньори: Сдружение с нестопанска цел – Дружество „Знание“ 
Резюме: Проектът е ориентиран към реализирането на два типа дейности, чиито адресати са 
ученици от първите и вторите класове на 4 средищни и 2 приемни училища на територията на 
общината. Според статистическите данни, близо 65% от учениците в 9-те общински училища 
спадат към малцинствени групи, най-вече към ромската общност. Преките бенефициенти на 
проекта са обхванати в неформални клубни дейности с интеграционен характер, насочени към 
успешната им социализация. Във всяко училище е създадена по една група, изучаваща 
правилата за движение по пътищата с оглед на формиране на поведенческа култура на пътя 
от ранна детска възраст. 
 
Проект „Залесяване на „Лесопарк” в местността „Долната лъка, с. Чомаковци” 
Източник на финансиране: Мярка 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" на 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  
Стойност на проекта: 14 370 лв 
Резюме: Проектът предвижда залесяване на площ от 21 декара с бяла върба, в близост до 
поречието на р. Искър при с. Чомаковци. Основните процеси при реализиране на 
инвестиционното предложение са: почистване на площта, изкореняване и избутване на 
изкоренени пънове, подравняване на площта, риголване и подравняване след риголването, 
както и отглеждането на посадения материал за период от 3 години. 

 Текущи проекти  
 
Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци – регион 
Луковит” 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда“ 2007 – 2013г. 
Стойност на проекта: 16 448 738 лв 
Година на приключване на проекта: 2015г. 
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Цел: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит, 
включително и общини Тетевен, Червен бряг, Роман и Ябланица. 
 
Проект "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
гр. Червен бряг" 
Източник на финансиране: Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013г., национално 
финансиране и финансиране от бюджета на община Червен бряг 
Стойност на проекта: 23 993 463 лв  
Реално изплатена сума: 4 663 591 лв 
Начало/край на проекта: 17.07.2012/17.04.2015 
Продължителност: 33 месеца  
Цел на проекта: Главната цел на проекта е да се приложи интегриран подход за решаване на 
проблемите във ВиК сектора на гр. Червен бряг, като реализацията му да спомогне за 
изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчните води в гр. Червен бряг, за 
повишаване на качеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното 
въздействие на заустваните отпадъчни води в р. Искър в съответствие с практиките и 
политиките на ЕС и в контекста на приоритетна ос 1 на ОПОС. 
 
Проект „Въвеждане на иновативен модел на общинско социално предприятие – стъпка 
към интеграция на уязвимите групи в община Червен бряг“  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и 
национално финансиране 
Стойност на проекта: 220 978 лв  
Реално изплатена сума: 44 196 лв 
Начало/край на проекта: 09.04.2013/01.06.2015 
Продължителност: 45 месеца  
Партньори: Община Спишски Хрхов 
Резюме: Чрез трансфериране на иновативна практика от Словакия в областта на Социалното 
преприемачество на общинско ниво да се приобщават устойчиво лица от уязвими групи и по 
този начин да се преодоляват социални предизвикателства в общината, да се дадат равни 
шансове на тези групи от български граждани пълноценно да участват в живота на обществото 
и да ползват неговите ресурси и блага. 
 
Проект „Това е моята къща”  
Източник на финансиране: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 – 
2013 г. и национално финансиране 
Стойност на проекта: 288 603 лв  
Реално изплатена сума: 135 083 лв 
Начало/край на проекта: 23.05.2013/01.01.2015 
Продължителност: 18 месеца  
Резюме: Разкриване на нови социални услуги от резидентен тип в общността в гр. Червен 
бряг: Център за настаняване от семеен тип (1 бр.) и Защитено жилище (1 бр.) 
 
Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Червен бряг“ 
Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г.  
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Стойност на проекта: 197 200 лева  
Начало/край на проекта: 19.12.2013/19.02.2015 
Продължителност: 14 месеца  
Резюме: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с разработването на 
ефективен инструмент за планирането и развитието на територията на град Червен бряг чрез 
прилагането на единен подход за пространствена, времева и функциоанлна координация и 
интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за 
решаване на проблемите на градската среда,подобряване на условията за живот и бизнес, 
усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво 
използване на наличните териториални ресурси. За постигането на дефинираната обща цел на 
проектното предложение, следва да бъдат изпълнени следните специфични цели: - Създаване 
на подходящи условия за формиране на необходимата организационна среда за ефективно 
разработване на ИПГВР на гр. Червен бряг; - Адекватна оценка на нуждите и очакванията на 
местаната общност по отношение развитието на града в периода 2014-2020г. -Постигане на 
адекватно информационно осигуряване на цялостния процес. 
 
Таблица 71. Списък на проекти, в които общината участва като бенефициент за последния 
програмен период 

Сектор Оперативна програма Предмет на договора/проектното 
предложение 

Стойност 
(лева) 

А
д

м
и

н
и

с
т

р
а

ц
и

я
 и

 у
п

р
а

в
л

е
н

и
е

 

Оперативна програма „Административен 
капацитет”, Приоритетна ос 1 – „Добро 
управление”, Подприоритет 1.1 – „Ефективна 
структура на държавната администрация”, 
бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 

Проект „Подобряване ефективността 
на общинските администрации в 
общините Червен бряг, Луковит и 
Ябланица, чрез стимулиране на 
организационното развитие на 
административните структури“ 

189 083, 44 

Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007-2013, Приоритетна ос 1 – 
„Добро управление”, Подприоритет 1.3 – 
„Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, 
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 

Проект „Повишаване на 
административния капацитет на 
служителите в община Червен бряг“ 

89 939, 50 

Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007-2013 

Проект  „Оптимизиране на процеса на 
успешно прилагане на общински 
политики чрез въвеждане на правила 
за мониторинг, контрол и последваща 
оценка” 

74 166, 26 

Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013, Приоритетна ос 5: „Техническа 
помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на 
капацитет на бенефициентите на ОПРР”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 
„Подкрепа за интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие II” 
 

Проект „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на 
гр.Червен бряг“ 

197 200, 00 

О
к
о

л
н

а
 

с
р

е
д

а
 

Оперативна програма „Регионално развитие”, 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.4. 
Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска по схема BG 161PO001-

Проект „Укрепване на регистрирано 
свлачище № 14.8050.01, засягащо път 
III- 3006/ Плевен – Радомирци – 
Червен бряг/, от кв. 41,43,44 по плана 
на града” 

972 548, 00 
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1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и 
укрепване на дребномащабна 
инфраструктура за предотвратяване на 
свлачища в градските агломерации” 

Оперативна програма "Околна среда 2007 – 
2013 г.“ 

Проект „Техническа помощ за 
подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във водния 
сектор на гр. Червен бряг“ 

818 750 

Програма за развитие на селските райони Проект „Залесяване на „Лесопарк” в 
местността „Долната лъка, с. 
Чомаковци” 

14 370, 00 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие  на инфраструктурата за третиране 
на отпадъци” 

Проект „Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъци – 
регион Луковит” 

16 448 738, 
09 

Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.“ BG161PO005/10/1.11/02/16 
“Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ 

Проект „Подобряване и изграждане на 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води на гр.Червен бряг“ 

24 213 390, 
26 
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Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-5.1.04 
„Помощ в дома” 

Проект „Право на достоен живот“  
 

71 031 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, Приоритетна ос 5 
„Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика”, Основна област на 
интервенция 5.2. „Социални услуги за 
превенция на социалното изключване и 
преодоляване на неговите последици”, 
посредством схема за безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-5.2..06 
„Социални услуги за социално включване” 

Проект „Център за обществена 
подкрепа” 

118 228, 20 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG051PO001-5.2-09 

Проект „Алтернатива за достоен 
живот“ 

 

Оперативна програма „Регионално развитие”, 
Приоритетна ос 1, Операция 1.1. „устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Схема  
BG161PO001/1.1-12/2011: „Подкрепа за 
деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в 
риск” 

Проект „Изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип в УПИ 
XVIII, стр. кв.62, ж.к. „Победа” гр. 
Червен бряг и Защитено жилище в 
УПИ XI, стр. кв.75  по плана на пети 
квартал по ПУП – ПРЗ на гр. Червен 
бряг” 

1 094 751, 
00 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013, Приоритетна 
ос 7: Транснационално и междунационално 
сътрудничество, схема: BG051PO001-7.0.07 
„Без граници – Компонент 1” 

Проект „Въвеждане на иновативен 
модел на общинско социално 
предприятие – стъпка към интеграция 
на уязвимите групи в община Червен 
бряг“ 

220 978, 40 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, схема за безвъзмездна 
помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не 
изоставяме нито едно дете”, Приоритетна ос 

Проект „Това е моята къща” 251 034, 45 
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5 , Компонент 2: Разкриване на социални 
услуги в  общността 
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Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" 2007 – 2013г. 

Проект „С традициите от миналото 
вървим напред“  

71 281 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 
проект  по Компонент 1 

Проект „Реконструкция, ремонт и 
оборудване на учебните корпуси и 
физкултурни салони на СОУ „Д-р 
Петър Берон“ Червен бряг; ОУ“Христо 
Смирненски“- гр. Червен бряг; ОУ 
„Христо Ботев“- с.Глава; СОУ „Христо 
Ботев“ – с.Глава; СОУ „Христо 
Смирненски“ – гр. Койнаре и ЦДГ 
„МИР“ – Червен бряг, ЦДГ „Звездица“ 
– Червен бряг, ЦДГ „Пролет“- гр. 
Койнаре, Детска ясла „Щастлива 
детство“ – Червен бряг“ 

5 812 424, 
63 

Социално инвестиционен фонд проект „Ремонт на ЦДГ „Звездица” – 
гр. Червен бряг” 

257 784, 01 

Център за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите 
малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОМН и Ромски 
образователен фонд – Будапеща 

Проект „Зелена светлина на децата 
ни“ 

19 654, 00 
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Оперативна програма „Регионално развитие“, 
схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/ 

Проект „Развитие на тектонски гребен 
Калето“ 

935 049, 77 
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Проект „Красива България” Проект „Градска градина” – гр. Червен 
бряг 

299 822, 98 

Източник: Общинска администрация 
 
Таблица 72. Внесени, но неодобрени за финансиране проекти на община Червен бряг за периода 
2007 – 2013 г., изготвен на база Протоколи от сесии на Общински съвет 

№ Проект 

1. По проект „Красива България“ с обект „Детска ясла“ гр.Червен бряг. 

2.  Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса“/JOBS/. 

3. Оперативна програма „Регионално развитие“ проект  по Компонент 2 , проект „Преустройство на блок 
4 на Общинска болница – Червен бряг в Дом за стари хора и разширяване мрежата на социалните 
услуги“. (същия с №16) 

4.  Оперативна програма „Регионално развитие“ проект  по Компонент 3 „, проект „реконструкция и 
ремонт на читалища: „Н.Й. Вапцаров“-Червен бряг, „Митко Лаков“с.Чомаковци, „Васил Левски“ 
с.Глава, „Христо Ботев“ с. Горник, „Асен Златаров“ с. Сухаче, „Развитие“ с. Телиш, „Огняна „ 
с.Радомирци, „Васил Христов“ с.Рупци и „Тодор Попов“ с.Реселец. 

5. Оперативна програма „Регионално развитие“ проект  по Операция 1.4, проект „Изграждане на 
подпорна стена на свлачището в участъка Червен бряг – V кв. 

6.  Оперативна програма „Регионално развитие“ проект  по Операция 1.4, проект „Изграждане н тротоари 
и пешеходни зони, паркинги и места за отдих на територията на ЖК Победа“. (Същия като № 20 и 
част от №17) 

7. Оперативна програма „Регионално развитие“ проект  по Операция 1.5,  със съвместен проект с 
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„Транс Оил“ АД гр.Варна – „Подобряване достъпността на градските автобусни спирки и обновяване 
на транспортната инфраструктура“. 

8. Оперативна програма „Регионално развитие“ , Операция 2.1 Регионална и местна инфраструктура 
проект  „Реконструкция на път ІV-30512 Ракита- Телиш и път ІV – 30508 – Радомирци – Ракита от 
км.0+000 до км.13+782“. 

9. Фондация „Надежда за ромите” по проект „Ремонт и модернизация на ОУ „Отец Паисий” – гр. 
Койнаре”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Ос 3 
„Здравеопазване и грижа за децата”. 

10. Проекти за облагородяване на местностите „Бунджовица” и „Голеж”. 

11. Оперативна програма „Административен капацитет”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG051PO002/08/1.4-02, Подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на 
бизнеса”, проект „ Създаване на трансграничен информационен бизнес център“ (същия с №14) 

12. Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС за безвъзмездна помощ за финансиране 
изграждането на канализационни мрежи в селата Телиш, Радомирци, Реселец и Горник. 

13. Кандидатстване на община Червен бряг за финансиране на проект за изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала. 

14. Кандидатстване на община Червен бряг по Грантова схема за устойчиво развитие на Българо- 
Румънския граничен регион с проект „Създаване на трансграничен информационен бизнес център”. 

15. Проект по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма 
за развитие на селските райони (2007-2013). 

16. Проект „Красива България” с обект „ДКЦ - I” ЕООД – гр. Червен бряг. 

17. Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие” Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска по схема BG 
161PO001-1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда” с проект „Изграждане на 
тротоари и пешеходни зони, паркинги и места за отдих на територията на ж.к. „Победа” и Централна 
градска част – гр. Червен бряг. 

18. Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие”, Процедура „Опазване възстановяване на биологичното разнообразие в 
Република България” № BG 161PO005/08/3.0/01/05, с проект „Екопътека Тектонски гребен с. 
Реселец”. 

19. Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, с проект „Изграждане на канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за отпадни води на територията на гр. Койнаре.” 

20. Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1, Операция 1.4. „Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска”, Схема  BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за 
подобряване на градската среда” с проект „Благоустрояване на междублоковите пространства в ж.к. 
„Победа” – гр. Червен бряг. 

21. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа 
до образование и обучение”, Основна област на интервенция 4.1. „Достъп до образование и обучение 
на групи в неравностойно положение”, посредством схема за безвъзмездна финансова помощ: 
BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности”, с проект „Всички са наши деца”. 

22. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с. Горник” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 

23. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с. Реселец” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 

24. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с. Рупци”  по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 

25. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с. Сухаче” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 
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26. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с.Чомаковци” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката 
в селските райони”. 

27. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Изграждане на канализация и пречиствателна 
станция за отпадни води в с. Глава” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 

28. Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Схема BG161PO001/1.1-03/2008: „Подкрепа 
за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за 
развитието на устойчиви градски ареали”. 

29. Кандидатстване за финансиране пред ПУДООС за безвъзмездна помощ за проект „Улична 
канализация в гр. Червен бряг по ул. „Християнска” и ул. „Панайот Волов”” 

30. Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони-2007-2013” по ос 2, Мярка 214 – 
Агроекологични плащания. 

31. Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма”, 
Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: 
BG161PO001/3.2-02/2011. 

32. Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 -2013, Проект по мярка 3.4 „Развитие 
на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос 3, „Мерки от общ интерес” 

33. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема за безвъзмездна помощ 
BG051PO001-5.2.12, „Да не изоставяме нито едно дете”, проект„Разкриване на ЦНСТ за лица с 
физически увреждания в община Червен бряг; Подкрепа за включване в общността”  

34. Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Земеделски 
фонд за развитие на селските райони по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони 

35. Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, мярка 322 – Обновяване и 
развитие на населените места. и Сдружение за възстановяване на църкви в община Червен бряг 

36. Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, мярка 322 – Обновяване и 
развитие на населените места. Кандидатстване на православен храм „Св. Успение Богородично” с. 
Чомаковци. 

37. „Програма за развитие на селските райони” с проект „Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. 
Сухаче – община Червен бряг” по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 
селските райони”. 

38. Национален Доверителен Екофонд в рамките на Националната схема за зелени инвестиции по Ос 1, 
проекти „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I- гр. Червен бряг” и 
„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Социална служба – гр. Червен бряг”. 

Източник: Общинска администрация, *Забележка: Маркираните в сиво проекти се отнасят 
за територията на гр.Червен бряг. 
 

Във връзка с горната таблица е направена инвентаризация на проектите, които 
продължават да бъдат на дневен ред за намиране на финансиране. Това са проекти, които 
биха имали отражение върху възстановяването и развитието на гр.Червен бряг. 

 

2.15.3.2. Списък с проекти, които се нуждаят от финансиране 
 
Проект  „Реконструкция и благоустрояване на ж.к. „Победа“, гр. Червен бряг“ 
Фаза: Технически проект от Декември 2008г.  
Проектни части: Паркоустрояване и благоустрояване; Електро – парково осветление – 
окабеляване и управление на осветлението и автоматизирана поливна система; Електро – 
полагане на кабели H.H. - 1 KV за захранване на парково осветление, възстановяване на 
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съществуващото осветление, захранване и управление; Геодезия – улична мрежа; ВиК – 
Автоматизирана подземна напоителна система. 
Състояние: Моментното съсътояние на зелените площи в ж.к. „Победа“ не отговаря на 
изискванията за съвременни градски територии за активен и тих отдих. Липсва декоративна 
растителност, занемарени са парковите площи, липсват обособени детски площадки и парково 
обзавеждане. Компроментирани са парковото осветление и пешеходните настилки. Няма 
изградена система за напояване на парковите площи. 
Цел: Целта на проекта е да превърне вътрешно-кварталното пространство в завършен 
композиционен ансамбъл, включващ оформяне на разнообразни зони за отдих и детска 
площадка в съответствие с възрастовата група на посетителите; подмяна на парковото 
осветление; почистване и провеждане на санитарни и оформящи резитби на съществуващите 
зелени площи; допълване с нови растителни обеми на новоизградените зелени площи, чрез 
разширяване на видовия състав и обогатяването му с нови растителни видове с висок 
декоративен ефект; проектиране на автоматизирана напоителна система. За да осигури 
условия за живеене и отдих в природосъобразна среда в проекта се предвиждат и добре 
изпълнени безпрашни алеи и естетически издържано парково обзавеждане. 
Идейно решение: Проекта предвижда цялостна реконструкция на междублоковото 
пространство, заето от временни постройки, като за целта те се отстраняват и на тяхно място е 
проектирана детска площадка за деца от 2 до 15 годишна възраст. Оформени са места за 
отдих, обзаведени с необходимите паркови елементи – пейки, кошчета за отпадъци, парково 
осветление. Новопроектираните зелени площи са богато озеленени.  
За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е необходима 
актуализация на проекта и изготвяне на КСС. 
 
Проект „Частична реконструкция и благоустрояване на Централна градска част, гр. 
Червен бряг“ 
Фаза: Технически проект от Декември 2008г. 
Проектна част: Паркоустрояване и благоустрояване  
Състояние: Паркът в ЦГЧ на гр. Червен бряг е озеленена градска територия с предпоставки за 
добро развитие на функциите за активен и тих отдих. Характеризира се с добри условия за 
масова посещаемост. Композицията на алейната мрежа е геометризирана и осигурява 
основните връзки на парка с околните градски структури. Растителността е представена от 
едроразмерни широколистни и иглолистни видове, които оформят скелета на парковите 
насаждения. Липсва оформяне на подхода и целия партер на парка с декоративна 
растителност. Недостатъчни са местата за сядане и останалите елементи на парковото 
обзавеждане. Компрометирани са парковото осветление и пешеходните настилки. Няма 
изградена система за напояване на парковите площи.  
Цел: Целта на проекта е да превърне парка и прилежащия площад пред сградата на 
Общината, както и пространството пред ритуалната зала в цялостно завършен композиционен 
ансамбъл. За осигуряване на условия за отдих в природосъобразна среда проекта предвижда 
внасяне на нова растителност; добре изпълнени безпрашни алеи; естетически издържани 
водни площи с водни ефекти, детски площадки, парково обзавеждане и осветление. 
Идейно решение: Проектът предвижда цялостна реконструкция на партерното пространство и 
декоративните водни площи пред ритуалната зала. Поради незадоволителното състояние на 
съществуващите в миналото водни площи и съоръжения, и предвид големите разходи за 
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тяхното възстановяване, те биват реконструирани в зелени площи и богато озеленени. 
Обширният площад пред Общината бива осмислен чрез изграждане на клоцове за 
обогатяване на площадното пространство с растителност, която да осигури засенчване на 
новопроектираните места за отдих и да се приобщят отделните паркови зони в единна зелена 
система. Проектирана е и нова водна площ с водни ефекти и осветление. Използвайки 
съществуващата алейна композиция, в проекта се предвижда изграждането на две детски 
площадки за различни възрастови групи и свободни площи за игра. Уплътнени са 
съществуващите насаждения, чрез внасянето на храстова растителност и цветя. По цялото 
пространство, обект на настоящия проект е предвидено ново парково обзавеждане – пейки, 
кошчета за отпадъци и паркови осветителни тела. 
За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е необходима 
актуализация на проекта, КСС и графика към него, като трябва да се изключат дейностите, 
които са изпълнени вече с реализирания Проект по „Красива България“ за обект „Градска 
градина – гр.Червен бряг“ и да се включи подмяна на настилката на площада пред Общината. 
 
Проект „Преустройство на бл. 4 на Общинска болница – Червен бряг в Дом за 
социалниуслуги в УПИ I, кв. 71 гр. Червен бряг“ 
Фаза: Идеен инвестиционен проект с възможност за разрешение за строеж от Ноември 2007 
Проектни части: Архитектурна, Конструктивно обследване, ВиК, Електро и ОВК становища 
Състояние: Сградата, предмет на разработката, представлява отделен блок от действащата 
МБАЛ-Червен бряг, която е незавършен строеж - изпълнена стоманобетонна носеща 
конструкция, външни ограждащи стени и поставена остъклена дограна, външни почти 
завършени довършителни работи по фасадата, покривно топло- и хидроизолационни работи. В 
основния проект на болничния комплекс блок 4 е бил предназначен за стационар към МБАЛ. В 
момента за сградата са изпълнени вътрешни довършителни работи и са въведени в 
експлоатация само двата подземни етажа: първият кота ±0,00 с кухнята-майка, отделение за 
хемодиализа и спешна помощ и втория подземен със складовите и инсталационни помещения; 
Горните шест етажа са изпълнени в груб строеж – тухлена зидария, много малко груби 
мазилкови работи, частични инсталационни работи, липсват всякакви изравнителни и 
окончателни настилки и облицовки, няма функциониращ асансьор - за него е необходимо 
доставка и монтаж с комплектното му оборудване. Тези шест етажа в момента са надеждно 
отделенеи и изолирани от действащата част на болницата. 
Цел: Целта на проектната разработка е да даде ново различно функциално предназначение на 
шестте етажа на блок 4. 
Идейно решение: За ползването на дома ще се оформи отделен външен вход-изход в първия 
етаж на кота ±0,00 с дотъп до асансьора и неизползваемата стъбищна клетка. За целта е 
направено проектно решение за тази част от първия етаж, с което са изолирани контролируемо 
останалата част от този етаж (хемодиализата) и достъпа до подземните два етажа. 
Контролируемото (заключваемо) изолиране се налага с цел запазване на този вход-изход, като 
втори евакуационен при бедствия и аварии от действащите в експлоатация етажи. До този 
външен вход-изход са оранизирани помещения за охрана и пропуск. В тази връзка за втори 
евакуационен изход по преустройваните шест етажа нагоре се запазват контролируемо 
заключваеми врати към фойето и стълбището в съседния действащ блок на болницата. Друга 
характерна особеност е, че проекта запазва на всеки от преустройващите се етажи връзката на 
изградения кухненски асансьор с останалите функциониращи блокове, за да могат да се 
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зареждат с храна от етажните кухненски разливни. На втория етаж проектът предвижда да се 
изпълни дневен център за социални контакти на възрастни хора. Състои се от дневна за тихи 
занимания, дневна за шумни занимания и гледане на телевизия, читалня с книгохранилище, 
подкрепителен бар-бюфет, възстановяване на кухненската разливна за храна от кухнята-
майка, а също така и разливна за храна за вкъщи. На етажа е предвидено да се изпълнят 
необходимите санитарни възли за посетителите, както и съблекални със санитарни възли за 
кухненския и обслужващ персонал. Чрез проектното решение за този етаж се създава 
възможност за дневно ползване за социални контакти на възрастни хора, които са подвижни и 
могат сами да се грижат за себе си. На третия етаж е предвидено да се организира 
консултативен и рехабилитационен център за хора с увреждания. В Дома за социални услуги е 
необходимо да се реконструира не монтирания асансьор съгласно изискванията на Наредба 
№6 от 2004г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (и Наредба №4 от 
2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията 
за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания). В този смисъл е 
предвидена рампа за достъп на трудно подвижни хора на входа на Дома за социални услуги. 
На етажа са развити лечебно-терапевтични помещения за физиотерапия, водо- и калолечение, 
зала за рехабилитационни упражнения на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, 
консултативни кабинети на психолог и очен специалист и зала за обучение на хора със 
зрителни увреждания, както и необходимите санитарни възли и съблекалн със санитарни 
възли за обслужващия лекарски и сестрински персонал. На четвъртия етаж се предвижда да се 
изпълни хоспис за тежко болни и възрастни хора, оставени без грижи. На етажа са проектирани 
болнични стаи с по две легла и със собствен санитарен възел за обитателите на хосписа, 
необходимите административни и санитарно-битови помещения за работещия обслужващ 
персонал. Този етаж е със сравнително малко преустройства, запазва се етажната кухненска 
разливна, тъй като пациентите тук са предимно лежащо болни с невъзможност за 
самостоятелно обслужване. Оразмеряването на вратите, коридорите и помещенията е 
съгласно Наредбите цитирани по-горе. Оформена е и зала за свиждания. Петия етаж е 
разработен за нуждите на социални консултанти и асистенти и център за обучение и 
преквалификация. Това е чисто административен етаж, в който са предвидени помещения за 
социални асистенти и домашни помощници, за консултанти по изготвяне на български и 
европейски социални програми за подпомагане на хора в неравностойно положение, бизнес 
програми за поощряване на трудовата заетост и др. подобни. Освен тях да предвидени 
лекционни зали за обучение и преквалификация на безработни и заети в производството. На 
етажа ще се реконструират санитарните възли, за да поемат по-голям брой посетители, а за 
административния персонал са оформени отделни такива. На шести и седми етажи се 
предвижда да се устрои уелнес и спа център. Предлага се разделяне на двата етажа на 
основните процедурни и спомагателни помещения за извършване на специфичните дейности в 
центъра. На шестия етаж – отделението за топлинна и водна релаксация, а на седмия – 
отделението за релаксиращи масажи и козметика.  
Проектната разработка е представила възможност за развиване на чисто социални дейности, 
зъдължение на държавата и общините, каквато е и нейната основна цел. Освен това се 
прдлагат и съпътстващи дейности – Уелнес и СПА център, които не са чисто социални и не са 
задължение на институциите, те могат да бъдат обект на частна инициатива. В този смисъл 
може да се помисли за отделното им обособяване и продажба като недвижима собственост на 
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частни лица и организации, като цената за това може да финансира преустройството на чисто 
социалните етажи общинска собственост. 
За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е необходима 
актуализация на проекта, КСС и графика към него. 
 
Проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 /Плевен 
– Радомирци – Червен бряг/ от км 8+896 до км 9+200 – при входа на град Червен бряг /втори 
етап/“ 
Фаза: Работен проект от Април 2009г. 
Проектни части: Конструктивна, План за безопасност и здраве и Доклад с резултати от 
инженерно-геоложко проучване (Април 2007) 
Състояние: Дължината на свлачището е 390м, а ширината – 370м (по надлъжна посока, 
успоредна на пътя). Дълбочината на зоната на хлъзгане, определена при геотехническите 
изследвания достига до 17,00м от повърхността на терена (под пътя). Свлачището е 
асеквентно, а според неговия механизъм, може да бъде отнесено към детрузивните. Според 
Наредба №12 от 3 юли 2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в 
свлачищни райони, свлачището попада в Клас I, група 5, категория Б. 
Решение: За стабилизарането на свлачището се предвиждат два етапа на укрепване. Първия 
етап предвижда дренажно-укрепителни мероприятия в тялото на свлачището (под 
съществуващия път), за които има изготвен и реализиран проект към 2014г. Етап II предвижда 
допълнително изграждане на силова двуреда пилотна конструкция на две нива (под и над 
съществуващия път), с допълнителни дренажни мероприятия – изграждане на дренажно-
укрепителна система III и доизграждане на дренажно-укрепителни системи I и II над 
съществуващия път. За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е 
необходима актуализация на проекта, КСС и графика към него. 
 
Проект „Ремонт на Читалище „Н.Й.Вапцаров“, гр.Червен бряг; Читалище „Развитие“, 
с.Телиш и Читалище „Васил Левски“, с.Глава“ 
Фаза: Предпроектно проучване с проекто-бюджет за изпълнение на СМР 
Проектни части: Архитектурно заснемане и КСС 
Състояние: Настоящото състояние на сградата на читалището е в неудовлетворително 
състояние и се нуждае от цялостен ремонт и реновиране, въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност и съвременно оборудване.  
Цел: Реновиране на сградите на читалищата и оборудването им със съвременна техника и 
технологии в съответствие с потребностите на месните общности, за да могат да възстановят 
в пълнота същността си на естествено културно средище и център на общуване. Основна цел 
е и повишаването на енергийната ефективност на сградите. 
Идейно решение: Заложените дейности включват: ремонт и реконструкция на сградите; одити 
за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност – изпълнение на топлоизолации, 
подмяна на дограми, ремонти на покриви, локални инсталации; осигуряване на достъпна среда 
за хора с увреждания. 
За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е необходимо изготвяне на 
инвестиционен проект, КСС и график към него, който да включва само сградата на Читалище 
„Н.Й.Вапцаров“. 
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Проект „Създаване на Трансграничен информационен бизнес център (ТИБЦ) в гр.Червен 
бряг“ 
Фаза: Предпроектно проучване с проекто-бюджет за изпълнение на СМР 
Цел: насърчаване на устойчивото интегрирано развитие в българо-румънския трансграничен 
регион в областта на икономиката чрез осигуряване на подкрепа, помощ и индивидуално 
краткосрочно бизнес консултиране на съществуващите и новостартиращите малки и средни 
предприятия от трансграничния регион. 
Идейно решение: Основните дейности, които се включват в проекта са: Изготвяне на доклад 
анализ „Заедно в Европа“; Реконструкция и преустройство на съществуваща общинска сграда 
с цел изграждане на ТБИЦ в гр. Червен бряг; Закупуване на оборудване и обзавеждане на 
ТБИЦ; Популяризиране на ТБИЦ в гр. Червен бряг. 
 
Проект „Многофункционална открита площадка за "Хокей на трева", волейбол, тенис на 
корт и футбол на малки врати  в кв. 110 по плана на гр.Червен бряг, обл.Плевенска 
Проектни части: Архитектура, Геодезия, Вертикална планировка, Електро, План за 
безопасност и здраве, конструкции.  
Фаза: Технически проект от Януари 2010г. 
Резюме: Проектът предвижда реконструкция и разширение на съществуващото игрално поле и 
на съществуващите трибуни, разположени североизточно, както и изграждането на достъпна 
среда за зрители, спортисти, треньори, съдии и техника за поддръжка по време на 
експлоатацията на съоръжението. Предвижда се изграждането на нова основа с подходящи 
наклони за отводняване за полагането на многофункционалната изкуствена трева. В 
непосредствена близост до игралното поле се предвижда зона за разполагане на съдии и 
състезатели от 2 отбора. Предвижда се изграждане на нови трибуни и монтаж на седалки по 
нови и съществуващи трибуни за общо 201 зрители, включително 4 места за инвалиди, 
разположени до новопроектирания вход от север и разделени на 4 сектора. Предвижда се 
реконструкция на съществуващия паркинг в паркинг с 8 места, включително място за 
паркиране на кола за инвалид и с възможност за паркиране на 2 микробуса със състезатели от 
отбори. За по-нататъшната поддръжка и експлоатация на игрището се предвижда рампа за 
преодоляване на денивелацията и осигуряване на достъп до терена от машини. Съоръжението 
се огражда отвън за осигуряване на безпроблемна експлоатация и сигурност. Предвидена и е 
ниска ограда за безопасността на публиката  между трибуните и игралното поле. 
 
Проект „Диагностично-консултативен център – I, гр. Червен бряг“ 
Фаза: Работен проект от 2014г.; Разрешение за строеж №9/18.03.204г. 
Проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК, Енергийна ефективност; Пожарна 
безопасност, План за безопасност и здраве 
Състояние: Диагностично-консултативния център е публична общинска собственост. Сградата 
е двуетажна, въведена в експлоатация през 1993г, година и в момента функционира като ДКЦ. 
Сградата е монолитна, двуетажна постройка със сутерен, който изцяло е вкопан в терена 
откъм вътрешния двор на сградата, а по външните фасади - частично. В сутерена се помещава 
пералня, складове и др. обслужващи помещения. Той е отопляем. На първи етаж основно са 
разположени входни фоайета, коридори оформени като чакални, лекарски кабинети на 
семейни лекари, регистратура, стая за чистачки, сервизни помещения. На втория етаж на 
сградата се помещават лекарски кабинети на различни специалисти. Главните входове на 
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сградата са откъм вътрешния двор, до който се достига чрез широко, еднораменно стълбище, 
разположено на югозападната фасада на сградата. Сградата е със стоманобетонова носеща 
конструкция и фасадни стени от тухлени зидове, облицовани с каменни плочи. Стените на 
сутерена са бетонни, както и основите на сградата. Дограмата е метална, единично и двойно 
остъклена, както и частично дървена слепена. Покривът е плосък, стоманобетонова 
конструкция - „топъл", с хидроизолация. Сградата функционира 5 дни в седмицата, в периода 
от 08:00 - 15:00 часа. В нея пребивават 80 души персонал и посетители. 
Цел: Цел на проекта е по-добра енергийната ефективност на сградата чрез подобряване на 
топлосъхранението и други енергоспестяващи мерки, като едновременно с това ще се подобри 
общия естетически вид на обекта. За тази цел са предвидени мерки за проектиране и 
изпълнение според Обследване за енергийна ефективност. 
Идейно решение: Проектът обхваща съвкупност от мерки за енергоспестяване и енергийна 
ефективност на сградата, включващи: саниране на фасадите, подове и покривите – полагане 
на топлоизолация по външни стени, подове и покриви; подмяна на стара дограма с PVC 
стъклопакет, подмяна на осветителните тела; ел. инсталации – мълниезащита, 
пожароизвестяване и видеонаблюдение, подмяна на съществуващата отоплителна 
инсталация с индивидуални климатични сплит системи. 
 
Проект „Социална служба, гр. Червен бряг“ Социалната служба включва: Дневен център 
за деца и младежи с увреждания, център за работа с деца, дирекция „Социално 
подпомагане“, ЦЧЕМ – ООД, ОбСУ – ДСП 
Фаза: Работен проект от 2014г.; Разрешение за строеж №19/15.05.204г. 
Проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК, Енергийна ефективност; Пожарна 
безопасност, План за безопасност и здраве 
Състояние: Всички корпуси на сградата са монолитни, двуетажни и триетажни постройки. Под 
цялата сграда е изграден сутерен, който е отопляем на три корпуса /"Център за деца с 
увреждания", Служба "Социално подпомагане" и "Център за работа с деца"/, а останалите два 
са неотопляеми. Стените на всички сутерени са частично вкопани в земята, поради наклонения 
терен. Основните входове на сградата се намират на източната, северната и западната 
фасада, а всички корпуси във вътрешността са свързани помежду си. На всички етажи са 
разположени входни фоайета, стълбищни клетки коридори и специализирани кабинети и 
администрации, според предназначението на корпусите. Сградата е със стоманобетонова 
носеща конструкция и фасадни стени от тухлени зидове. Стените на сутерена са бетонови с 
различна дебелина, както и основите на сградата. Дограмата в един от корпусите е подменена 
с PVC със стъклопакет, а останалата е стара състояща се от единично остъклени метални 
прозорци и витрини, както и дървена, слепена дограма. Покривът е „студен" плосък със 
стоманобетонова носеща конструкция на всички корпуси. Сградите функционират 5 дни в 
седмицата, в периода от 08:00 - 17:00 часа. В тях пребивават 80 души. 
Цел: Цел на проекта е по-добра енергийната ефективност на сградата чрез подобряване на 
топлосъхранението и други енергоспестяващи мерки, като едновременно с това ще се подобри 
общия естетически вид на обекта. За тази цел са предвидени мерки за проектиране и 
изпълнение според Обследване за енергийна ефективност. 
Идейно решение: Проектът обхваща съвкупност от мерки за енергоспестяване и енергийна 
ефективност на сградата, включващи: саниране на фасадите, подове и покривите – полагане 
на топлоизолация по външни стени, подове и покриви; подмяна на стара дограма с PVC 
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стъклопакет, подмяна на осветителните тела; ел. инсталации – мълниезащита, 
пожароизвестяване и видеонаблюдение, подмяна на съществуващия котел с нов на комнирано 
гориво (природен газ/нафта) и подвързването му към съществуващата отоплителна 
инсталация на сградата и изграждане на соларна инсталация за БГВ. Проектът осигурява 
достъпна среда за хора в неравностойно положение като предвижда шест броя електрически 
платформи. Една ще бъде монтирана на външното западно стълбище, а останалите пет на 
вътрешните стълби, които водят към помещения за обществено ползване.  
 
Проект „Рехабилитация на Северен обходен път – общинска собственост (Маркова 
могила – V-ти квартал) по КВС за землището на гр.Червен бряг” – разделен на три етапа 
на реализация при условията на чл.152, ал.2 от ЗУТ: 

 Първи етап – от км 0+000 до км 1+604,42; 

 Втори етап – от км 1+604,42 до км 3+127,54; 

 Трети етап – от км 3+127,54 до км 3+238,55 
Строежът в трите си етапа е от ІІІ (трета) категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква “а” от ЗУТ 
и чл.6, ал.1, т.1 от изменената Наредба №1 от 2003г. за номенкла-турата на видовете строежи. 
Фаза: Работен проект; Заповед №2 / 06.03.2014г. за допълване на Разрешение за строеж №34 
/ 08.09.2009 г. 
Проектни части: Геодезия, Пътна, Организация на движението и ВОД, План за безопасност и 
здраве. 
Резюме: Проектът е изпълнен до фаза проектни дейности, без да е започнала същинската му 
реализация и строителните дейности. 

 
2.15.4. Изводи/Препоръки 
 
Основни изводи:  

 Община Червен бряг няма актуален действащ ОУП.  

 Плановата осигуреност на територията на гр.Червен бряг с действащи устройствени 
планове е несъответстваща на съвременните законови актове и потребностите на 
населението.  

 От одобряването на Кадастралните и регулационни планове на гр.Червен бряг до сега 
са процедирани около 200 частични подробни устройствени планове за територията на 
гр.Червен бряг, което води до фрагментарност в устройственото планиране и невъзможност за 
реализиране на цялостния потенциал и стратегически цели за развитие на града.  

 Формира се трайна тенденция на нарастване броя на проектите, съфинансирани със 
средства по Оперативните програми на Европейски Съюз;  

 Общинската администрация успешно се е възползвала от възможностите за 
финансиране на общински проекти от алтернативни финансови източници;  

 Изграден е добър административен капацитет за проектиране и изпълнение на проекти, 
финансирани от ЕС;  

 Може да се отчете като пропуск отсъствието на стратегическа визия за развитието на 
административния капацитет за управление на проекти, финансирани от различни източници, с 
оглед нарастване обема на финансирането и възможностите до 2020г.;  
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 Разработените механизми на публично-частното партньорство не се използват 
ефективно.  

 Най-важни от проектите с регионално и национално значение за общината са тези 
свързани с изграждането на регионален център за управление на отпадъците и проектиране и 
изграждане на индустриална зона със съпътстваща инфраструктура в гр.Червен бряг ( статут 
на приоритет в СЗР). 
 
Основните приоритети:  

 Влизане в сила на кадастрална карта за землището на гр. Червен бряг. 

 Изработване на Общ устройствен план на община Червен бряг. 

 Приоритетно след влизане в сила на Общ устройствен план на община Червен бряг, 
чието изработване, процедиране и влизане в сила предстои, да се изработят актуализирани 
подробни устройствени планове за всички квартали на град Червен бряг на базата на 
одобрената кадастралната карта.  

 Да бъде подобрена информационната отчетност за статуса на изпълнението на 
проектите, финансирани от различни източници, чрез публикуване на информация в сайта на 
Общината.  

 Да се изгради информационна среда за подобряване на координацията между 
общинската администрация, неправителствения сектор, държавните предприятия, бизнеса и 
др., с оглед обмен на данни и информация за състоянието и тенденциите в развитието на 
секторните политики на територията на общината.  

 Да се инвестират средства в подобряване на транспортната система. 
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2.16. Обекти с идентифицирани проблеми и негативни тенденции в развитието на 
град Червен бряг – проблемна карта 
 

 
Схема 18. Обекти с идентифицирани проблеми в град Червен бряг 

 
На база проведените подробни анализи по отделните функционални системи се 

изведоха следните група проблеми: 
Техническо състояние на сградите, което включва: влошено състояние на инсталациите 

и конструкцията на сградата, липса на проведени мерки по енергийна ефективност, 
недостатъчен капацитет, липса на достъпност, влошени архитектурни и художествени качества 
и други характеристики определящи състоянието на сградния фонд. 

Оборудване и обзавеждане на сградата, което включва: амортизирано и неефективно 
обзавеждане и оборудване, липса на технологични нововъведения и други характеристики на 
съвременния интериор. 

Благоустройство на територията (прилежащи терени), което включва: влошено 
състояние на настилките, озеленяването, осветлението, обслужването, достъпността, 
осветление, паркова мебел и други характеристики на екстериора. 
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Екология, която включва: наличие на замърсяване и влошено състояние на някои от 
компонентите на околната среда, свлачища и други характеристики на околната среда. 

Техническа и комуникационна инфраструктура, която включва: влошени качества на 
електропреносна, водопроводна, канализационна и газоснабдителна мрежа и съоръжения, 
лошо състояние на комуникациите – настилки, габарит, улично осветление, маркировка, 
паркиране, понижени бордюри и други, както и влошено състояние на МОПТ – ж.п. транспорт. 

Локализацията на формулираните група проблеми в структурата на града е представена 
на схема 18, като за по-голяма яснота идентифицираните проблеми са структурирани и по 
зони, които при съставяне на стратегията за развитие към ИПГВР биха могли да носачот 
формирането на приоритетните зони за въздействие, а именно тези с концентрация на 
проблеми от различен характер. 

Проблемите характерни за централната зона на града са главно от две групи: свързани 
с техническото състояние на сградите, наличие на множество неизползваеми сгради, 
състочнието на които с течение на времето се влошава и с благоустройството на територията. 
В по-малка степен са застъпени комуникациионите и тези свързани със състоянието на 
материално-техническата база. Липсват екологични проблеми. Локализацията на проблемните 
групи в ЦГЧ на град Червен бряг е представена на схема 19. 

 

 
Схема 19. Обекти с идентифицирани проблеми в ЦГЧ на град Червен бряг 
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Проблемите свързани с периферните на ЦГЧ територии обхващат всички дефинирани 
групи, което е обусловена от големия обхват на територията и от наличието на различни 
типове обекти в нея. В тази зона широко разпространени проблеми свързани с 
комуникационната и техническа инфраструктура, до голяма степен засегнати от провеждането 
на проект „Воден цикъл“. Широко застъпени са проблемите свързани с техническото 
състояние, оборудването и обзавеждането на сградите, особено в сградите на образованието, 
здравеопазването, спорта и културата. Не липсват и благоустройствени проблеми, характерни 
както за обектите на социалната инфраструктура, така и за жилищните територии и особено 
кв.“Победа“. в зоната е регистрирано и едно свлачище, което представлява екологичен 
проблем. Локализацията на проблемните сгради и територии е представена на схема 20.. 

 

 
Схема 20. Обекти с идентифицирани проблеми в територии, периферни на ЦГЧ на град Червен 
бряг 

 

Като отделна зона се формира и кв.Vти на града. Както бе изяснено в целевия и 
проблемен анализ към ИПГВР, тази територия обхваща различни групи проблеми и се 
характеризира с известна степен на диференциация от останалата част на града, поради 
редица причини, сред които и етническите.  
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За зоната са характерни проблеми свързани с техническото сътояние, оборудването и 
обзавеждането на обектите на социалната инфраструктура. Цялата територия е лишена от 
дейности свързани с благоустройство и естетизация. На лице са и технически и 
комуникационни проблеми, както и екологични, свързани със замърсяване водите на р.Златна 
панега, чрез нерегламентирано заустване на отпадни води. Локализацията на проблемните 
сгради и територии е представена на схема 21. 

 

 
Схема 21. Обекти с идентифицирани проблеми в квартал Vти на град Червен бряг 

 
Проблемите свързани с икономическите територии на града (производствените зони) са 

главно свързани със закриването на производствени дейности и голяма степен на 
изоставеност на сградите, което е предизвикало тяхното физическо и морално остаряване. 
Голяма част от сградите биха могли да бъдат реконструирани, а териториите им 
благоустроени, така че да отговорят на съвременните потребности на индустрията. Липсата на 
провеждане на различни проекти за развитие на производствените зони в града е довела до 
упадък и на инсталациите и комуникациите, които също са в лошо техническо състояние. 
Закриването на предприятия и липсата на посетители е довела до превръщането на сметища 
на някои от тях. Друг проблем свързан с екологията е и нерегламентираното заустване на 
отпадни води в р.Искър, което влошава нейното екологично състояние. В сградите на 
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работещите предприятия частично са въведение иновационни технологии. Големият капацитет 
на производствените територии, както в териториално отношение, така и по отношение на 
възможностите за производство откроява степента на важност на тяхното бъдещо развитие и 
залагането им като основен и приоритетен елемент в стратегията за развитие към ИПГВР. 

Локализацията на проблемите в икономическите територии на града е представена на 
схема 22. 

 
Схема 22. Обекти с идентифицирани проблеми в икономическите територии на град Червен 
бряг 

 
Локализирането на различните негативни фактори в развитието върху картата на града 

дава представа за формирането на територии с концентрация на проблеми и негативни 
тенденции в развитието (проблемни зони). Тези територии са потенциалните зони за 
въздействие, в които ще бъдат предвидени различни проекти целящи премахване на 
отрицателните тенденции и характеристики. Като елемент на бъдещата стратегия тяхното 
подобряване и развитие цели устойчивото подобряване на града като цяло.  
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2.17. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на Общината, както и 
в контекста на Северозападния регион за планиране (ниво 2) 
 
2.17.1. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на Общината и СЗР 
 
2.17.1.1. Европейски и национален контекст за развитието на Общината 
 

Специфичните насоки за разработване на регионалните планове за развитие на 
районите от ниво 4 са свързани с новите тематични цели, разработени в стратегия „Европа 
2020”. Ще бъде необходимо да се подобри координацията за по-ефективно използване на 
европейските фондове и увеличаване на добавената стойност.18  

Промените в политиката за градско развитие дават възможност за устойчиво градско 
развитие, базирано на иновативни идеи в градските пространства.  

В развитието си, град Червен бряг следва да акцентира върху заложените приоритети в 
изброените по-долу документи, които ще окажат съществено значение, както върху развитието 
на района, така и в национален контекст.  

В Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022г. като важни 
характеристики и потенциал за развитие на Северозападен район са определени:  

 Благоприятното географско положение, съхранените природни дадености и културното 
наследство са възможност за развитие на туризма и нарастване потенциала на туристическата 
индустрия. 

 Качеството на околната среда повишават привлекателността на територията за 
обитаване, бизнес и туризъм.  

 Транспортната инфраструктура – трансевропейски транспортни коридори – № 4 и № 7 
(река Дунав), пристанищата и фериботните комплекси, мултимодалните превози и вторият 
мост на р.Дунав при Видин – Калафат, могат да спомогнат за развитие на бизнеса и туризма, 
както и за ефективно трансгранично сътрудничество.  

 Река Дунав притежава сериозен транспортен и енергиен потенциал, а като воден ресурс 
има важно значение за икономическото развитие на района. 

 Наличие на качествен и ефективно използван поземлен ресурс.  
Посочените характеристики са валидни и за бъдещото развитие на община Червен бряг 

и град Червен бряг.  
Социално – икономически анализ на развитие 19  
СЗР е районът в ЕС с трайно най-ниско равнище на развитие. Районът заема последно 

място в класацията на районите в ЕС по показател БВП на човек, съответно с 27,3 % през 
2009г., при средно за страната – 44 %.  

Вътрешнорегионалните различия са силно изразени по отношение на приноса на 
областите в БВП на СЗР. Данните на НСИ за 2009г. показват най-висок размер на БВП в 
област Плевен - 1 503,7 млн.лв., което е 29.6 % от БВП за района, следван от област Враца - 1 

                                                 
18

 Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България за периода 2012 – 
2022 г 
19

 Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 – 2020 г.   
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383,7 млн.лв., област Ловеч 880,9 млн лв., област Монтана 786,4 млн.лв., а най-нисък в област 
Видин – 532,7 млн.лв. или 10,5 % от БВП за района.  

Различията по показател БВП на човек, характеризиращ равнището на регионално 
развитие, също са значителни (над два пъти). В област Враца този показател през 2010г. е 83 
% от средния за страната, докато в област Видин – 39,3 %. Община Червен бряг е една от тези 
с най-висок дял при формиране на брутния вътрешен продукт на област Плевен. Ускоряването 
на регионалния растеж на СЗР е важна задача пред регионалната политика, което е свързано 
с целенасочена подкрепа за преодоляване на негативните тенденции по отношение 
количеството и качеството на факторите на растеж и преодоляване на неговото изоставане в 
социално-икономически план.  

Икономическо развитие – най-голям дял в създадената брутна добавена стойност 
(БДС) има секторът на услугите (55% през 2010г.). За последните пет години делът на 
индустрията остава в границите на 31-33%, на селското стопанство – 11-15%. Сред районите 
от ниво 2 СЗР е с най-висок дял на първичния сектор – 11,9% от брутната добавена 
стойност (БДС) през 2010 г. при средно за страната – 4,9%. С най-висок принос в 
производството на селскостопанска продукция в СЗР е област Плевен (26%). По отношение на 
индустрията облат Плевен бележи спад в развитието. В сектора на услугите област Плевен е с 
най-висок дял в БДС (33%). Основните изводи от анализа са, че е необходимо бъдещо 
преструктуриране на секторната структура на СЗР при ускорени темпове на растеж. Високият 
дял на селското стопанство и относително ниският дял на промишлеността и услугите налага 
да се приложат мерки за стабилизиране и ново индустриално развитие с по-висока добавена 
стойност на СЗР. Всички те сериозно бяха засегнати от икономическата криза и отбелязаха 
значителен спад след 2008г.  

Делът на инвестициите през 2008-2010г. е най-висок в областите Плевен и Враца (33%). 
Могат да се направят изводите за пряка връзка между размера на инвестициите (вътрешни и 
външни) и реализирания регионален растеж, както и за основните фактори, влияещи върху 
привлекателността на регионите за инвестиции: зони с добре развита инфраструктура в 
близост до големите градове – какъвто е и град Червен бряг в област Плевен. 

Демографско развитие  
Най-добре населена е област Плевен (270хил.ж.) Ниската гъстота на населението в 

някои области и общини е индикатор за проблеми в използването на наличните териториални 
ресурси. В община Червен бряг е за периода 2001г. – 2011г. гъстотата на населението е 
намаляла. 

Основният етнос в община Червен бряг е българският – през 2013г. българите са 80 
% от всички самоопределили се лица. Самоопределилата се като ромска група е 4 %, колкото 
е делът и за областта. 

Потенциал на община Червен бряг за изпълнение на целите на стратегия „Европа 
2020“  

Научно – изследователска дейност, технологично развитие и иновации. Като 
член на ЕС България е заявила намеренията си да участва активно в постигането на целта за 
засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите. Във 
вътрешнорегионален план област Плевен се очертава с най-висок потенциал за научно-
изследователска дейност. На територията на община Червен бряг са създадени две 
професионални гимназии и един техникум, които генерират необходимите професионални 
кадри за бизнеса.  
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Достъпност, потребление и качество на информационните и комуникационните 
технологии. Достъпът до ИКТ и използването на цифровите технологии от населението и 
бизнеса е важен фактор за регионалния растеж, повишаването на производителността и 
изграждането на конкурентоспособна регионална икономика. Община Червен бряг повишава 
нивото на цифровизация и интернет услуги в последните години. Електронните услуги в 
общината са достигнали 40% от възможните.  

Преход към нисковъглеродна икономика. България е част от общата тенденция към 
намаляване на емисиите на парникови газове, която се наблюдава в ЕС. България и 
българските региони са изпълнили тази ключова цел на Стратегията Европа 2020, като 
още към 2005г. агрегираният индекс на парниковите газове (Gg,СО2-екв) е 60 % от равнището 
през 199 г. В СЗР не се отбелязват емисии на парникови газове, които надхвърлят 
определените норми. Енергийната инфраструктура е добре развита. СЗР има ограничен 
принос в постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) и енергийна ефективност, в изпълнение на стратегията „Европа 2020”. 
България има одобрена национална цел по Пакет „Климат/енергетика” за „Достигане на 16 % 
дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и 
повишаване на енергийната ефективност с 25 % към 2020г.”.  

В община Червен бряг има възможност за развитие е оползотворяването на различни 
видове ВЕИ. В област Плевен газификацията е започнала отдавна, главно със снабдяването 
на големи промишлени консуматори, в т.число и ТЕЦ ”Плевен”. Битовата газификация е в 
различна степен на реализация за отделните градове на областта, като относителният дял на 
газифицираните домакинства е над два пъти повече от средното за страната. Проектът за 
газифициране на град Червен бряг обхваща, както газо-разпределителната мрежа на града и 
газифициране на обществено-административни, промишлени и битови потребители, така и 
трасе на разпределителен газопровод Луковит – Червен бряг, изграждане на Автоматична 
газорегулираща станция. На територията на общината има възможност за използване на 
водата при реките Искър и Златна панега.  

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) изхвърлени в 
атмосферата. Северозападният район е на първо място по уязвимост на предизвикателствата 
на развитието за ЕС до 2020г., поради което е необходимо те да бъдат специално адресирани. 
СЗР е единственият регион в ЕС, който е с индекс 100. Най-високи са индексите за уязвимост 
по факторите демографски проблеми и глобализация. За област плевен емисиите на човек са 
2,148т. 

Предизвикателствата от изменението на климата изискват планирането на краткосрочни 
адаптивни мерки с цел превенция и на смекчаващи мерки, с оглед неизбежните влияния на 
климатичните промени в дългосрочна перспектива.  

Опазване и подобряване на околната среда. Разходите за опазване на околната 
среда в Северозападния район нарастват почти двойно, като се наблюдава изключително 
неравномерно разпределение по области.  

СЗР може да се определи като един от районите с благоприятни показатели по 
отношение на качеството на атмосферния въздух (КАВ). На територията на област Плевен не 
са установени превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК) от извършените 
анализи на взетите почвени проби. Намалено е замърсяването на почвите от 
нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци и е подобрена чистотата на населените 
места в региона. В Община Червен бряг състоянието на околната среда е добро, изключение 
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прави състоянието на водите на р.Искър, където се заустват много нерегламентирани отпадни 
води. 

Водоснабдяването за питейно-битови нужди в Северозападния район се 
осъществява от подземни води от терасата на р.Дунав и преминаващите през района реки, 
каптажи на изворни води, водохващания в горното течение на реките. Водоснабдяването в 
област Плевен за питейно-битови нужди е основно от.р.Осъм и р.Вит. Всички населени места 
са водоснабдени, но голяма част от мрежата е остаряла и амортизирана, изградена предимно 
от съдържащите азбест етернитови тръби. Област Плевен е водоснабдена на 100%. В община 
Червен бряг е реализиран проект за „Техническа помощ за подготовка на интегриран 
инвестиционен проект във водния цикъл на гр.Червен бряг“ и е налице текущ проект за 
,"Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Червен 
бряг". В Червен бряг предстои изграждане на ГПОСВ. 

Управление на отпадъците. В община Червенн бряг предстои закриване и 
рекултивация на общинското депо и прдстои изграждане на регионална система за управление 
на отпадъците в община Луковит. През 2011г. количеството на битовите отпадъци в СЗР 
намалява до 328 хил. тона, което е 75 % от количеството през 2007г. Районът продължава да 
се нуждае от подобряване на системата за събиране на отпадъците и въвеждане на по-
ефективна система за управление на отпадъците. В района на област Плевен през 2011г. не са 
открити нерегламентирани сметища. 

Транспортна инфраструктура и достъпност  
Пътна мрежа и обслужване. През територията на СЗР преминава европейски 

транспортен коридор №4, а по северната му граница река Дунав – транспортен коридор 
№7. Най-голямо значение за интегрирането на района в националната и европейска пътна 
мрежа имат пътищата с европейска категоризация: първокласен път Е-79 по направлението на 
Трансевропейския коридор №4 „Видин- Монтана-Враца -София-Кулата”, първокласен път Е-
772 „София - Ябланица - Севлиево - Велико Търново – Търговище – Шумен - Варна” и 
първокласен път Е-83 „София-Плевен-Бяла-Русе”, който минава през територията на Община 
Червен бряг. През територията на града минават и важни третокласни пътища – III-306 и III-
1031 , които обуславят ролята на града като вторичен опорен център за региона. 

Ж.п.транспорт. Железопътната мрежа е втора по значение и важност за осигуряване на 
транспортен достъп и обслужване на населението. Основните ж.п. линии, обслужващи 
територията на Северозападния район са - II главна ж.п. линия „София-Мездра-Г.Оряховица-
Варна”, включена в Европейското споразумение за главните международни ж.п. линии (AGС) и 
VII главна ж.п. линия „Видин-Мездра-София-Кулата”, включена в Европейското споразумение 
за най-важните линии за международни комбинирани превози и свързаните с тях обекти 
(AGTC). Двете ж.п. линии, заедно с V главна ж.п. линия София-Кулата, формират трасето на 
Приоритетна ос №22 от Трансевропейската транспортна мрежа на българска територия по 
направлението на Трансевропейския транспортен коридор №4. Наличието на ж.п.гара Червен 
бряг, като част от главната ж.п.линия „София – Варна“ е предпоствака за целесъобразното 
използване и включване на ж.п.транспорта в бъдещата стратегията за развитие на града. 

Заетост и трудова мобилност. За периода 2008-2011г. заетостта в СЗР бележи 
тенденция на намаляване. Абсолютният брой на заетите намалява от 359,3 хил. (2008г.) на 
299,4 хил. д., което е спад с 16,7 %. Това е най-високият процент, отбелязан от районите от 
ниво 2, което свидетелства за силната уязвимост на СЗР пред въздействието на 
икономическата криза и в известна степен отразява гъвкавостта и адекватността на 
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провежданите политики за омекотяване влиянието на кризата. България има одобрена 
национална цел, в изпълнение на стратегия „Европа 2020“, за достигане ниво на заетост от 76 
% до 2020г. Община Червен бряг коефициентът на икономическа активност е 43%, 
приблизително колкото и в област Плевен – 46%.  

Образование, професионално обучение и учене през целия живот. Водещ 
приоритет на стратегията „Европа 2020” е интелигентният растеж, а една от петте цели е 
подобряване на образователното равнище на населението, намаляване дела на 
преждевременно напусналите училище и увеличаване дела на населението с висше 
образование. Към 2011г. процентът на лицата с висше образование в община Червен бряг е 
11%, а в града – 16,6%. През 2014г. броят на учениците в училища е 2262,а в професионални 
гимназии 687. 

Социални услуги. В област Плевен пре последните години се увеличава делът на 
социалните услуги. Социалната политика на община Червен бряг е насочена към подобряване 
качеството на живот и намаляване на социалната изолация на гражданите в риск. 
Законодателството в областта на социалните услуги след 2003г. постави началото на 
децентрализацията на предлагане на социални услуги и създаде условия да се развиват 
пазарни форми с участието на бизнеса и на НПО. 

Доходи на населението. Средната годишна заплата в община Червен бряг е 5878,9лв., 
а в областта е 6359,1лв.  

Здравеопазване. СЗР има сравнително добра изграденост на болничната мрежа – 24 
Многопрофилни болници за активно лечение (МБАЛ). Анализите на сектора на здравеопазване 
отбелязват достъпността и осигуреността с болнични заведения на територията като добра. В 
град Червен бряг функционира Многопрофилна болница за активно лечение с осем отделения 
и 100 броя легла. В Червен бряг действа филиал на спешната медицинска помощ и ДКЦ.  

Културни институции. Ролята на културата е безпорна като фактор за подобряване 
качеството на живот и за постигане на устойчиво регионално развитие. През територията на 
района преминават европейските културни коридори като Дунавският културен маршрут. 
Община Червен бряг участва в проект „С традициите от миналото вървим напред“ и проект 
„Развитие на туристическата атракция "Тектонски гребен Калето“. Във всяко населено място в 
община Червен бряг има функциониращо читалище.  

Териториален модел на развитие на Северозападен район  
Териториалната структура на СЗР включва 65,06 % земеделските територии, 28,38 % 

горски и 5,2 % урбанизирани територии и др. Природно защитените територии, включително 
тези по Натура 2000 обхващат общо 31,3 % от територията на района.  

Периферното положение на Северозападния район и неговите съставни части се 
оценява от два аспекта: транспортната му достъпност (по отношение на останалите региони в 
страната); броя, капацитета и значимостта на трансграничните преходи. Оценките за 
транспортната достъпност на района се базират на гъстотата на пътната мрежа, наличие на 
висококласни пътища, наситеност с линейни и точкови елементи на ж.п. инфраструктура, 
наличие на пристанища и летища и т.н.  

Делът на пътищата с национално и международно значение – автомагистрали и пътища 
І-ви клас е съответно 0,2 % и 11,4 % от общата дължина на пътищата в района. По отношение 
осигуреността с висококласни пътища (387 км) СЗР е с по-ниски стойности от средните за 
страната. Принадлежността на СЗР към Дунавското крайбрежие е фактор за преодоляване на 
негативите на периферното му положение. Реката, чрез съществуващите и потенциалните 
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външни „вход-изходи“, дава възможност за отварянето на територията към останалите 
европейски крайдунавски региони. Потенциалът в това отношение все още не е напълно 
осъзнат и използван, независимо, че по линия на трансграничното сътрудничество се 
реализират редица проекти. Дунавската стратегия на ЕС е друг инструмент за отключване 
на потенциала на района. Потенциалните измерения на транспортната достъпност на СЗР 
следва да бъдат оценявани положително от стратегическа гледна точка благодарение на това, 
че той се явява пресечна точка на два трансевропейски транспортни коридора - № 7 и № 4. 
Прогнозите са районът да намали отрицателните си характеристики след като се откри и 
функционира „Дунав мост ІІ“ (Видин-Калафат), с което се разшириха възможностите за 
допълнително „отваряне“ на националната територия към съседните страни. В това 
отношение, периферността на района има своите потенциални дивиденти с национално 
значение. Този мост е предпоставка за реализацията на Еврокоридор № 4, пресичащ 
територията на СЗР.  

Трансгранични преходи. На територията на СЗР има няколко гранични контролно-
пропускателни пункта (ГКПП). По речната граница с Румъния са разположени 3 гранични 
прехода: Видин-Калафат, Оряхово-Бекет и Никопол-Турну Мъгуреле, обслужвани от 
фериботни връзки. Тези преходи са с характеристиките на вътрешни за ЕС и улесняват 
дейностите по трансграничното сътрудничество на регионите и общините между двете 
държави. В участъка от границата с Р. Сърбия, на територията на СЗР са разкрити 2 от общо 5 
ГККП – Брегово (Брегово-Неготин) и Връшка чука (Кула-Зайчар). С извършени проучвания и 
висока степен на готовност за разкриване е и трети преход – ГКПП Салаш-Ново корито.  

Центрове и оси на пространствено развитие  
По направленията на висококласните транспортни пътища се формират и осите на 

урбанизационно развитие. В зависимост от степента на урбанизация, ролята и мястото на 
градовете и тяхната урбанизираща роля върху прилежащите им територии в обхвата на 
Северозападния район, има основания да се разглеждат две групи оси на урбанизационно 
развитие: Основни, които са с по-висока степен на формиране; Второстепенни, които са по-
слабо изявени. Основните урбанизационни оси на развитие в СЗР са част от националните 
урбанизационни оси с паралелно и меридионално направление и заемат своето място в 
скелета на урбанизационните оси на развитие. Меридионалната основна ос на 
урбанизационно развитие в СЗР е ориентирана по трасето на трансевропейския транспортен 
коридор № 4, пресичащ западната част на района. Тя може да бъде разглеждана като основна 
ос на урбанистично развитие в Западна България (Видин – Мотана – Враца – Мездра -София). 
Другата урбанизационна ос в обхвата на СЗР (т.нар. Северна урбанизационна ос), е с 
ориентация по направлението София –Мездра – Плевен - Русе. Основни полюси в 
урбанизационните оси в района са гр. Плевен и гр. Видин. Второстепенни оси на развитие се 
формират по направленията Никопол – Плевен – Ловеч - Троян, Козлодуй - Враца, Лом - 
Монтана.  

Според предложената класификация в Националната концепция за 
пространствено развитие Червен бряг попада попада в групата на малките градове с 
микрорегионално значение в територията на групи общини.  

Град Червен бряг  попада в урбанизационна връзка от ниво 3 с град Плевен. 
В проекта на Националната концепция за пространствено развитие 2012-2025г. е 

представен модел за териториално-урбанистично развитие на национално и регионално 
нива. Моделът на териториално-урбанистична структура на СЗР определя действията към 
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районите и населените места, където са необходими мерки за подпомагане изоставането в 
социално-икономическото развитие и жизнения стандарт. Действията трябва да се насочат към 
стимулиране на ускореното развитие на средни градове в периферните части на районите, 
където няма големи градове. Подобни функции ще получат градове като Лом, Троян, 
Белоградчик, Берковица, Козлодуй, Мездра, Никопол и Червен Бряг.  

Териториално сътрудничество.  
Важен фактор за засилването на общата конкурентноспособност и интеграцията 

на територията е териториалното сътрудничество. СЗР е избираем по две програми за 
трансгранично сътрудничество: България - Румъния (по вътрешните граници на ЕС) и 
България - Сърбия (по външните граници на ЕС). Приетите стратегии за сътрудничество в 
двата трансгранични райони са отговор на установените потребности, препятствия и слабости 
в тях и се очаква да бъдат средство за социално-икономическо развитие на регионите, 
повишаване на конкурентоспособността и ускоряване на териториалното сближаване. 

Партньори от СЗР участват и в програмите за разширяване на междурегионалното 
сътрудничество, които осигуряват обмен на опит по тематични цели между партньорите на 
цялата територия на ЕС за установяване и разпространение на добри практики в областта на 
устойчивото развитие на градските и селските райони; насърчаване на трансгранична 
мобилност, принос към целите за териториално сближаване и хармонично развитие на 
територията на Европа и други мерки. Вече има натрупан опит в участие в програмите Интерег 
ІV С, Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа за периода 2007-
2013г., която ще бъде преформирана в транснационална програма „Дунав“ през периода 2014-
2020г. и др.  

България участва и в макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на 
Дунавския район, която акцентира върху интегриран подход, целящ засилване на процеса на 
социално-икономическото развитие и повишаване на конкурентоспособността, подобряване 
управлението на околната среда и постигане на растеж, основан на ефективно използване на 
ресурсите. Темите, които са обхванати от Дунавската стратегия, се концентрират върху четири 
стълба и 11 приоритетни области.  

 
2.17.1.2. Роля и въздействие на общината в СЗР 

 
Община Червен бряг се характеризира със средищното местоположение в структурата 

на СЗР, което е предпоставка за удобен достъп до различните части на района. Това в 
комплекс с добрите комуникации, развитото производство и селскостопанство е потенциал за 
развитие на логистични комплекси. 

 
2.17.1.3. Роля и въздействие на града в Общината в СЗР 
 
Най-важните аспекти в развитието на град Червен бряг, които имат пряко отражение в 
развитието на община Червен бряг могат да се структурират в следните направления: 

 важен комуникационен център по отношение на ж.п.транспорта – част от главна 
ж.п.линия София-Варна; 
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 промишлен център по отношение на металообработване, шивачество, преработване 
на селскостопанска продукция (месо, мляко), дървообработване, добив на керамични и 
инертни строителни материали; 

 селскостопански център по отношение на възможностите за екопроизводство на 
зърнени култури и зеленчуци и отглеждане на животни (крави); 

 общински център в сферата на социалната инфраструктура – здравеопазване, 
образование и култура; 

 логистичен център в контекста на добрата транспортна осигуреност, възможност за 
изграждане на логистични комплекси с предимно складови функции. 

 
2.17.2. Предварителен анализ на възможните финансови източници 
 

 Национално финансиране  
Съгласно Националната програма за развитие „България 2020“ е дефинирана 

национална визия за икономическо развитие към 2020г. България да бъде държава с 
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и 
професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и 
териториално балансиран икономически растеж.  

С нея са определени и три основни цели за развитие:  
1. Повишаване жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно 
и качествено здравеопазване;  
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на 
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението;  
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване 
на ресурсната ефективност.  

В Програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се отнасят 
както до прилагането на общоевропейските политики, така и до формулирането и 
изпълнението на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълният комплекс 
от действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие. Изпълнението на 
всеки приоритет включва реализацията на набор от многосекторни политики, които са 
фокусирани върху повишаване количеството и качеството на факторите на икономически 
растеж в България. В своята същност тези многосекторни политики са икономически политики, 
насочени към генериране на балансиран икономически растеж, постигане на висока и 
качествена заетост, оптимално използване на ресурсите и ефективна грижа за околната 
среда.20 
 

 Структурни фондове на ЕС  
Пет основни фонда функционират заедно, за да подкрепят икономическото развитие 

във всички държави – членки на ЕС, в синхрон с целите на стратегията „Европа 2020“: 
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР); 
Европейският социален фонд (ЕСФ); 
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Кохезионният фонд (КФ); 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 
Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Всеки регион в ЕС може да използва финансиране от ЕФРР и ЕСФ. Само по-слабо 
развитите региони обаче имат право да получават помощ от Кохезионния фонд. Фонд 
„Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) предоставя помощ в случай на големи природни 
бедствия.21 

За периода 2014 – 2020г. инвестиционните приоритети на структурните фондове са 
представени в таблица 73. 
 
Таблица 73. Инвестиционни приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2014-
2020г. 

Инвестиционни приоритети на структурните фондове за 2014 – 2020 
г. 

ЕФРР ЕСФ КФ 

1. Заетост    

2. Образование и обучение    

3. Социалната изолация и бедност     

4. НИРД, иновации и технологии     

5. Достъп и развитие на ИКТ     

6. Конкурентоспособност на МСП     

7. Нисковъглеродна икономика – ВЕИ и енергийна ефективност     

8. Изменение на климата и риск – адаптиране и управление     

9. Околна среда и ресурси – опазване, ефективност     

10. Мобилност работна сила     

11. Институционален капацитет     

12. Интегрирано градско развитие     

13. Трансевропейски транспортни мрежи TEN – T     

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/page/3 (08.12.2014г.) 
 

 Нови моменти в планирането на следващия програмен период  
Предвид динамичността на цялостния процес на програмиране на фондовете към 

Общата Стратегическа Рамка за 2014-2020г. и факта, че ключови решения на ниво ЕС и на 
национално ниво все още не са факт е трудно да се определят финансовите източници за 
финансиране на проектните идеи, които ще се идентифицират в следващия етап от 
изработването на ИПГВР. Въпреки това след отчитане на проблемите и потенциалите на 
местно ниво ще се селектират най-приоритетните проекти за постигане на интегрираност и 
развитие на потенциала на всеки регион. 
 

 Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. предвижда инвестиции от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на осем 
приоритетни оси: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро; 
„Подкрепа за периферни географски области най-силно засегнати от бедност” с бюджет 106 
млн.евро; 
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„Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн.евро; 
„Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 83 млн.евро; 
„Регионална социална инфраструктура“ с бюджет 51 млн.евро; 
„Регионален туризъм” с бюджет 101 млн.евро; 
„Регионална пътна инфраструктура“ с бюджет 194 млн.евро; 
„Техническа помощ“ с бюджет 52 млн.евро.  

Мерките за градско развитие ще включват дейности, свързани с енергийната 
ефективност в жилищни и административни сгради, градска среда и икономически зони, 
подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура и интегриран 
градски транспорт. Секторните политики предвиждат инвестиции в публична инфраструктура 
от регионално значение. 

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014 – 2020г. е териториално балансирана. В 
програмата е включена нова приоритетна ос 2, насочена към развитието на периферни 
географски области, най-силно засегнати от бедност и социална изолация. Тази приоритетна 
ос цели да намали социално-икономическите различия на регионално ниво, преодоляване на 
неконкурентноспособната среда и постигане на ефект за преодоляване на негативните 
миграционни процеси. 

Оперативната програма ще осигури 1,54 млрд. евро (европейско и национално 
финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, 
генериране на растеж и заетост в българските региони. 

От проект на Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програна „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. (ОПРР) за 2015г. 
стават ясни първите приоритети, към които ще се насочи БФП на ЕФРР, който е и основният 
източник за финансиране на проектите заложени в ИПГВР. Това са:  Приоритетна ос 3 
„Регионална образователнаинфраструктура“ с примерни допустими дейности - строителство, 
реконструкция и ремонт на държавни и общински училища от национално и регионално 
значение, включително прилежащото дворно място и общежитията към тях; осъществяване на 
мерки за енергийна ефективност и въвеждане в експлоатация на инсталации за производство 
на енергия от възобновяеми източници; подобряване достъпа за хора с увреждания до 
образователните сгради, като част от останалите строително монтажни дейности по обекта; 
изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на сградния 
фонд на държавните училища; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за 
горепосочените сгради/помещения,като част от цялостното им обновяване и др.; Приоритетна 
ос 8 „Техническа помощ“ с примерни допустими дейности - дейности, свързани с 
програмиране, управление, изпълнение, наблюдение, контрол и оценка на ОПРР; дейности за 
осигуряване на информация и публичност на ОПРР; дейности за укрепване на 
административния капацитет на УО на ОПРР 2014-2020 и др. 
 

 Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020г. 
Програмата предвижда инвестиции от няколко европейски източници на финансиране и 

национално съфинансиране по шест приоритетни оси: 
„Води“ с бюджет от Кохезионния фонд 1 033 619 883 евро; 
„Отпадъци“ с бюджет от ЕФРР 227 867 657 евро; 
„Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от ЕФРР 86 181 500 евро; 
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„Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ с бюджет от КФ 50 000 000 евро 
и от ЕФРР 16 749 074 евро; 
„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ с бюджет от КФ 50 000 000 евро; 
„Техническа помощ“ с бюджет от ЕФРР 40 406 027 евро. 
 

 Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020г.  
Програмата предвижда инвестиции от няколко европейски източници на финансиране и 

национално съфинансиране по пет приоритетни оси: 
„Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска 
транспортна мрежа” с бюджет от КФ 572 345 000 евро; 
„Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” с 
бюджет от КФ 572 345 000 евро; 
„Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив 
градски транспорт” с бюджет от ЕФРР 361 300 000 евро; 
„Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за 
управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” с бюджет 
от ЕФРР 65 800 000 евро; 
„Техническа помощ“ с бюджет от ЕФРР 40 520 000 евро. 
 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 
Програмата предвижда инвестиции от няколко европейски източници на финансиране и 

национално съфинансиране по пет приоритетни оси: 
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ с бюджет от Европейски 
социален фонд (ЕСФ) 426 966 166 евро и от Инициатива за младежка заетост (ИМЗ) 
110 377 490 евро; 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ с бюджет от ЕСФ 
264 600 270 евро; 
„Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и 
здравеопазването“ с бюджет от ЕСФ 37 481 085 евро; 
„Транснационално сътрудничество“ с бюджет от ЕСФ 17 901 334 евро; 
„Техническа помощ“ от ЕСФ 37 740 361 евро. 
 

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.  
Програмата предвижда инвестиции от Европейския социален фонд (ЕСФ) и национално 

съфинансиране в рамките на пет приоритетни оси: 
„Административно обслужване и е-управление“ с бюджет 118 124 605 евро; 
„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ 
с бюджет 64 907 000 евро; 
„Прозрачна и ефективна съдебна система“ с бюджет 30 195 500 евро; 
„Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ с бюджет 61 690 058 евро; 
„Техническа помощ“ с бюджет 10 344 500 евро; 
 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020г. 
Програмата предвижда инвестиции от Европейския фонд за регионално развитие 

(ЕФРР) и национално съфинансиране в рамките на три приоритетни оси: 
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„Иновации, предприемачество и потенциал за растеж“ с бюджет 863 990 914 евро;  
„Енергийна и ресурсна ефективност“ с бюджет 302 378 792 евро; 
„Техническа помощ“ с бюджет 35 453 793 евро. 
 
Други възможни програми, по които евентуално община Червен бряг би могла да бъде 
бенефициент по някои от приоритетните оси са например: Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020г. и Програми за европейско териториално сътрудничество. 
Един от последните етапи на изработването на ИПГВР се състои в изготвянето на списък с 
проекти, всеки с индикативен бюджет, сборът на които ще даде общия бюджет на ИПГВР в 
програмния период. Този бюджет следва да даде отражение върху оперативните програми в 
следващия програмен период, тъй като отразява най-точно потребностите на населеното 
място. Проектните идеи са генерирани на база анализ и публични допитвания и обсъждания и 
са приоритизирани при изграждане на план графика на ИПГВР. 
За постигане на синергичен ефект е необходимо да се включат мерки от всички оперативни 
програми и инструменти за финансиране. 

 
2.17.3. SWOT анализ 
 
Таблица 74. SWOT анализ на град Червен бряг 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Средищно местоположение в структурата на 
СЗР, с пряк достъп до ж.п.инфраструктура и 
комуникационни връзки с околните населени места;  

 Общински център - възможности за по-бързо 
обслужване на бизнеса и по-добър достъп до 
информационно и проектно обслужване;  

 Разработване на ОУП - създаване на 
условия за ефективно развитие на селищната 
структура и функционалните системи: обитаване, 
труд, рекреация, обслужване, комуникация;  

 В града е концентрирано 46% от 
населението на общината;  

 Структуроопределяща роля в икономиката 
на общината заемат промишлените отрасли: 
металообработване, шивачество, производство на 
строителни материали и мебели и преработка на 
селскостопанска продукция и от селскостопански 
отрасли: зърнепроизводство и говедовъдство; 

 Създадена добра бизнес среда от местната 
администрация за потенциални инвеститори; 

 Ниска цена на недвижимите имоти; 

 Наличие на обширни производствени зони, 
които могат да бъдат конверсирани за 
потребностите на съвременната среда за труд;  

 Много добре развита социална 
инфраструктура с регионални обслужващи функции; 
учебни и образователни заведения, културни 
центрове и др.;  

 Висок дял на озеленените площи в градската 
и прилежащата извънградска част;  

 Безработица и миграция на младите хора;  

 Механичният и естественият прираст са 
отрицателни; 

 Липса на фирми с чуждестранен капитал;  

 Жилищни квартали с остра необходимост 
от обновяване и благоустрояване; лошо състояние 
и ниска енергоефективност на сградния фонд;  

 Жилищни комплекси, изградени изцяло от 
панели на повече от 20 години; 

 Липса на благоустройство и ниски 
естетически качества на средата в ж.к.Победа и 
кв.V-ти; 

 Ниско ниво на нововъведения в 
производствения процес и технологиите; 

 Производствени зони в упадък. 

 Лошо състояние на ЦГЧ и кооперативния 
пазар; 

 Остарял сграден фонд на здравната 
инфраструктура;.  

 Недостатъчно поддържане на парковите 
пространства и местата за озеленяване;  

 Амортизирана ж.п.инфраструктура; 

 Лошо състояние на второстепенната улична 
мрежа, липса на велоалеи;  

 90% от техническата инфраструктура се 
нуждае от рехабилитация или реконструкция, 
необходимо е регулярно поддържане, ремонт и 
рехабилитация на уличната и пътната мрежа;  

 Липса на изградена газификационна мрежа;  

 Културното наследство не е достатъчно 
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 Добър административен капацитет на 
общината и опит в усвояване на средства от 
фондове на ЕС и финансови институции;  

 Относително чист район, без големи 
индустриални замърсявания; 

 Висока степен на готовност на Община 
Червен бряг с работни инфраструктурни проекти;  
 

социализирано; липса на цялостна информационна 
система;  

 Не е завършено изграждането на ГПСОВ; 

 Не е изградено регионално депо за ТБО; 

 Слабо развити сдружения на 
собствениците, ПЧП и други механизми за активно 
участие на гражданите и бизнеса в решаване 
проблемите на градската среда;  

 Въведени електронни услуги от общинската 
администрация за обслужване на населението са 
едва 40% от всички предлагани услуги;  

 Лош процент на усвояемост на средства от 
ЕС; 

 Община Червен бряг и град Червен бряг 
нямат актуални действащи ОУП; 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Създаване на необходимата градска среда 
за осигуряване на по-добри условия за живот;  

 Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в жилищните комплексии и 
благоустрояването им; 

 Благоустройство и изграждане на социална 
инфраструктура в кв.V-ти; 

 Създаване на условия за повишаване 
ефективността и конкурентоспособността на малките, 
средните и микропредприятията в общината и 
разкриване на нови работни места;  

 Повишаване на квалификацията и 
преквалификация на трудовите ресурси; 

 Привличане на местни и чуждестранни 
инвестиции; 

 Развитие на традиционни производства и 
дейности: промишленост, селскостопанство и 
логистика; 

 Развитие на нови икономически дейности, 
със значение надхвърлящо границите на общината; 

 Обновяване на производствените територии 
и въвеждане на иновативни технологии; 

 Обновяване и благоустройство на ЦГЧ и 
кооперативния пазар; 

 Ефективно експлоатиране на 
неизползваемите сградите в ЦГЧ – ГУМ; 

 Ремонт на МБАЛ в гр. Червен бряг и 
доставяне на съвременно оборудване; 

 Реконструкция, ремонт и оборудване на 
образователни институции; 

 Оптимално подобряване условията на 
настанените лица в специализираните институции; 

 Оптимизиране на културната 
инфраструктура в съответствие с процесите на 
културното интегриране с Европейската общност; 

 Изграждане на достъпна градска среда;  

 Интеграция на населението от 
малцинствата, чрез целенасочена политика в 

 Политическа и икономическа нестабилност 
в региона, породени от финансовата криза;  

 Засилване на миграцията на млади и 
образовани граждани в други части на страната и 
чужбина; 

 Намаляването на населението ще доведе 
до недостиг на работната ръка в трудоспособна 
възраст;  

 Естественият прираст е отрицателен, това 
е потенциален проблем за жизнеността на града; 

 Увеличаване броя на населението в 
неравностойно икономическо и социално 
положение, живеещо във влошена градска среда;   

 Влошаване качеството на образованието и 
квалификацията на човешките ресурси;  

 Деградация на жилищния фонд поради 
липса на адекватни финансови, административни и 
институционални условия за мащабно саниране и 
обновяване; 

 Деградация на производствените 
територии, поради липса на адекватни мерки за 
обновяване и технологично подобряване; 

 Недостатъчно усвояване на средства от 
фондовете на ЕС или намаляване на 
финансирането;  

 Криминогенната обстановка на територията 
е неспокойна;  

 Пасивност и незаинтересованост на 
жителите по отношение на обновяване на градската 
среда; невъзможност и/или нежелание за 
сътрудничество и активно гражданско участие;  

 Невъзможност за създаване и 
функциониране на ефективни публично-частни 
партньорства на принципа на равнопоставеност и 
зачитане на взаимния интерес; слаб интерес на 
бизнеса към градското обновяване;  

 При липса на финансиране от страна на 
МИП за изработване на ОУП в срок до 2016 г. 
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областта на образованието и благоустрояване на 
ромските квартали; 

 Изграждането на интегриране велосипедна 
мрежа, която да обслужва градската среда;  

 Завършване на ГПОСВ и въвеждане в 
експлоатация до 2015г. 

 Завършване на регионалното депо за 
управление на отпадъци; 

 Постигане на високи екологични стандарти 
на градската среда;  

 Разработване на ОУП на града;  

 Увеличаване на средствата от структурните 
и кохезионния фонд на ЕС; 

 Привличане на НПО за партньори при 
правенето на местна политика; 

община Червен бряг няма да има достъп за 
кандидатстване с инвестиционни проекти;  
 

 

2.17.4. Препоръки към ИПГВР на град Червен бряг 
 

На базата на проведените икономически, социални, демографски и др. анализи могат да 
се обобщят следните основни изводи, които биха имали отношение към стратегията на ИПГВР 
на град Червен бряг за периода 2014-2020г.: 
 
Икономически: 
Градът има традиции в следните икономически направления: 

 Транспорт – важен ж.п. център по железопътното направление София – Варна. 

 Промишленост – металообработване, строителни и инертни материали, 
дървообработване, преработвателни дейности, свързани със селскостопанска продукция 
(млеко- и месопреработка). 

 Селско стопанство – земеделие (производство и съхранение на зърно), 
зеленчукопроизводство, животновъдство (говедовъдство). 

 Материална база – налице е значим, но не добре поддържан и ефективно използван 
материален ресурс – производствени сгради и зони като потенциал за развитие на съвременни 
производствени дейности. 
Демографски: 

 Установява се трайна и устойчива тенденция на застаряване на населението. 

 Възрастовите групи извън трудоспособната възраст бележат съществен ръст. 
 
Социални:  

 Безработицата за града е около и малко над средната за страната. 

 Нивото на образованост в града (средно и висше образование) е по-ниско от средното 
за страната. 

 Ромското население е сравнително малък процент от населението на града. 

 Градът е сравнително добре осигурен със сгради на образованието (училища) и сгради 
на здравеопазването (болници). 
 

Така формулираните изводи, значителна част от които са синтезирани в 
предходни раздели, могат да насочат към налични потенциали (кадрови, образователни, 
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материални), които биха благоприятствали реализацията на мероприятията, предвидени 
в ИПГВР. 

 
Анализът на функционалните зони на града насочва към необходимостта от 

приоритетно решаване на следните основни проблеми в тях: 
 
Общоградски: 

 Лошо състояние на комуникациите (транспортната инфраструктура). 

 Амортизирана и неподдържана техническа инфраструктура. 

 Централна градска част: 

 Липса на благоустройство на градския площад (пешеходни пространства, кътове за 
отдих, зелени площи, обособени места за паркиране, градски дизайн). 

 Изоставени и неефективно функциониращи сгради – ГУМ, хотел“Таганрог“, ДСК. 

 Неорганизирано, физически и морално остаряло и неблагоустроено пазарно 
пространство. 

 Необходимост от допълнителни кътове за отдих, игри, развлечения, тематични зони и 
други подобни в парковото пространство. 
 
Производствени зони: 

 Запуснат, неподдържан или неефективно използван сграден фонд. 

 Нецелесъобразна организация на комуникационно-транспортната инфраструктура – 
неподдържани пътища, необособени зони за паркиране и гариране. 

 Вероятна необходимост от допълнително преструктуриране на имотите в зоната в 
съответствие с динамиката на възникващите потребности на средата за труд и 
производствените дейности. Това би изисквало промени и развитие на комуникационно-
транспортната и на инженерната инфраструктура и благоустройство. 

 Екологични проблеми свързани с нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и 
заустване на отпадни води в р.Искър. 
 
Индустриално изградени жилищни комплекси 

 Липса на благоустройство, вкл. зелени площи, кътове за отдих, за игра на деца, за 
възрастни и др. 

 Нерегламентирани и естетически неиздържани гаражни клетки. 

 Отсъствие на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградите от 
социалната инфраструктура и на жилищните блокове. 

 Недобре поддържани или напълно занемарени автомобилни комуникации и тротоарни 
пространства. 
 
Квартал V-ти: 

 Липса на благоустрояване (зелени площи, тротоари, кътове за отдих и детски игри) в 
преобладаващите му зони. 

 Стихийно възникнали и вероятно нерегламентирани обслужващи обекти (магазини, 
кафенета и др.п.). 
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 Значителна част от жилищните сгради са неподдържани, нехигиенични, недостроени и 
със силно занемарени дворни пространства. 

 Неподдържани автомобилни комуникации и тротоарни пространства. 

 Неподдържани обекти на социалната инфраструктура, някои неизползваеми 
(читалището). 
 

Така формулираните основни проблеми на функционалните зони на града могат 
да бъдат основа за аргументирано определяне на приоритетните територии, които да 
бъдат заложени при окончателното разработване на ИПГВР. 

 
2.18. Резюме на целевия и проблемен анализ 
 

Обща характеристика на общината и града: Община Червен бряг е разположена в 
Северозапдна България на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на 
десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега. Намира се в 
югозападната част на Област Плевен. През Община Червен бряг преминава път от 
републиканската пътна мрежа – E83, свързващ столицата на Румъния – Букурещ, със 
столицата на България – София. Граници на Община Червен бряг са следните общини: на юг – 
Луковит, на изток – Долни Дъбник, на север – Искър и Кнежа и на запад – Бяла Слатина и 
Роман. Селищната мрежа на Община Червен бряг се състои от 14 населени места: два града – 
Червен бряг и Койнаре и 12 села: с.Бресте, с.Горник, с.Глава, с.Девенци, с.Лепица, 
с.Радомирци, с.Ракита, с.Реселец, с.Рупци, с.Сухаче, с.Tелиш, с.Чомаковци. Броят на 
населението на Община Червен бряг е 26 708души (по данни от преброяването през 2013г.). 
Гъстотата на обитаване в Община Червен бряг е 55д/кв.км. Икономическата активност на 
населението на общината е 43%, а по отношение на безработицата е 27% ( при 17% за 
областта и 19% за града). С водещи икономически функции в Община Червен бряг е 
вторичният сектор, допълван от обслужването, което я определя като община с промишлено-
обслужващи функции. Град Червен бряг е административен, социален и икономически център 
на община Червен бряг. (вж. Приложение 8.1. Опорен план на града) 

Землище: 40,76км²  
Надморска височина: 187м  
Урбанизирана територия на града: 463,6725 ха  

 
Демографска характеристика. Населението на град Червен бряг за 2013г. е 12 309 

души – категория на малък град. Демографското развитие на общината и града е 
неблагоприятно. Наблюдава се намаляване на населението, около 3 пъти по-висок от този за 
страната темп на демографски прираст и значително намалена раждаемост. Възрастовата 
структура на населението е с добри показатели – 70% в трудоспособна възраст при 63% за 
страната и население под 14год. - 14%, което е колкото средното за страната. Това показва 
стабилен трудов потенциал на общината.Специфичните възрастови групи също се запазват 
относително стабилни, което осигурява нормално функциониране на съществуващите детските 
заведения и училища на територията на общината. Етническия състав на населението в града 
е преобладаващо българско – 83%, и само 3% ромско. Относително добри са показателите за 
образованост на населението – с висше и средно образование е около 58%, което е по-ниско 
от средното за страната 63%, а делът на неграмотните е 5,6%, при 2% за страната. 
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Неблагоприятната тенденция в развитието на заетостта в общината е свързана и с 
негативното отражение на световната икономическа и финансова криза, в резултат на което е 
налице съществен спад в трудовата заетост на населението и значително нарастване на 
равнището на безработица (27%). Коефициентът на безработица за града е 19%, което е почти 
колкото това за област Плевен (17%). В структурата на наетите лица (без самонаетите и 
работодателите) в общинския социално-икономически комплекс водещи функции изпълняват 
отраслите от първичен и вторичен сектор.  
 

Икономическа характеристика. Икономическият профил на община Червен бряг е 
промишлено-аграрен. Аграрният сектор в общината е представен от зърнопроизводство и 
говедовъдство. Промишленият сектор в общината е представен от металообработване, 
шивачество, добив на строителни и инертни материали, производство на мебели и преработка 
на селскостопанска продукция. Наблюдава се известно забавяне в икономическото развитие 
на областта, което е резултат от икономическата и финансова криза. За изследвания период 
се наблюдава повишаване на събираемостта и увеличение на данчните приходи и намаление 
на неданъчните такива, както и понижаванена тяхната събираемост. В града преобладават 
предприятия от типа „малки” и „микро”. Налице е преструктуриране на икономиката и 
преобладаване на частния сектор. Наблюдава се трайна тенденция в увеличаване на 
икономическия дял на селското стопанство и услугите за сметка на индустрията.  
 

Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда. Селищната мрежа в 
общината е относително равномерно развита. Превес в селищната мрежа има само 
общинският център – град Червен бряг. Населените места в община Червен бряг са от селски 
тип, като някои от тях са с добре оформени селищни центрове и територии за труд. 
Комуникационната достъпност между селищата и общинския център е добра, което е 
предпоставка за развитието на интензивни комуникационни, функционални и пространствени 
връзки между тях.Централната градска част на град Червен бряг е в лошо състояние, което 
изисква създаване на цялостна концепция за функционалното й обвързване и архитектурно- 
художественото й изграждане и благоустройство. (вж. Приложение 8.1. Опорен план на града). 
Жилищните квартали от традиционен тип са неблагоустроени и с лоша комуникационна и 
инфраструктурна осигуреност, което изисква предприемане на мерки за тяхното саниране и 
благоустройство. Панелните жилищни комплекси са в лошо техническо състояние, 
неблагоустроени са, с лоша комуникационна и техническа инфраструктура и с неизградени 
обекти от обслужващия сектор, което изисква предприемане на мерки за тяхното саниране и 
благоустройство. Жилищните територии заселени с малцинствени групи са с редица проблеми, 
които изискват интегриран подход за решаване. Териториите с икономически характер 
(производствените зони) са изградени с остарели технологии, не отговарящи на съвременните 
условия за труд, което изисква предприемане на дейности и политики за тяхната конверсия.  
Градската градина в град Червен бряг е благоустроена и с изградени кътове задоволяващи 
потребностите на различните социални групи (деца, младежи, пенсионери и др.). Голяма част 
от териториите за озеленяване и спорт са занемарени и с неразвит потенциал в цялостната 
система за отдих и рекреация. Липса на достатъчно кътове за пасивен отдих и за игра на деца. 
Неусвоените общински терени в града са два – за производствени и складови дейности и за 
обществено обслужване. (вж. Приложение 8.2. Схема на неусвоените общински терени в 
град Червен бряг) 
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Обитаване. Жилищните територии в град Червен бряг са разположение в следните 

зони: ЦГЧ, периферна на ЦГЧ и квартал V-ти. (вж. Приложение 8.3. Схема на обитаването 
в град Червен бряг). Голям брой жилища (25%) са изградени по индустриален способ, като 

преобладават жилища (74%) в сгради строени в периода 1970-79г. На лице е високо ниво на 
техническо благоустрояване с електрификация, водопровод и канализация на жилищата. 
Жилищният пазар е повлиян от икономическата криза и бележи свиване. В град Червен бряг 
има 10 общински жилища в добро състояние. Състоянието на жилищните територии с 
комплексно застрояване е лошо – липсва външното благоустройство на междублоковите 
пространства, улиците и тротоарите не са в добро състояние, разположените свободни 
гаражни клетки са неестетични и не добре организирани. Състоянието на панелните сгради 
също е лошо – липса на проведени мероприятия за саниране и въвеждане на енергоефективни 
технологии. Състоянието на улиците и пешеходните площи е лошо както в панелните 
комплекси, така и в кварталите с индивидуално жилищно застрояване. Състоянието на 
кварталите с индивидуално жилищно застрояване е по-добро от това на ж.к. „Победа“, като 
отново няма проведени мерки за енергоефективност на жилищата. Кв.V-ти е обособен като 
самостоятелна жилищна зона със специфичен характер, населена предимно с роми, в която са 
налице проблеми с комуникационната и техническата инфраструктура, незаконните постройки 
и липсата на цялостна планирана организация на застрояването.  
 

Ситема труд – производствени територии. В град Червен бряг има три основни 
производствени зони, като едната е извън урбанизираната територия на града. (вж. 
Приложение 8.4. Схема на система труд в град Червен бряг). Всички са добре 
комуникационно осигурени с главни пътища и ж.п.транспорт, който в настоящия момент не 
функционира. Повечето от сградите са пустеещи и в лошо техническо състояние. Сградите, в 
които се помещават действащи производства, са предвидени за сектора на малките и средни 
предприятия. В производствените зони няма действащи обекти на общественото обслужване и 
рекреацията. Комплексната оценка на производствените зони показва, че те използват много 
малка част от потенциала си, но при евентуална конверсия представляват потенциал за 
развитие на логистични комплекси.  
 

Социална инфраструктура. В града са изградени следните обекти за образование и 
детски грижи: 1 детска ясла; 5 детски градини; 2 основни и едно средно училище. Те могат да 
обслужват всички желаещи деца. Налични са два обекта (за доболнична (ДКЦ) и болнична 
помощ (МБАЛ), които удовлетворяват потребностите на града. В града има две работещи 
читалища и едно в кв.V-ти, което не се използва и има индикатори за влошаване на 
техническото му състояние. Сградите са с масивна конструкция, с добро инсталационно 
съоръжаване и реализирани мерки за повишаване на енергийната ефективност. Съществуват 
известни технически, инсталационни и теренни проблеми: амортизирани електрически 
инсталации, физически остарели кухненски съоръжения, неблагоустроени дворове 
(конкретните обекти са посочени в подробния анализ), както и необходимост от съвременно 
оборудване.  

Спорт. За спортните съоръжения (стадион и спортна зала) се полагат грижи и са в 
сравнително добро физическо състояние. Могат да се посочат следните по-важни проблеми 
(виж подробен анализ) – необходимост от пожароизвестителна инсталация, изграждане на ел. 
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инсталации, ремонт на ВиК инсталации и др. Необходимост от реконструкция на градския 
басейн и благоустройство и изграждане на външни игрища.  

Институционалното обслужване. Сградите (административна общинска сграда и РУП) 
са в добро физическо състояние и с масивна конструкция. Съществуват проблеми предимно от 
инсталационно и техническо естество (виж подробен анализ). Сградата на районния съд, не 
отговаря на потребностите на съдебната институция. Не се използва бившата сграда на ДСК, 
която е в добро техническо състояние. Необходимо е подобряване на сградните инсталации и 
преоборудване според новите потребности на административното обслужване.  

Кооперативен пазар и други търговски сгради. Състоянието на общинския 
кооперативен пазар е много лошо. Липсва организацията на комуникациите (пешеходни и 
автомобилни подходи, обслужване, зареждане, паркиране и др.). Благоустрояването или 
отсъства или е амортизирано и неподдържано. Сградата на ГУМ не се използва и е в лошо 
техническо състояние. Общинският хотел „Таганрог“ работи със занижен капацитет и е в лошо 
техническо състояние.  
 (вж. Приложение 8.5. Схема на социалната инфраструктура в град Червен бряг). 
 

Зелена система. Зелената система на град Червен бряг е дисперсна. (вж. Приложение 
8.6. Схема на зелената система в град Червен бряг). Зелените площи са 15м2/ж., което е над 
необходимия минимум (12м2/ж.) за селище от този тип. Обезпечеността със зелени площи е 
добра, отчитайки и заобикалящия извънградски ландшафт и съществуващите зелени площи в 
градската среда. Положителна роля за функционирането на зелената система играе зеленият 
клин свързващ лесопарк „Голеж “с централната градска част, посредством по-малки градини и 
скверове. Необходимо е рехабилитация и модернизиране на зелените пространства в почти 
всички описани зелени площи. По-добре са благоустроени и поддържани площите от 
централната градска част, докато състоянието на тези от по–крайните квартали е занижено. 
Детските площадки не отговарят на изискванията на „Наредба № 1 от 12 януари 2009г. за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“, като голяма част от 
тях са на възраст повече от двадесет и пет години. Необходимо е осигуряване на 
допълнителни спортни и детски площадки. Кътовете за отдих към парковете и градините в 
града за различни възрастови групи не са достатъчни. Растителността, прилежаща към 
уличните комуникации е остаряла и трябва да се подменя поетапно.  
 

Транспортна инфраструктура. През територията на община Червен бряг минават 
трасета на магистрали и важни републикански пътища. Състоянието на републиканската и 
общинската пътна мрежа е незадоволително. Градската улична мрежа е в много лошо 
състояние, което частично е заради провеждането на проект за воден цикъл в града. (вж. 
Приложение 8.7. Схема на транспортната система в град Червен бряг ) Наблюдава се 
недостиг на места за паркиране, особено в ЦГЧ. В Червен бряг няма изградена велоалейна 
мрежа. Състоянието на пешеходната зона е лошо. Разположението на ж.п.ареала и р.Искър 
възпрепятстват изграждането на западната част на обходния път, което довежда да голямо 
количество транзитен трафик, който минава през града. Ж.п. инфраструктурата е в лошо 
състояние. Масовият обществен пътнически транспорт е само с автобусни междуградски 
линии. Състоянието на ж.п гарата и автогарата е лошо. 
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Техническа инфраструктура – инженерни мрежи и съоръжения. В град Червен бряг 
водопроводната мрежа обхваща 100%, а канализационната цялата територия без кв.V-ти . В 
настоящия момент се извършва рехабилитация на водопроводната мрежа, която не обхваща 
V-ти квартал. Експлоатация и поддръжка на В и К системите и съоръженията на територията 
на града се стопанисват, ремонтират и поддържат от „ВиК”- Плевен с районно поделение гр. 
“Червен бряг”. В град Червен бряг има изградени необходим брой електроразпределителни 
съоръжения и кабелна мрежа за всички квартали и райони на града. В по-голямата си част 
разпределителната мрежа е въздушна (около 75%), окабеляването е подменено частично. 
Стълбовете са стари. В последните години се наблюдава намаляване на технологичните 
разходи при доставка на електрическа енергия. В община Червен бряг има благоприятни 
условия за изграждане и инсталиране на системи, използващи енергия от ВЕИ. Градът изцяло 
е телефонизиран. Нивото на интернет услугите се повишава през последните години и вече 
достъпът до цифрова телевизия и интернет услуги е почти повсеместен. Голяма част от 
кабелите за интернет и телевизия са изтеглени въздушно, като са използвани съществуващите 
стълбове за улично осветление и мрежата НН, което придава изключително неприятен изглед 
на града.  
 

Околна среда. Състоянието на компонентите на околната среда е добро. Изключение 
прави замърсяването над допустимите норми на водите р.Искър с отпадни води. В общината 
има нерегламентирани депа за отпадъци и като цяло разделното сметосъбиране е 
неефективно. Превишен е капацитетът на общинското депо за отпадъци, и има предписания за 
закриване, като отпадъците ще се извозват до регионалното депо в Луковит. Има наличие на 
гори с разнообразен състав и различни защитени растителни и животински видове. На 
територията на общината има 13 защитени територии и 6 защитени зони по Натура 2000. 
Нарушените територии са само при находището за мергелна глина и карирерата за строителни 
материали при с.Чомаковци.  
 

Културно-историческо наследство. Община Червен бряг има богато материално и 
нематериално културно-историческо наследство. В нея има 11 обекта на недвижими културни 
ценности, от които 2 с национално значение. Състоянието на недвижимото културно 
наследство следва да бъде подробно обследвано. Движима културна ценност представлява 
само експозицията в Музея на керамиката и гостуващи експозиции от музеи на България. Има 
богат културен каландер и състави развиващи художествена самодейност, които съхраняват 
традициите на района. 
 

Държавно и общинско управление, неправителствен сектор, обществен ред и 
сигурност. Ефективно действаща местна администрация, като е създаден добър климат на 
партньорство между Общината, частния сектор и неправителствените структури. 
Криминогенната обстановка на територията за 2013 г. се подобрява с много малък темп в 
сравнение с предходната. Регистрираните НПО в града са три (след проведено обществено 
обсъждане се установява, че броя им е значително по-голям), като тяхното участие в 
обществените процеси е добро.  

Планова и проектна обезпеченост на територията на град Червен бряг. Община 
Червен бряг няма актуален действащ ОУП. Плановата осигуреност на територията на 
гр.Червен бряг с действащи устройствени планове е несъответстваща на съвременните 
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законови актове и потребностите на населението. От одобряването на Кадастралните и 
регулационни планове на гр.Червен бряг до сега са процедирани около 200 частични подробни 
устройствени планове за територията на града, което води до фрагментарност в 
устройственото планиране и невъзможност за реализиране на цялостния потенциал и 
стратегически цели за развитие на града. Формира се трайна тенденция на нарастване броя на 
проектите, съфинансирани със средства по Оперативните програми на Европейски Съюз. 
Общинската администрация успешно се е възползвала от възможностите за финансиране на 
общински проекти от алтернативни финансови източници, като има и разработени проектни 
идеи, които сега ще кандидатсват за европейско финансиране. Разработените механизми на 
публично-частното партньорство не се използват. Най-важни от проектите с регионално и 
национално значение за общината са тези свързани с изграждането на регионален център за 
управление на отпадъците и проектиране и изграждане на индустриална зона със съпътстваща 
инфраструктура в гр.Червен бряг ( статут на приоритет в СЗР).  
 

Роля и въздействие на развитието на града в рамките на Общината, както и в 
контекста на Северозападния регион за планиране (ниво 2) Община Червен бряг се 
характеризира със средищното местоположение в структурата на СЗР, което е предпоставка за 
удобен достъп до различните части на района. Това в комплекс с добрите комуникации, 
развитото производство и селскостопанство е потенциал за развитие на логистични комплекси.  

 
Най-важните аспекти в развитието на град Червен бряг, които имат пряко отражение в 

развитието на община Червен бряг могат да се структурират в следните направления:  

 важен комуникационен център по отношение на ж.п.транспорта – част от главна 
ж.п.линия София-Варна;  

 промишлен център по отношение на металообработване, шивачество, преработване на 
селскостопанска продукция (месо, мляко), дървообработване, добив на керамични и инертни 
строителни материали;  

 селскостопански център по отношение на възможностите за екопроизводство на 
зърнени култури и зеленчуци и отглеждане на животни (крави);  

 общински център в сферата на социалната инфраструктура – здравеопазване, 
образование и култура;  

 логистичен център в контекста на добрата транспортна осигуреност, възможност за 
изграждане на логистични комплекси с предимно складови функции.  
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2.19. Основни насоки за развитието на град Червен бряг до 2020 г., заложени в 
ИПГВР на град Червен бряг 
 
2.19.1. Европейски и национален стратигически контекст 
 

ИПГВР на град Червен бряг е основен документ за развитие на града за периода до 
2020г., който в значителна степен ще определи възможностите за ползване на средства от 
Оперативните програми 2014-2020г. за неговото развитие. С помощта на ИПГВР се търси 
подкрепа за реализиране на важните стратегически цели за градско развитие:  

 Устойчиво и балансирано развитие за подобряване на условията за живеене, за бизнес 
и рекреация;  

 Подобряване на инфраструктурата и икономическата среда;  

 Подобряване на публичните услуги;  

 Подобряване на екологичното състояние и стандартите на обитаване;  

 Пълноценно използване на потенциала за сътрудничество и синергия между различните 
сектори, фактори на селищната среда, заинтересовани страни в града, общината и 
агломерационния ареал.  

ИПГВР може да включи интегрирано проектиране, планиране и програмиране на 
цялостното развитие на урбанизираната територия на града.  

ИПГВР ще определи конкретни инвестиционни проекти, насочени към физическото 
обновяване и благоустройство на градската среда, която да привлича бъдещи инвестиции, да 
подобри условията за живот и да доведе до допълнително развитие на града.  

Целите и приоритетите на плана следва да бъдат в синхрон с целите и приоритетите на 
стратегията на Европейския Съюз „Европа 2020“, Националната програма за реформи (2011-
2015г.) и Националната програма България 2020, както и плановите и стратегически документи 
за регионално и градско развитие.  

 
Стратегия „Европа 2020“ дефинира изграждането на нов икономически модел в 

страните-членки на ЕС, основан на познания, нисковъглеродна икономика и високи равнища на 
трудова заетост. Трите приоритета на „Европа 2020“ са интелигентен растеж (стремеж към 
икономика, основана на знанието и иновациите), устойчив растеж (насърчаване на екологична 
и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ 
растеж (поддържане на високи нива на заетост, които създават условия за социално и 
териториално сближаване).  

 
Основното мото на политиката на ЕС за новия програмен период 2014-2020г. е, 

че интегрираният подход към развитието е ключ към интелигентна, устойчива и 
приобщаваща Европа. В новите нормативни актове за Кохезионната политика, които бяха 
приети през март 2012г., Европейската комисия предлага по-силна подкрепа за интегрирани 
стратегии за устойчиво градско развитие. Комисията отчита, че целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за Европа не могат да се 
постигнат чрез отделни секторни политики, които се прилагат независимо една от друга. 
Отбелязва се, че това е още по-ясно в големите градове. За да укрепи на практика този 
интегриран подход, новият регламент въвежда „Интегрирани териториални инвестиции“. 
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Този инструмент ще позволи на държавите-членки и регионите да създадат инвестиционни 
планове, съчетаващи финансиране от различните приоритетни оси в рамките на една 
оперативна програма, или от различните оперативни програми 22. 

 
В „Споразумението за партньорство” между България и Европейската комисия за 

помощта по линия на Общата стратегическа рамка 2014-2020г., страната ще идентифицира 
ясни мерки за разрешаване на градските проблеми на развитието.  

 
Националната програма за развитие България 2020 (НПР БГ2020)23 е водещ, 

стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на 
страната до 2020г. Той е в съответствие с ангажиментите на България на европейско и 
международно ниво, но въплъщава стремежа на държавата за избор на национален път за 
напредък. Основните предизвикателства, пред които българската икономика е изправена през 
следващите години, са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната 
икономическа и финансова криза, така и с преодоляване на натрупани социални дефицити и 
постигането на по-висока конкурентоспособност на българската икономика. НПР БГ2020 е 
интегриран документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 г, показващ 
връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и националните 
приоритети на България. НПР БГ2020 осигурява и основа за програмния документ по 
Кохезионната политика на ЕС за периода 2014-2020 г.  

 
Визия на развитие - НПР БГ2020  
„Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, осигуряваща 

условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез 
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.“  

 
Цели на развитие - НПР БГ2020  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, 
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно 
и качествено здравеопазване.  
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на 
икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. 
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна 
бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване 
на ресурсната ефективност.  
 
На базата на формулираните визия и цели, са идентифицирани осем приоритета:  
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 
качествените характеристики на работната сила.  
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.  

                                                 
22

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Elements for a Common Strategic Framework 2014 to 2020 the European Regional 
Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the 
European Maritime and Fisheries Fund, Brussels, 14.3.2012SWD(2012) 61 final (Работен документ на Комисията. Елементи на 
Общата стратегическа рамка 2014-2020.   
23

 Национална програма за развитие „България 2020”.   
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3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 
потенциал.  
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на 
продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.  
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката.  
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 
гражданите и бизнеса.  
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.  
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.  

 
Освен предвижданията на стратегическите, планови и програмни документи за развитие 

на страната от по-високо ниво и новите регламенти на ЕК, при разработването на 
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг се 
използват като отправни точки за стратегическия пакет на плана, изводите, целите и 
приоритетите в посочените по-долу документи:  

 
Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (2007г.)24, която е 

основополагащ документ за политиката на ЕС за градското развитие. Той подчертава 
значението на интегрирания подход за развитие на градските райони Лайпцигската харта за 
устойчиви европейски градове (2007 г.) призовава към увеличаване на взаимодействието 
между архитектура, планиране на инфраструктурата и градоустройство (устройствено 
планиране), за да се създадат привлекателни градски пространства, които предлагат висок 
стандарт на жизнената среда, постигнати в резултат от синергията от всички културни, 
икономически, технологически, социални и екологични аспекти, които въздействат върху 
качеството и процеса на планиране и строителство. В дългосрочен план, за да могат градовете 
да изпълняват своята роля на двигатели на социалния напредък и на икономическия растеж, 
следва да се приложат мерки за запазване на социалното равновесие вътре в тях, да се 
гарантира културното им многообразие и да се създаде висококачествена градска среда, 
архитектура и дизайн.  

 
„Декларацията от срещата на министрите в Толедо 25 по въпросите на градското 

развитие” (2010) дефинира градското възстановяване като ефективен инструмент за 
„рециклиране на градската среда”. Това е подход към териториалното развитие на градовете, 
който има за основна цел да предотврати безконтролната пространствена експанзия на 
урбанизираните територии. Икономическата ефективност на този подход и предимствата му 
пред развитието на града в територии „на зелено” се крият в преимущественото разположение 
на интервенциите в по-голяма близост до градския център, съществуващата добра 
инфраструктурна и обслужваща осигуреност.  

 

                                                 
24

 Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове 
25

 Испанско председателство на ЕС (2010), „Декларация от неофициалната среща на министрите в 
Толедо по въпросите на градското развитие”, Толедо   
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Териториалният дневен ред на Европейския Съюз, който бе преразгледан през 
2011г., за да се отразят по-добре европейските предизвикателства и политически приоритети, 
а именно „Европа 2020“, доведе до приемането на Териториален дневен ред на Европейския 
Съюз 2020 (TA2020). Той се основава на принципа, че е необходим единен интегриран и 
междусекторен подход за превръщането на основните териториални предизвикателства на ЕС 
в потенциали, за да се гарантира балансирано, хармонично и устойчиво териториално 
развитие. TA2020 ефективно свързва териториалното сближаване със стратегията "Е2020". 
Той осигурява стратегически насоки за териториално развитие и подчертава, че повечето от 
тези политики могат да бъдат по-ефективни и може да се постигне синергия с други политики, 
ако териториалното измерение и териториалните въздействия са взети под внимание. TA2020 
насърчава балансирано, полицентрично териториално развитие и използването на 
интегрирани подходи за развитие в градовете, както и в селските райони и специфични 
региони. 

 
Важен териториален ориентир е Националната концепция за пространствено 

развитие 2012-2025г. Избраната визия на НКПР е формулирана чрез три кратки послания:  
Националното пространство на България – отворено към света и интегрирано в 

Европейското пространство и в европейската мрежа от центрове и оси на развитие, култура, 
наука и иновации.  

Съхранените национални ресурси – хората, земята, водите и горите, подземните 
богатства, природното и културно наследство – гаранция за националната идентичност.  

Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално 
организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и туристическа 
инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж, адаптивност към 
промените и равнопоставеност.  

 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е стратегически 

документ със средносрочен хоризонт, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на 
високата концентрация на натрупаните икономически, социални и инфраструктурни проблеми в 
града и издигане на неговата роля като център на агломерационен ареал, динамизиращ 
прилежащата територия. Основните принципи, на които трябва да отговарят интегрираните 
планове за градско възстановяване и развитие, включват:  

 пространствено развитие, съчетаващо социално-икономическото и 
инфраструктурното развитие на градовете и урбанизираните им зони с актуалното 
устройствено планиране на същите;  

 приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови 
документи на регионалното развитие и на териториалното устройство;  

 икономическа устойчивост. ИПГВР трябва да е в съзвучие с икономическите 
стратегии и политики за стимулиране на икономически растеж, иновации и 
конкурентоспособност;  

 социална устойчивост. Интегрираното градско планиране трябва да обвързва 
градското развитие със социални програми и стратегии – подобряване на жилищната среда и 
социалната инфраструктура, интегриране на населението в необлагодетелствани квартали и 
др.  
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 екологична устойчивост. Интегрираното градско планиране може да допринесе за 
устойчивото развитие, чрез стимулирането на възобновяемите енергийни източници, 
енергийната ефективност, рециклиране на отпадъците и т.н.  

 архитектурно-пространствени и културно-исторически аспекти. ИПГВР трябва да 
отчитат качеството на обществените пространства, опазването и поддържането на 
историческите сгради и ансамбли, културните ценности и архитектурното наследство.  

 
2.19.2. Визии за развитие, заложени в действащите планови и стратегически 
документи от по-високо йерархичто ниво 
 

Основните планови и стратегически документи, пряко свързани със социално-
икономическото и пространствено развитието на гр. Чеврвен бряг, са:  

 Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 -2020г.;  

 Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 – 2020г.;  

 Общинския план за развитие на община Червен бряг за периода 2014 – 2020г.;  
 
В Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 -2020 г. 

е приета следната визия:  
„Северозападен район преодолява същественото социално-икономическо изоставане 

и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързваща 
инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за 
догонващо развитие в национален и европейски мащаб.“  

 
В Областна стратегия за развитие на област Плевен за периода 2014 – 2020 г. е 

формулирана следната визия:  
„Област Плевен да се превърне в район на висок икономически растеж, ефективна, 

високотехнологична, стабилно развиваща се икономика, осигуряваща просперитет и 
условия за пълноценна изява на всички, в хармонична жизнена среда, сред запазени природно 
и културно-историческо наследство.“ 

 
Визията за развитие на Община Червен бряг, заложена в Общинския план за 

развитие на община Червен бряг за периода 2014 – 2020г. е:  
„Община Червен бряг – жизнена и хармонично развита община, предоставяща на 

своите жители равни възможности за образование, предприемачество и лична реализация 
по стандартите на европейските страни.”  

 
Визията за развитието на общината до 2020 г. формулира накратко представата и 

желанията на жителите на общината и действащите институции за бъдещото състояние на 
икономиката, физическата среда и социалната сфера. Тя представя действителните 
потребности на хората за развитие на ключовите икономически и социални сектори, както и 
техните виждания за положителна промяна в жизнената среда. Визията очертава 
стратегическите цели и приоритети на Общинския план. Визията е постижима и реалистична и 
доразвива действащата визия на ОПР от изминалия планов период.  
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Заложените визии в плановите и стратегически документи, независимо че се отнасят за 
регион/област/община, формират основни послания, които трябва да бъдат отчетени при 
дефиниране на визията за развитие на град Червен бряг. Тези насоки и послания бяха 
отчетени при дефинирането на визията на Интегрирания план за възстановяване и развитие 
на град Червен бряг 2020. 

 

2.19.3.Визия на ИПГВР за развитие на град Червен бряг 
 
Методическият подход за формулиране на визията обхваща:  

 експертно проучване на формулировките на визиите на широка рамка от стратегически 
и планови документи, които са възприети като предпоставка за разработването на ИПГВР; 

 целенасочен процес на комуникация и обсъждане на предложения от местната общност 
и заинтересуваните страни;  

 приемственост с действащата визия за развитие на общината, историята и 
установените традиции.  
 
Характеристики на визията в ИПГВР: 

 времеви – дългосрочна перспектива; 

 информационни 

  комуникационни – формирани на базата на диалог с общината 
 
Фокуси на визията на ИПГВР: 

 производствени зони, 

 жилищни зони – включително индустриално изграден ж.к.“Победа“ и периферен кв.V 
зони за обслужване. 
 

Визията има дългосрочен характер, затова в нея се открояват най-устойчивите акценти, 
които насочват вниманието към целите и приоритетните области на въздействие на ИПГВР на 
град Червен бряг. 

 
 
ВИЗИЯ НА ИПГВР: ЧЕРВЕН БРЯГ – ТРАНСПОРТЕН, ПРОИЗВОДСТВЕН И 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЦЕНТЪР, ПРЕДОСТАВЯЩ ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОБИТАВАНЕ, 

ТРУД, ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СОЦИАЛНА ОБЩНОСТ И ОТДЕЛНИТЕ 

ОБИТАТЕЛИ. 
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ЧАСТ 3 
 

3.СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР НА ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ 
 
3.1.Стратегия на ИПГВР на град Червен бряг 
 
3.1.1.Постановки на стратегията 

 
ИПГВР на град Червен бряг се разработва като част от общата система за 

стратегическо планиране и програмиране на развитието. Тя следва насоките заложени в 
плановете от по-високо йерархично ниво – Национална стратегия за регионално развитие - 
2020г., Национална концепция за пространствено развитие – 2020г., Областна стратегия за 
развитие на Плевен - 2020г., Общински план за развитие – 2020г. Чрез прилагане на единен 
подход и стандарти за планиране и програмиране на развитието, използването на единни 
механизми на координация между различните институции, бизнеса и гражданите, както и на 
общи инструменти за финансово подпомагане се постига по-значим синергичен ефект и 
ефикасност за реализация на целите на местното развитие. 

В този контекст стратегическата рамка на ИПГВР следва разработената в ОПР 
стартегия целяща икономическо, социално и териториално сближаване изразена в четири 
приоритета:  

Приоритет 1. Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието  - 
понятието за общество на знанието обхваща всички страни на съвременната икономика в 
която знанието е основта на добавената стойност- от високотехнологичнито производство,през 
услугите, до подчертано творческите отрасли, сързани с културата и традициите.  

Приоритет 2. Подпомагане на развитие на вътрешния потенциал на местната 
икономика и пазари - насърчаване на местния потенциал и предприемачество и отваряне на 
пазара за стоки и услуги за да може да се генерира растеж и работни места. 

Приоритет 3. Развитие на местния пазар на труда - увеличаване броя на 
хората,участващи на пазара на труда  

Приоритет 4. Подкрепа на устойчивото развитие на местната общност и 
територията - прилагане на политики, насърчаващи развитието на местната икономика. 

Чрез настоящата стратегия конкретно се определя начинът, по който в рамките на 
формулираната визия за развитието на града, ще се преодолеят незадоволителното 
състояние и негативните тенденции в развитието на градски територии и системи. Стратегията 
цели използване на наличният потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско 
значение за постигане на избраната визия.  
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Фигура 48. Методика на стратегия на ИПГВР Червен бряг 

 
Настоящата стратегия е разработена в съотвествие с одобрените методически насоки 

за разработване на ИПГВР.  
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Стратегията в ИПГВР на град Червен бряг се базира на шест основни области на 
интегрирано развитие: 

 Икономическо развитие – обхваща приоритети и мерки насочени към подобряване на 
производствените територии, насочване на инвестиции в малкия и среден бизнес, повишаване 
квалификацията на работната сила и стимулиране на ПЧП. 

 Социална интеграция – обхваща приоритети и мерки насочени към подобряване на 
социалната инфраструктура във всички нейни направления, опазване и развитие на културно-
историческото наследство, насочване на инвестиции към подобряване на квалификацията и 
степента на заетост. 

 Качествена градска среда – обхваща приоритети и мерки насочени към подобряване 
на жилищната среда и зелената система. 

 Околна среда и превенция на риска - обхваща приоритети и мерки насочени към 
подобряване на екологичното състояние на териториите, изграждане на екологична 
инфраструктура и засилване на чувството за сигурност. 

 Достъпност - обхваща приоритети и мерки насочени към подобряване на 
комуникациите и техническата инфраструктура. 

 Самоуправление - обхваща приоритети и мерки насочени към създаване на механизми 
за мониторинг и контрол, за стимулиране на гражданското участие в процесите и създаването 
на различни типове партньорства. 

 
Тези области са основа на формулираните в стратегията обща и стратегически 

цели на ИПГВР Червен бряг. 

 
3.1.2.Обосновка на избраната стратегия 
 

Стратегията на ИПГВР е основана на следните основни принципи: 

 диалог с различни социални общности; 

 граждански и експертен мониторинг на всички нива от плана; 

 прилагане на съвременни професионални техники при работата;  

 обективна оценка на проблемни територии и състояние на градските системи; 

 адаптивност към динамиката на променящите се социално-икономически условия и 
потребнпости на обитателите и бизнеса; 

 прозрачно и аргументирано осигуряване и използване на финансовите ресурси и 
механизми. 
 

Стратегията към ИПГВР на Червен бряг цели комплексно подобрение на средата в 
града във всички нейни аспекти: 

 икономически; 

 социални; 

 екологични; 

 технически; 

 естетически. 
 

Тя се основава на: 
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 историческите предпоставки за възникване и развитие на града; 

 традиционните отрасли на икономиката развити в града; 

 съвременното състояние и възможности за бъдещо развитие. 
 
В този смисъл стратегията обвързва даденостите с перспективите за развитие на града. 

Чрез реализирането на интегрираният план на град Червен бряг ще се постигане по-добро 
съответствие, координация и интегриране на дейностите, реализирани по линия на различни 
секторни политики на една и съща градска територия. 

Макар и средносрочен документ, стратегията към ИПГВР на град Червен бряг следва да 
даде достатъчно ясна и категорична перспектива за развитието на града, дори и след 
плановия период. Това гарантира последователност и устойчивост в планирането и 
управлението на развитието на града.  

Стратегията на ИПГВР следва да отговори на синтезираните в целевия и проблемен 
анализ проблеми и да използва формулираните препоръки в отделните сектори за развитие. 

Основен акцент в дългосрочната стратегията е възвръщането на стабилната икономика 
и трудова заетост, която да осигури и стабилизиране на демографските и икономически 
показатели, чрез развитие на традиционните за града дейности: промишленост: 
металообработване, строителни и инертни материали, дървообработване, шивачество, 
преработвателни дейности, свързани със селскостопанска продукция (млеко- и 
месопреработка) и селско стопанство – земеделие (производство и съхранение на зърно), 
зеленчукопроизводство, животновъдство (говедовъдство), както и транспортната значимост на 
селището по отношение на ж.п.транспорта. Част от икономическите и социалните проблеми на 
града, зависят до голяма степен от развитието на производствените зони. Развитието на 
икономическите територии, които имат голям капацитет и възможности, осигурява 
стабилизиране на местната икономика. Това означава насочване на инвестиции и управленски 
мерки към обновяване, преструктуриране и конверсия на производствените зони, които 
дейности и капацитет да отговорят на съвремнните потребности на населението и бизнеса.  

Проектите, които ще бъдат заложени в този планов период на ИПГВР следва да 
обхванат подобряване на комуникациите, техническата инфраструктура и екологичното 
състояние на териториите като първи етап. Необходимо е изработване на цялостна оценка и 
стратегия за ревитализиране на производствените зони в града. Това е свързано с 
икономическото и екологичното подобряване на средата, заложени във визията за развитие на 
града. 

Следващ етап в разработването на стратегията представлява подобряване на 
физическата среда, първоначално за ЦГЧ на града и в последствие за периферните на ЦГЧ 
територии. Подобряването на ЦГЧ включва цялостна рехабилитация на площада и 
пешеходната зона и изграждане на изцяло нов градски пазар. Необходимо е и целесъобразно 
използване и обновяване на съществуващия сграден фонд: сградата на ГУМ, да се обнови и 
санира за потребностите на търговията и услугите; хотел “Таганрог“ е подходящ за 
помещаване на ученически общежития, а сградата на ДСК като капацитет и местоположение 
(на централния площад в административното ядро на града) е подходяща за помещаване на 
съдебната власт. Всички тези изводи са  формулирани на база проведените анализи, срещи и 
обсъждания. Обновяването на ЦГЧ обхваща и саниране на ж.п.гарата и благоустройство на 
предгаровия площад. Необходимо е и предвиждане на дейности за подобряване на уличната 
настилка и техническата инфраструктура, които ще завършат цялостното обновяване на ЦГЧ. 
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Този етап е с общоградско значение, защото състоянието на ЦГЧ е еднакво важно за всички 
граждани, освен това тази територия е представителната част от селищото, чието добро 
състояние е важно за цялостната визия на града.  

Трети етап в стратегията на ИПГВР на Червен бряг е подобряване на жилищната среда 
и обектите на социалната инфраструктура. Дейностите, мерките и проектите заложени в 
стратегията са насочени както общо за града, така и за отделни заинтересовани групи в 
конкретните територии. Този етап ще осигури подобряване на средата за обитаване и 
обслужване, както и на екологични условия в града, като елемент от визията за развитие. 

Последен етап от стратегията е интеграцията и благоустройството на кв.Vти от града. 
Дейностите, мерките и проектите заложени в стратегията следва да са насочени към 
обновяване на обектите на социалната инфраструктура, цялостно благоустройство на средата 
и премахване на замърсяването и екологичните проблеми. Важно е формиране и развитие на 
вторичен градски център и изместване на част от обществените и културни дейности в него с 
цел интеграция на територията и обитателите. Този етап от стратегията осигурява социално 
сближаване и подобряване на жизнената среда в квартала. 

Предложената етапност в стратегията е целесъобразно да бъде адаптивна на 
динамиката на променящите се потребности на населението в града, както и на социално-
икономическите процеси в страната и Европа. Възможно е интегриране на етапи или тяхното 
едновременно изпълнение. 

 
3.1.3.Определяне на зони за въздействие 
 

На база определените в целевия и проблемен анализ на характеристиките на град 
Червен бряг територии в неудовлетворително състояние или т.нар. проблемни територии с 
концентрация на негативни тенденции или незадоволителен потенциал (т.2.16), са формирани 
зоните за въздействие към ИПГВР на Червен бряг – схема 23. 

Въпреки малкия размер на града и това, че такива не се изискват от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие за градовете от ниво 4, Червен бряг може да бъде ясно разделен на такива. Те носят 
характеристиките на изискуемите от Методическите насоки градски територии: 

 неудовлетворително състояние; 

 негативни тенденции в развитието; 

 нереализиран потенциал; 

 потенциал за развитие, изискващ прилагането на комплекс от допълващи се мерки и 
действия. 
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Схема 23. Зони за въздействие към ИПГВР на град Червен бряг (Приложение 8.13) 

 
Зоните за въздействие обхващат (схема 23): 
Зона на публични функции с висока обществена значимост, която включва 

дейности, мерки и проекти насочени към подобряване и развитие на централната градска част 
на града и формирането на вторичен градски център в кв.Vти. в този смисъл тази зона 
обхваща две подзони: „О1“ – централна градска част и „О2“ – вторичен градски център кв.Vти . 

Зона с потенциал за икономическо развитие, която включва дейности, мерки и 
проекти насочени към съхраняване и развитие на традиционните за града отрасли и 
подобряване на състоянието на производствените зони в града. Зона „И“ обхваща 
производствена зона юг и запад на града. 

Зона с преобладаващ социален характер, която включва дейности, мерки и проекти 
насочени към подобряване на жилищните територии и социалната инфраструктура в тях. Зона 
„С“ обхваща жилищни територии и прилежащите обекти на социалната инфраструктура. 

Освен зоните за въздействие в проекта на ИПГВР са определени и линейни обекти, 
чиито териториален обхват излиза извън рамките на конкретните зони за въздействие. Това са  
комуникации, инфраструктурни проводи и инсталации и други (различни от точковите обекти). 
Подобряването и развитието на тези линейни обекти е с общоградско значение. 
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3.1.4. Обща цел и специфични цели на ИПГВР на град Червен бряг 
 

В следствие на проведения целеви и проблем анализ на характеристиките на град 
Червен бряг, синтезираните територии с негативни тенденции в развитието, изведения SWOT 
анализ и препоръки към ИПГВР и на база формулираната след поредица от срещи с различни 
заинтересовани групи визия за развитие на града се определят обща и стратегически цели на 
ИПГВР. Общата цел отразява всички направления (области) на интегрирано развитие. 

 
Обща цел на ИПГВР на град Червен бряг е комплексно подобряване на условията за 

обитаване, труд и рекреация в града, чрез: 

 създаване на условия за устойчиво развитие на градската среда; 

 формиране на условия за социална равнопоставеност на отделните групи от 
населението; 

 реализиране на икономическия потенциал, чрез традиционни и иновативни 
производства; 

 осигуряване на оптимални условия за обитаване; 

 подобряване на  екологичните условия в града и прилежащите територии. 
 
От общата цел по отделни направления произтичат и стратегическите цели на ИПГВР. 
Те са формулирани чрез подход отдолу-нагоре като се групират областите на 

интегрирано развитие както следва: 
 
Стратегическа цел 1 „Развита местна икономика, базирана на иновации и 

технологична модернизация, висока заетост и професионална квалификация“ – съвпада 
с област „Икономическо развитие“. 

Развитието на местната икономика е фактор за задържане на местното населението в 
трудоспособна възраст от населеното място и привиличане на трудоспособно население от 
цялата община, чрез предоставяне на добри условия за работа, създаване на възможности за 
професионално израстване, създаване на нови работни места. С развитието на технологиите и 
иновациите във всички икономически сектори се спомага подобряване на производителността 
и почишава качеството на продукцията, което води до нарастване на дяла в местната 
икономика на промишлеността и логистиката.  

 
Стратегическа цел 2 „Постигане на по-високо качество на живот“ – обединява 

области „Социална интеграция“, „Качествена градска среда“ и „Самоуправление“.  
Главно въздействие за постигане на втората стратегическа цел има обновяването на 

вече изградената градска среда. Благоустройството на средата и рехабилитацията на сградния 
фонд на социалната инфраструктура, както и енергийната ефективност на жилищните сгради 
са условие за повишаване качеството на живот на населението. Добрите условия 
предоставени от обществените институции и публични пространства са предпоставка за 
задържане на населението и постигане на икономически растеж чрез посигуряване на добри 
условия за живот и реализиране на пазара на труда, което би било следствие и от 
реализирането на мерките за постигане на стратегическа цел 1. Стратегическа цел 2 е 
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фокусирана и върху ефективно използване на ресурсите и устойчиво развитие на градската 
среда. 

 
Стратегическа цел 3 „Подобряване на основната инфраструктура в града за 

осигуряване на достъпност и интеграция“ – интегрира областите: „Околна среда“ и 
„Достъпност“. 

 
Осигуряването на добра техническа и транспортна инфраструктура и нейното 

ефективно поддържане са основна предпоставка за развитието на всички сфери на живот в 
урбанизираната среда – обитаване, труд, рекреация, обслужване. Добрите куминикации са 
основа за повишаване на свободата на мобилност и обезпеченост на населението от 
основните жизнено необходими ресурси, което повишва привлекателността на населеното 
място и осигурява постигане на един от основните приоритети за развитие на Червен бряг, а 
именно създаване на условия за изграждане на логистични комплекси. Имайки предвид 
историческото възникване на мястото като град на основна ж.п.линия с кръстопътно положение 
по отношение на автомобилната комуникация, подобряването на транспортната и инженерната 
инфраструктура са от първостепенно значение за бъдещото развитие на града. Премахването 
на замърсяването в града, чрез ефективни мерки ще допринесе и за повишаване качеството на 
живот – Стратегическа цел 2, което е показател за интегрирането на проектите заложени в 
програмата на ИПГВР, към един интегриран подход, целящ синергичен ефект. 

Предложената в методиката на ИПГВР Червен бряг структура на стратегията следва 
последователността Облст → Обща цел → Стратегическа цел → Специфична цел → Група 
проекти.  

В таблица 75 стратегията е подробно представена, като за всяка специфична цел са 
посочени допустимите мерки от Оперативните програми на Европейския съюз: 
 
Таблица 75. Стратегия на ИПГВР на град Червен бряг  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ С МЕРКИ И ПРОЕКТИ 
ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

СтрЦ 1 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „Развита местна икономика, базирана на иновации и 
технологична модернизация, висока заетост и професионална квалификация“ 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 са заложени 
четири приоритетни оси за подкрепа на дейности за постигане на динамично 
конукрентоспособно развитие на икономиката базирано на иновации. Първата 
приоритетна ос „Предприемачество и развитие на бизнес” е насочена към повишаване 
на конкурентоспособността на МСП чрез подобряване на ефективността и 
производителността на технологиите и управлението в предприятията и подкрепа за 
стартиране и развитие бизнес в приоритетни сектори на икономиката. 

СЦ 1.1 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: „Повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на местната икономика“ 
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За постигане на Специфична цел 1.1 са предвидени 5 проекта, включващи следните 
дейности: 

 Подобряване на местната бизнес среда с оглед привличане на инвестиции, 
осигуряващи работни места за населението на града и привличащи младите хора в него. 

 Подобряване на транспортна достъпност и състоянието на техническата 
инфраструктура в индустриалните зони. 

 Благоустрояване на териториите до и вътре в производствените зони и терените със 
смесени функции. 

 Създаване на поле за привличане на инвестиции във високи технологии и иновации и 
диверсифициране на производството с оглед на повишаване на квалифицираната заетост и 
доходите като предпоставка за задържане на квалифицираната работна сила и младите 
хора, търсещи професионална реализация. 

 Въвеждането на екоиновации, енергоефективни и екологосъобразни производствени 
технологии. 

 Постигане на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, 
чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието.  

М 1.1.1 МЯРКА 1.1.1: „Обновяване на производствената инфраструктура“ 

  

Мярката е в подкрепа на първата област на развитие „Икономическо развитие“ и 
допринася за постигането на четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 мерки за енергийна ефективност; 

 обновяване на производствените сгради; 

 преструктуриране и развитие на предприятията; 

 реализиране на инвестиционни намерения на неусвоени общински терени и 

 стари производствени територии. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, както 
и финансиране на частни инвестиционни проекти от банкови институции. 

П1 
Проект „Реконструкция и модернизация на Общински кооперативен пазар в гр. 
Червен бряг“ 

П2 
Проект „Изграждане на открита експозиционна площадка/тържище за сезонни 
изложения в ПИ № 80501.807.111, ул. "Южна промишлена", гр. Червен бряг” 

П3 
Проект „Повишаване конкурентноспособността на предприятията и местната 
икономика в гр. Червен бряг” 

П4  
Проект „Програма за оценка на капацитета и възможностите за преструктуриране и 
конверсия на производствените територии в гр. Червен бряг“ 

М 1.1.2 МЯРКА 1.1.2: „Икономически прогрес и развитие на иновациите“ 

  

Мярката е в подкрепа на първата област на развитие „Икономическо развитие“ и 
допринася за постигането на четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 мерки за въвеждане на иновации на работното място; 

 създаване на технологични нововъведения и др. 
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П5 
Проект „Създаване на Трансграничен информационен бизнес център (ТИБЦ) в гр. 
Червен бряг“ 

СЦ 1.2 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: "Подкрепа на инвестициите в човешкия капитал с цел 
развитие на капацитета на работната сила, отговаряща на нуждите на местния 
бизнес" 

 Към тази Специфична цел са заложени групи проекти, включващи дейностите: 

 Специализирана работна среда за адаптиране на работните места на наетите лица с 
увреждания. 

 Социално включване на хората с увреждания чрез подкрепа за специализираните 
предприятия и кооперации за хора с увреждания за предоставяне на обучения за 
придобиване или повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на заетост 
на хора с увреждания. 

 Стимулиране на работодатели, които провеждат квалификационни и 
преквалификационни курсове за хора с увреждания. 

 Обучение на работодатели и служители за работа с хора с увреждания. 

М 1.2.1 
МЯРКА  1.2.1: „Повишаване квалификацията на работната сила и развитие на 
предприемачеството“ 

  

Мярката е в подкрепа на първата и втората области на развитие „Икономическо 
развитие“ и „Социална интеграция“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 мерки за достъпна среда на работното място; 

 програми за обучение за повишаване квалификацията на населението; 

 създаване на публично-частни партньорства и подкрепа на инициативи за 
икономическо развитие и предприемачество. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

П6 Проект „Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хората с увреждания“ 

П7 
Проект „Реализация на програма за включване в заетостта на нискоквалифицирани 
кадри, в т. ч. роми“ 

П8 
Проект „Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на квалификацията и 
достъпа до заетост чрез социални програми и проекти за заетост“ 

П9 

Проект „Подкрепа за осигуряване на възможности за професионално обучение и 
обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в 
т.ч. и обучения на работното място, в зависимост от потребностите на бизнеса, с 
приоритет към групата в младежка възраст“ 

М 1.2.2 МЯРКА1.2.2: „Кариерно развитие“ 

  

Мярката е в подкрепа на първата и втората области на развитие „Икономическо 
развитие“ и „Социална интеграция“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 
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 развитие на нови икономически дейности, основаващи се на технологични и 
други проучвания и разработки; 

 професионално ориентиране. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
Държавни и общински образователни институции, както и финансиране на частни 
инициативи от банкови институции. 

П10 
Проект „Осигуряване на чиракуване и стажуване - възможност за младежи и млади 
хора да бъдат включвани в стажантски програми и чиракуване“ 

П11 
Проект „Подкрепа за предприятията, приемащи докторанти, 
специализанти/стажанти (средно и висше образование) да реализират темите си в 
полза на предприятията“ 

СтрЦ2 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Постигане на по-високо качество на живот“ 

Това е комплексна цел за подобряване на отделните подсистеми от функционалното 
зониране на града (обитаване, труд, рекреация) и гарантиране на достъпа до 
качествена социална инфраструктура (система обслужване), вкл. образование, 
здравеопазване, култура, спорт, социални услуги и др. Развитие и сигурен достъп до 
елементите от социалната инфраструктура като качествено образование и 
здравеопазване, култура, спортни дейности, социални услуги и др. е условие за 
постигане на по-високо качество на живот. Освен всичко това основен фактор за 
постигане на целта е интеграцията на уязвимите групи. Включени са четири 
специфични цели със съответните мерки и ясно идентифицирани проекти за тяхното 
осъществяване. 

СЦ2.1 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1:  „Модернизация на градската среда и жилищните 
комплекси“ 

Към тази специфична цел спадат дейности за: 

 Паркоустрояване и благоустрояване на публични пространства за широко обществено 
ползване. 

 Подобряване на естетическите и архитектурни качества на средата. 

 Реконструкция на междублокови пространства, детски и спортни площадки. 

 Изграждане на нови зони за отдих, спорт и игра. 
Прилагане на мерки за енергийна ефективност както в жилищни и обществени сгради, така и 
в инфраструктурата на града, за намаляване енергопотреблението и отделянето на вредни 
емисии и постигане на устойчиво развитие на средата.  

М 2.1.1 
МЯРКА 2.1.1: „Подобряване на градската среда и изграждане на 
инфраструктура за повишаване на сигурността“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 благоустрояване на публични пространства; 

 създаване на единен архитектурен и естетически издържан облик на 
средата; 
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 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 
обществени сгради и публични пространства. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П12 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на Централна градска част, гр. Червен 
бряг“ 

Подобект 1: Централен градски площад на гр. Червен бряг 

Подобект 2: Ларго на гр. Червен бряг 

Подобект 3: Градска градина на гр. Червен бряг – изграждане на 
видеонаблюдение, осветление и WI-FI 

Подобект 4: Предгаров площад 

П13 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на зелени площи за широко обществено 
ползване”(градинки, детски и спортни площадки и площадки за активен отдих) 

Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.68, гр. Червен бряг 

Подобект 2: Зелени площи в V- ти квартал на гр. Червен бряг 

П14 
Проект „Насърчаване на местната инициатива за изграждане и поддържане на 
елементи от градската среда за широко обществено ползване“ 

М 2.1.2 МЯРКА  2.1.2. „Прилагане на мерки за енергийна ефективност“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 внедряване на мерки за енергийна ефективност; 

 рехабилитацията на сградния фонд в рамките на град Червен бряг 
предоставя възможност за подобряване на неговата енергийна ефективност и 
условията на обитаване. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, целеви субсидии, 
общински средства, както и с активно гражданско участие. 

П15 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор” 

Подобект 1: Сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” 

Подобект 2: Сграда на Община Червен бряг 

П16 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни 
сгради в ж.к. „Победа” 

П17 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни 
сгради в Централна градска част” 

П18 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни 
сгради дисперсно разположени в целия град Червен бряг” 
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М 2.1.3 
МЯРКА 2.1.3. „Подобряване на инфраструктурата в междублоковите 
пространства“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ . 
Обхватът ѝ включва: 

 благоустрояване на публични пространства; 

 създаване на единен архитектурен и естетически издържан облик на 
средата; 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 
публични пространства. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П19 
Проект "Изработване на специфични правила и нормативи (насоки) за обновяване, 
естетизиране, ремонтиране на панелните сгради и социализиране на 
междублоковите пространства" 

П20 Проект „Реконструкция и благоустрояване на ж.к. „Победа“, гр. Червен бряг“ 

П21 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства за 
широко обществено ползване в гр. Червен бряг“ 

Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.33; Спортна площадка  ул. „Княз 
Батенберг“ в гр. Червен бряг 

Подобект 2:  Зелена площ междублоково пространство ул. „Любен Каравелов” 

СЦ2.2 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: „Подобряване на образователната инфраструктура, 
култура и спорт“ 

С тази специфична цел се залагат дейности свързани с : 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност, основен 
ремонт/реконструкция/обновяване на общински образователни и културни  институции. 

 Развитие на образованието и разнообразие в предлаганите възможности за 
специализация.  

 Подобряване на експонирането и маркетинга на културното наследство, 
забележителности и продукти.  

 Обновяване и развитие н спортната инфраструктура.  

М 2.2.1 МЯРКА  2.2.1. „Подобряване на образователната инфраструктура“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 реконструкция и мерки за енергийна ефективност на съществуващи сгради от 
образователната инфраструктура – общинска и държавна собственост; 

 подмяна на оборудването и материално техническата база на 
образователните институции; 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 
обществени сгради; 
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 развитие на качествено образование обвързано с местните икономически 
дейности; 

 благоустрояване на дворните пространства на образователните институции. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П22 

Проект „Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и оборудване на 
сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на детски градини в гр. Червен 
бряг” 

Подобект 1: Детска ясла „Щастливо детство“ 

Подобект 2: ЦДГ „Бодра смяна“ 

Подобект 3: ЦДГ „Звездица“ („Бодра смяна – втора база“) 

Подобект 4: ОДЗ „Зора“ 

Подобект 5: ЦДГ „Мир“ филиал към ОДЗ „Зора” 

Подобект 6: ЦДГ „Мечо пух“ – филиал към ОДЗ „Зора” 

П23 

„Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и оборудване на сградния 
фонд и на прилежащи дворни пространства на училища в гр. Червен бряг” 

Подобект 1: ОУ „Христо Смирненски“ 

Подобект 2: ОУ „Алеко Константинов“ 

Подобект 3: СОУ „Петър Берон“ – I база (I – IV клас) 

Подобект 4: Търговска гимназия „Васил Априлов“ и СОУ „Петър Берон“ – II база (V 
– XII клас) 

Подобект 5: ПГМЕТ „Девети май“ 

Подобект 6: ПГХТ „Юрий Гагарин“ 

П24 
Проект "Създаване на условия за обучение на кадри в следните направления: 
производство и преработка на селскостопанска продукция; текстил; художествена 
керамика в ПГМЕТ „Девети май“" 

М 2.2.2 МЯРКА  2.2.2: „Развитие на културната инфраструктура“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 реконструкция и мерки за енергийна ефективност на сградите от културната 
инфраструктура; 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 

 обществени сгради и публични пространства; 

 благоустрояване на прилежащи на културните сгради площи; 

 въвеждане на съвремнно оборудване и технологии; 

 популяризиране на културното наследство и събития; 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
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както и с активно гражданско участие. 

П25 

Проект „Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и оборудване на 
сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на читалища в гр. Червен 
бряг” 

Подобект 1:  Читалище „Н.Й.Вапцаров“, ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119,  гр. 
Червен бряг 

Подобект 2:  Читалище „Светлина“, ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119, гр. 
Червен бряг 

П26 Проект "Изготвяне на програма за опазване, управление и експониране на 
културното наследство в общината" 

М 2.2.3 МЯРКА  2.2.3. „Създаване на условия за спорт и отдих“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 благоустрояване на публични пространства; 

 създаване на единен архитектурен и естетически издържан облик на 
средата; 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 
публични пространства; 

 изграждане на нова спортна инфраструктура в неусвоени общински терени 
или такива с възможност за допълване на вече изградената; 

 реконструкция на съществуващи спортни обекти; 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П27 Проект „Реконструкция и модернизация на градски стадион в гр. Червен бряг” 

П28 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на дворно пространство към Спортна 
зала на гр. Червен бряг” с изграждане на: 

Подобект 1: „Многофункционална открита площадка за "Хокей на трева", 
волейбол, тенис на корт и футбол на малки врати в кв. 110 по плана на гр. 
Червен бряг 

Подобект 2: „Реконструкция на 2 бр. басейни в кв. 110 по плана на гр. Червен 
бряг” 

П29 
Проект „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за открити спортни 
площадки, съблекални и бюфет за подкрепителни закуски и напитки в УПИ X, кв. 70 
по плана на гр. Червен бряг” 

СЦ 2.3 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3: „Предоставяне на качествени социални и здравни 
услуги“ 

Към тази специфична цел спадат дейности за: 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт/ реконструкция/ 
обновяване на здравни и социални  институции.  
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Създаване на достъпна среда в публични сгради и публични пространства. 
Подмяна на оборудване и обзавеждане на здравни и социални институции. 
Разкриване на нови социални услуги и дейности. 

М 2.3.1 
МЯРКА  2.3.1. „Разширяване обхвата на социалните услуги и интеграция на 
хората в неравностойно положение и малцинствата“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в 
обществени сгради и публични пространства; 

 мерки за енергийна ефективност; 
реконструкция на съществуващи сгради и смяна на функционалното им 
предназначение. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, Национален 
доверителен Екофонд, общински средства, както и с активно гражданско участие. 

П30 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на Социална служба в гр. 
Червен бряг” 

П31 
Проект „Изграждане на център за социални услуги чрез „Преустройство на бл.4 на 
Общинска болница – Червен бряг в Дом за социални услуги в УПИ I, кв.71 гр.Червен 
бряг“ 

П32 
Проект „Изграждане на център за развитие на местната художествена самодейност 
в сградата на Читалище „Н.Й.Вапцаров“ в кв. V-ти на гр. Червен бряг, за постигане 
на интеграция между населението от различните социални групи на града” 

М 2.3.2 МЯРКА  2.3.2. „Повишаване качеството на здравните услуги“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и третата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на четирите 
приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 мерки за енергийна ефективност; 

 подмяна на оборудването и обзавеждането; 

 създаване на достъпна среда за хора в неравностойно положение; 

 благоустрояване на прилежащите пространства. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, Национален 
доверителен Екофонд, целеви субсидии, общински средства, както и с активно 
гражданско участие. 

П33 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на Многопрофилна болница 
за активно лечение – Червен бряг ЕООД” 

П34 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на Диагностично-
консултативен център I - Червен бряг ЕООД” 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

355 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

СЦ 2.4 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4: „Постигане на по-добро административно управление“ 

Към Специфична цел 2.4. спадат дейности за: 

 Повишаване компетенциите на местната администрация. 

 Допълване на предлаганите административни услуги с нови и въвеждане  на 
съвременни технологии за тяхното предоставяне. 

 Информиране на гражданите за дейността на общината. 

М 2.4.1 МЯРКА 2.4.1. „Достъп до информация и гражданско участие в управлението“ 

 

Мярката е в подкрепа на шестата област на развитие  „Самоуправление“ и 
допринася за постигането на четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 създаване на он-лайн платформа за предоставяне на услуги; 

 курсове на повишаване професионалната квалификация и уменията; 
информационни кампании; 
създаване на он-лайн платформа за подаване на граждански сигнали; 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П35 Проект „Развитие на електронни административни услуги“ 

П36 Проект „Повишаване капацитета на местната администрация“ 

П37 Проект „Стимулиране на граждански мониторинг“ 

СтрЦ 3 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: „Подобряване на основната инфраструктура в града 
за осигуряване на достъпност и интеграция“ 

Определените групи проекти са ориентирани към създаване на условия за развитие на 
урбанизираната територия, подобряване комуникационната свързаност и достъпност 
на градската среда и постигане на по-високи екологични параметри. 

СП 3.1 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: „Развитие на урбанизираната територия“ 

Към тази специфична цел спадат дейности за: 

 Реконструкция и подмяна на техническа инфраструктура. 

 Реконструкция и рехабилитация на транспортна инфраструктура. 

 Създаване на по-добра и единна планова осигуреност на града. 

 Създаване на дигитална актуална база данни за целите на устройственото планиране 
и социално-икономическата статистика. 

М 3.1.1 МЯРКА 3.1.1. „Техническа и транспортна инфраструктура“ 

  

Мярката е в подкрепа на втората и петата области на развитие  „Социална 
интеграция“ и „Достъпност“ и допринася за постигането на четирите приоритета, 
обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 реконструция на транспортна инфраструктура; 

 реконструкция на електроснабдителна мрежа; 

 реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежи; 
изграждане на газоснабдителна мрежа. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
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фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства. 

П38 Проект „Реконструкция на входно-изходни артерии на гр. Червен бряг” 

П39 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици за достъп до обектите, включени 
в ИПГВР на гр. Червен бряг 2015-2020г.” 

П40 
Проект „Реконструкция на техническа инфраструктура и достъп до производствени 
територии на гр. Червен бряг” 

М 3.1.2 МЯРКА 3.1.2. :Устройствено планиране“ 

  

Мярката е в подкрепа на шестата област на развитие  „Самоуправление“ и 
допринася за постигането на четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 създаване на система, съдържаща дигитален архив на плановата 
осигуреност и предоставяща възможност за своевременно актуализиране на 
устройствените документи; 

 изграждане на единна планова основа; 

 създаване на предпоставка на локализиране на инвестиционни намерения. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П41 Проект „Изграждане на ГИС на Червен бряг” 

П42 Проект „Изготвяне на Подробен устройствен план на гр. Червен бряг” 

СЦ 3.2 СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2: „Екологична инфраструктура и превенция на риска“ 

Към Специфична цел 3.2 спадат дейности, свързани с политики, програми и конкретни мерки 
за опазване на околната среда, превантивни мерки за недопускане на бедствени ситуации и 
програми за реагиране при възникване на рискови ситуации. 

М 3.2.1 МЯРКА 3.2.1: „Опазване и подобряване състоянието на околната среда“ 

  

Мярката е в подкрепа на четвъртата  и втората области на развитие  „Околна среда 
и превеция на риска“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на 
четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа; 

 изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води; 

 информиране за екологичното състояние на средата и тенденците на 
развитие; 

 информиране за начините за намаляване на замърсяванията от битови 
отпадъци и методи за ежедневно рециклиране; 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П43 
Проект "Интегриран проект за Воден цикъл на гр. Червен бряг, вкл. V-ти квартал - II 
етап" 

П44 
Проект „Информационна кампания за повишаване на общественото съзнание и 
ангажираност за предотвратяване образуването на битови отпадъци” 
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М 3.2.2 МЯРКА 3.2.2: „Превенция на риска“ 

  

Мярката е в подкрепа на четвъртата и втората области на развитие  „Околна среда 
и превеция на риска“ и „Качествена градска среда“ и допринася за постигането на 
четирите приоритета, обосноваващи стратегията. 
Обхватът ѝ включва: 

 превенция на риска от свличане на земни маси; 

 превенция на риска от наводнения от повишаване нивото на водите; 

 информиране за екологичното състояние на средата и тенденците на 
развитие; 

 подмяна и допълване на осветлението; 

 изграждане на видеонаблюдение. 
Нейното изпълнение е възможно чрез активно усвояване на средствата от 
фондовете на ЕС, Оперативна програма „Региони в растеж“, общински средства, 
както и с активно гражданско участие. 

П45 
Проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 
/Плевен – Радомирци – Червен бряг/ от км 8+896 до км 9+200 – при входа на град 
Червен бряг /втори етап/“ 

П46 
Проект „Повишаване на сигурността в жилищните квартали чрез повишаване на 
осветеността в града и създаване на възможност за изграждане на система за 
видеонаблюдение” 

П47 
Проект "Изготвяне на програма за превенция риска от наводнения на град Червен 
бряг" 

 
3.2. Програма за реализация на ИПГВР на град Червен бряг 
 
3.2.1.Анотация 
 

С програмата за реализация на ИПГВР Червен бряг е определен пакета от мерки и 
проекти за изпълнението на стратегическите цели и приоритетите за развитие на град Червен 
бряг през периода 2015-2020г. В програмата са изяснени и съответните финансови ресурси, 
административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, 
индикаторите за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на програмата. 
Структурирането на програмата е в съответствие с методическите насоки за разработване на 
ИПГВР и следва последователността на стратегическите и специфичните цели заложени в 
стратегията. Програмата за реализация се състои от следните раздели: анотация, индикативен 
списък, оперативен план и бюджет. 

 
 Групи проекти 

Проектите са групирани в пакети, които се определят от специфичните цели на 
стратегията. Изпълнението на проектите, включени във всяка група ще допринесе за 
синергичен ефект в постигането на целите за развитие и възстановяване на града, заложени в 
плана. Така при реализацията на два и повече проекта от една група ще се повишава 
интегрираното въздействие за постигане на заложените цели от по-горно ниво. При изпълнени 
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всички или повечето проекти от дадена група, резултатът няма да е само постигане на 
специфичната цел, но и общоградско подобряване и развитие, поради свързаността и 
взаимното влияние между различните сектори/области на градското възстановяване и 
развитие.  

Групите проекти са както следва: 
Групи проекти за постигане на специфична цел 1.1: „Повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на местната икономика“;  
Групи проекти за постигане на специфична цел 1.2: „Подкрепа на инвестициите в човешкия 
капитал с цел развитие на капацитета на работната сила, отговаряща на нуждите на местния 
бизнес”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.1:  „Модернизация на градската среда и 
жилищните комплекси”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.2: „Подобряване на образователната 
инфраструктура, култура и спорт”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.3: „Предоставяне на качествени социални 
и здравни услуги”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.4: „Постигане на по-добро 
административно управление”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 3.1: „Развитие на урбанизираната 
територия”; 
Групи проекти за постигане на специфична цел 3.2: „Екологична инфраструктура и 
превенция на риска”; 
Потенциални проекти. 
 

 Обосновка на групирането 
 
Групи проекти за постигане на специфична цел 1.1: „Повишаване на 

ефективността и конкурентоспособността на местната икономика“ 
Първата формирана група проекти е насочена към подобряване на местната икономика 

с действия отвътре. С нея се търси повишаване ефективността и капацитета на местната 
икономика чрез инвестиции насочени към подобряване на съществуващата индустриална, 
бизнес и търговска среда. По този начин ще се даде тласък на местните предприемачи активно 
да участват във формирането на БВП за града и общината. Тази първа стъпка ще създаде 
трайна заетост за местното население, което от своя страна ще допринесе за стабилността на 
общината в демографско и икономическо отношение. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 1.2: „Подкрепа на инвестициите в 

човешкия капитал с цел развитие на капацитета на работната сила, отговаряща на 
потребностите на местния бизнес” 

Втората формирана група от проекти е насочена към подобряване на човешкия ресурс, 
като са включени проекти за всички демографски групи, в това число и изолираните. 
Повишаването на капацитета и знанията на работната сила е показател за подобряване 
стабилността на икономиката и даване на възможност на хората от общината да работят в 
различни направления и сфери. Тази група проекти ще повлияе положително както на 
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икономиката и безработицата в града и региона, така и за преодоляване на проблема с 
включването на някои изолирани групи. 

Групи проекти за постигане на специфична цел 2.1:  „Модернизация на градската 
среда и жилищните комплекси” 

Третата група проекти е насочена към подобряване на градската среда, защото един от 
измерителите на качеството на живот е състоянието на градската среда. Проектите 
предвидени в тази група са насочени към благоустройство, модернизация, въвеждане на мерки 
по енергийна ефективност и преустройство спрямо потребностите на населението и 
европейските постановки за устойчиво развитие. Изпълнението на проектите в тази група ще 
има синергичен ефект и отражение върху жизнения цикъл на широката общественост. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.2: „Подобряване на 

образователната инфраструктура, култура и спорт” 
Четвъртата обособена групата проекти е насочена предимно към децата и младежите 

на Червен бряг, като бъдеще за устойчиво развитие на града и общината. Проектите целят 
подобряване на условията, които се предоставят по време на обучителния процес на децата и 
младежите, както и през свободното им време – съвременна и достъпна инфраструктура за 
спорт и култура. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.3: „Предоставяне на качествени 

социални и здравни услуги” 
Петата група проекти са с насоченост за подобряване на здравното състояние на 

населението на града и общината като цяло, както и разширяване на социалните услуги, които 
се предлагат в общината съобразно демографските тенденции и новото законодателство, 
имащо отношение по тези въпроси. Проектите са насочени към преустройство, обновяване и 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите от здравната и социална 
инфраструктура, съгласно европейските постановки за съвременна и устойчива среда, както и 
разширяване на набора от социални услуги предлагани в града, включващи различни 
изолирани групи. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 2.4: „Постигане на по-добро 

административно управление” 
Шестата група проекти е насочена към подобряването на работата на администрацията 

и създаване на условия за граждански мониторинг и възможност на местното население 
активно да участва в процесите по управление на общината. По този начин се търси 
интегриране на всички заинтересовани групи дейно да участват в реализирането на местната 
политика и в частност на проектите заложени в ИПГВР. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 3.1: „Развитие на урбанизираната 

територия” 
Седмата група проекти цели развитие на урбанизираната територия чрез два типа 

проекти: първите насочени към подобряване на „скелета” на града – комуникациите и 
инженерните мрежи и съоръжения, което ще има пряко въздействие върху състоянието, 
достъпността и обслужването на „тъканта” на града – кварталите, с жилищни, обществено-
обслужващи, рекреационни, спортни, производствени и други функции и с това цялостното 
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интегрирано градско възстановяване ще се постигне чрез т.нар. ефект на доминото; втори 
проекти за осъвременяване на методите за управление на териториите и структурите, чрез 
единна информационна ГИС система и устройствен план, което ще бъде предпоставка за по-
лесно устройство и контрол на процесите от една страна, а от друга ще повиши 
инвестиционния интерес. 

 
Групи проекти за постигане на специфична цел 3.2: „Екологична инфраструктура и 

превенция на риска” 
Осмата група проекти е от голямо значение за града и общината предвид тенденцията 

по нарастване на бедствията и авариите – като наводнения, активни свлачища и др. Основна 
задача на проектите от тази група в ИПГВР е предвиждане на дейности по превенция на риска. 
Освен това екологичните условия, най-вече по отношение на водите и отпадъците, е 
необходимо да се подобрят, с цел бъдещо екологично и устойчиво развитие на общината.  

 
Потенциални проекти 
Определена е и девета група с потенциални проекти, които при настоящите условия на 

оперативните програми и други финансови източници не са възможни за финансиране, но са 
от голямо значение за града и са идентифицирани като съществуващ проблем и като 
необходимост от подобряване на състоянието на обектите в тази група. Екипа по разработване 
на ИПГВР прецени да състави така тази група проекти, подобно на проекти в изчакване, а не 
да ги изключи напълно от документа, за да има основание при промяна във финансовите 
обстоятелства и при поява на възможност, Община Червен бряг да придвижи тяхното 
изпълнение. 

 
3.2.2.Индикативен списък на програмата на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие, в индикативния списък на програмата за реализация са 
посочени групи проекти и дейности с общи параметри, като проектна готовност, срок за 
изпълнение, размер на инвестициите, източниците за финансиране и операциите от 
оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение. Индикативният 
списък на програмата за реализация отчита текущото състояние на проекта, намерения, 
срокове за завършването, прогнозиране на евентуални рискове или други влияния.  

Индикативният списък отразява структурата на финансовите ресурси, т.е. средствата, 
които се очакват за изпълнението на проекти в рамките на ИПГВР.  

Определени са приоритетните проекти, които се считат важни за развитието на 
местната общност и чиято реализация ще допринесе за подобряване състоянието на градската 
територия, както и за устойчивото социално-икономическо и екологично развитие на града.  

 
Критерии за приоритизиране на проектите: 

 Връзка със стратегическите приоритети за развитие на Червен бряг и на съответните 
зони за въздействие. 

 Допустимост на проектното предложение по приоритетите на Оперативна програма 
„Регионално развитие“, както и на останалите оперативни програми за следващия програмен 
период 2014 – 2020г.  
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 Очаквано въздействие от проекта. Възможност за синергичен ефект и въздействие 
върху по-голяма територия.  

 Социални нагласи – обществена подкрепа за проекта. 

 Управленски нагласи – подкрепа на проекта от местното ръководство. 

 Финансова устойчивост на проекта. Възможност за привличане на допълнително 
публично и/или частно финансиране, както и възможност за генериране на приходи.  

 Проектна и инвестиционна готовност.  
 

В следствие на тези критерии и проведените експертни срещи, обществени обсъждания 
и консултации се изведоха следните проекти като приоритетни за развитие на град Червен 
бряг: 

 Проект „Реконструкция и благоустрояване на Централна градска част, гр. Червен бряг“ 
(П12); 

 Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в 
ж.к. „Победа” (П16); 

 Проект „Реконструкция и благоустрояване на ж.к. „Победа“, гр. Червен бряг“ (П20); 

 Проект „Ираждане на център за социални услуги чрез „Преустройство на бл.4 на 
Общинска болница – Червен бряг в Дом за социални услуги в УПИ I, кв.71 гр.Червен бряг“ 
(П31); 

 Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на Многопрофилна болница за 
активно лечение – Червен бряг ЕООД в гр. Червен бряг” (П33); 

 Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на Диагностично-консултативния 
център I – Червен бряг ЕООД в гр. Червен бряг” (П34); 

 Проект „Реконструкция на входно-изходни артерии на гр. Червен бряг” (П38); 

 Проект „Интегриран проект за Воден цикъл на гр. Червен бряг, вкл. V-ти квартал - II 
етап" (П43); 

 Проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 
/Плевен – Радомирци – Червен бряг/ от км 8+896 до км 9+200 – при входа на град Червен бряг 
/втори етап/“ (П45); 
 
Индикативният списък е представен в образец на Таблица №1. Индикативен списък – 
Приложение №2.  
 
Вж. Приложение №1. Матрица бюджет на индикативния списък на проектите и 
дейностите, включени в ИПГВР и Приложение №2. Индикативен списък  - Таблица №1 
. 
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Таблица 76. Индикативен списък по групи проекти 

 

ГРУПИ ПРОЕКТИ  
 

Зона 
Прогнозна 
стойност в 

хил. лв. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Развита местна икономика, базирана на иновации 
и технологична модернизация, висока заетост и професионална 
квалификация 

   11573.808 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: 
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА“ 

   9729.871 

М 1.1.1 МЯРКА 1.1.1: Обновяване на производствената инфраструктура   
 9132.640 

П1 
Проект „Реконструкция и модернизация на Общински кооперативен 
пазар в гр. Червен бряг“ 

О1 
890.595 

П2 
Проект „Изграждане на открита експозиционна площадка/тържище за 
сезонни изложения в ПИ № 80501.807.111, ул. "Южна промишлена", гр. 
Червен бряг” 

И 

1264.220 

П3 
Проект „Повишаване конкурентноспособността на предприятията и 
местната икономика в гр. Червен бряг” 

И 
6877.825 

П4  
Проект „Програма за оценка на капацитета и възможностите за 
преструктуриране и  конверсия на производствените територии в 
града“ 

И 

100.000 

М 1.1.2 МЯРКА  1.1.2: Икономически прогрес и развитие на иновациите 
 597.231 

П5 
Проект „Създаване на Трансграничен информационен бизнес център 
(ТИБЦ) в гр. Червен бряг“ 

О1 
597.231 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: „ПОДКРЕПА НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА 
КАПАЦИТЕТА НА РАБОТНАТА СИЛА, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА 
МЕСТНИЯ БИЗНЕС” 

  1843.937 

М1.2.1 
МЯРКА  1.2.1: Повишаване квалификацията на работната сила и 
развитие на предприемачеството 

  
1338.937 

П6 
Проект „Осигуряване на заетост и достъпна работна среда за хората с 
увреждания“ 

И 
682.437 

П7 
Проект „Реализация на програма за включване в заетостта на 
нискоквалифицирани кадри, в т. ч. роми“ 

И 
151.500 

П8 
Проект „Предоставяне на условия и услуги за увеличаване на 
квалификацията и достъпа до заетост чрез социални програми и 
проекти за заетост“ 

И 

252.500 
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П9 

Проект „Подкрепа за осигуряване на възможности за професионално 
обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на 
заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място, в 
зависимост от потребностите на бизнеса, с приоритет към групата в 
младежка възраст“ 

И 
252.500 

 
 

М1.2.2 МЯРКА1.2.2: Кариерно развитие   505.000 

П10 
Проект „Осигуряване на чиракуване и стажуване - възможност за 
младежи и млади хора да бъдат включвани в стажантски програми и 
чиракуване“ 

И 

252.500 

П11 
Проект „Подкрепа за предприятията, приемащи докторанти, 
специализанти/ стажанти (средно и висше образование) да 
реализират темите си в полза на предприятията“ 

И 252.500 
 

СтрЦ2 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Постигане на по-високо качество на 
живот 

  56401.742 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1:  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ” 

  17661.761 

М 2.1.1 
МЯРКА 2.1.1: Подобряване на градската среда и изграждане на 
инфраструктура за повишаване на сигурността 

  
3493.623 

П12 
 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на Централна градска 
част, гр. Червен бряг“ 

О1 
2455.605 

Подобект 1: Централен градски площад на гр. Червен бряг   

 Подобект 2: Ларго на гр. Червен бряг   

 Подобект 3: Градска градина на гр. Червен бряг – изграждане на 
видеонаблюдение, осветление и WI-FI 

  

 Подобект 4: Предгаров площад   

 

П13 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на зелени площи за широко 
обществено ползване”(градинки, детски и спортни площадки и 
площадки за активен отдих) 

О2 -> 
С 

938.018 

Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.68, гр. Червен бряг 
 

 Подобект 2: Зелени площи в V- ти квартал на гр. Червен бряг  
 

 

П14 
Проект „Насърчаване на местната инициатива за изграждане и 
поддържане на елементи от градската среда за широко обществено 
ползване“ 

Общ
огр. 

значе
ние 100.000 

М 2.1.2 МЯРКА  2.1.2. Прилагане на мерки за енергийна ефективност   
12967.697 

П15 
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния 
сектор” 

О1 
1219.331 
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Подобект 1: Сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението” 

  

 Подобект 2: Сграда на Община Червен бряг   

 
П16 

Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 
многофамилни жилищни сгради в ж.к. „Победа” 

С 
4072.721 

П17 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни 
жилищни сгради в Централна градска част” 

О1 
3853.626 

П18 
Проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни 
жилищни  сгради дисперсно разположени в целия град Червен бряг” 

С 

3822.019 

М 2.1.3 
МЯРКА 2.1.3. Подобряване на инфраструктурата в 
междублоковите пространства 

  
1200.442 

П19 
Проект "Изработване на специфични правила и нормативи (насоки) за 
обновяване, естетизиране, ремонтиране на панелните сгради и 
социализиране на междублоковите пространства" 

С 60.000 
 

П20 
Проект „Реконструкция и благоустрояване на ж.к. „Победа“, гр. Червен 
бряг“ 

С 
928.890 

П21 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на междублокови 
пространства за широко обществено ползване в гр. Червен бряг“ 

С 
211.552 

Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.33; Спортна 
площадка  ул. „Княз Батенберг“ в гр. Червен бряг 

  

 Подобект 2:  Зелена площ междублоково пространство ул. „Любен 
Каравелов” 

  

 ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, КУЛТУРА И 
СПОРТ” 

  18634.813 

М 2.2.1 МЯРКА  2.2.1. Подобряване на образователната инфраструктура   
14558.746 

П22 

Проект „Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и 
оборудване на сградния фонд и на прилежащи дворни пространства 
на детски градини в гр. Червен бряг” 

О2 -> 
С 

 
2928.420 

 

Подобект 1: Детска ясла „Щастливо детство“ 
 

 Подобект 2: ЦДГ „Бодра смяна“ 
 

 Подобект 3: ЦДГ „Звездица“ („Бодра смяна – втора база“) 
 

 Подобект 4: ОДЗ „Зора“ 
 

 Подобект 5: ЦДГ „Мир“ филиал към ОДЗ „Зора” 
 

 Подобект 6: ЦДГ „Мечо пух“ – филиал към ОДЗ „Зора” 
 

 

П23 
„Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и оборудване на 
сградния фонд и на прилежащи дворни пространства на училища в гр. 
Червен бряг” 

О2 -> 
С 

10074.825 
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Подобект 1: ОУ „Христо Смирненски“   

 Подобект 2: ОУ „Алеко Константинов“   

 Подобект 3: СОУ „Петър Берон“ – I база (I – IV клас)   

 Подобект 4: Търговска гимназия „Васил Априлов“ и СОУ „Петър 
Берон“ – II база (V – XII клас) 

  

 Подобект 5: ПГМЕТ „Девети май“   

 Подобект 6: ПГХТ „Юрий Гагарин“   

 

П24 
Проект "Създаване на условия за обучение на кадри в следните 
направления: производство и преработка на селскостопанска 
продукция; текстил; художествена керамика в ПГМЕТ „Девети май“" 

С 
1555.500 

 

М 2.2.2 МЯРКА  2.2.2: Развитие на културната инфраструктура   

 

П25 

Проект „Ремонт, обновяване, реконструкция, облагородяване и 
оборудване на сградния фонд и на прилежащи дворни пространства 
на читалища в гр. Червен бряг” 

О1 1347.880 
 

Подобект 1:  Читалище „Н.Й.Вапцаров“, ул. „Търговска” №17, УПИ I, 
кв.119,  гр. Червен бряг 

  

 
Подобект 2:  Читалище „Светлина“, ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, 
кв.119, гр. Червен бряг   

 

П26 
Проект "Изготвяне на програма за опазване, управление и 
експониране на културното наследство в общината" 

Общ
огр. 

значе
ние 60.000 

М 2.2.3 МЯРКА  2.2.3. Създаване на условия за спорт и отдих   2668.187 

П27 
Проект „Реконструкция и модернизация на градски стадион в гр. 
Червен бряг” 

С 
1739.925 

П28 

Проект „Реконструкция и благоустрояване на дворно пространство към 
Спортна зала на гр. Червен бряг” с изграждане на: 

С 

813.212 

Подобект 1: „Многофункционална открита площадка за "Хокей на 
трева", волейбол, тенис на корт и футбол на малки врати в кв. 110 
по плана на гр. Червен бряг 

 

 Подобект 2: „Реконструкция на 2 бр. басейни в кв. 110 по плана на 
гр. Червен бряг”  

 

П29 
Проект „Комплексен проект за инвестиционна инициатива за открити 
спортни площадки, съблекални и бюфет за подкрепителни закуски и 
напитки в УПИ X, кв. 70 по плана на гр. Червен бряг” 

С 
115.050 
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ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3: 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ” 

  19436.568 

М 2.3.1 
МЯРКА  2.3.1. Разширяване обхвата на социалните услуги и 
интеграция на хората в неравностойно положение и малцинствата 

  

13488.288 

П30 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на 
Социална служба в гр. Червен бряг” 

О1 
546.438 

П31 
Проект „Изграждане на център за социални услуги чрез 
„Преустройство на бл.4 на Общинска болница – Червен бряг в 
Дом за социални услуги в УПИ I, кв.71 гр.Червен бряг“ 

С 12819.000 
 

П32 

Проект „Изграждане на център за развитие на местната художествена 
самодейност в сградата на Читалище „Н.Й.Вапцаров“ в кв. V-ти на гр. 
Червен бряг, за постигане на интеграция между населението от 
различните социални групи на града” 

О2 
122.849 

 

М 2.3.2 МЯРКА  2.3.2. Повишаване качеството на здравните услуги 
 5948.280 

П33 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на 
Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг 
ЕООД” 

С 

5355.830 

П34 
Проект „Енергийна ефективност, ремонт и оборудване на 
Диагностично-консултативен център I - Червен бряг ЕООД” 

С 
592.447 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4: „ПОСТИГАНЕ 
НА ПО-ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”  

668.600 

П35 Проект „Развитие на електронни административни услуги“ 
Общ
огр. 

значе
ние 

410.800 

П36 Проект „Повишаване капацитета на местната администрация“ 157.800 

П37 Проект „Стимулиране на граждански мониторинг“ 100.000 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на основната инфраструктура в 
града за осигуряване на достъпност и интеграция  

63652.847 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: „РАЗВИТИЕ НА 
УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ”  

21522.582 

М 3.1.1 МЯРКА 3.1.1. Техническа и транспортна инфраструктура 
 20862.582 

П38 
Проект „Реконструкция на входно-изходни артерии на гр. Червен 
бряг” 

Общ
огр. 

значе
ние 15579.767 

П39 
Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици за достъп до 
обектите, включени в ИПГВР на гр. Червен бряг 2015-2020г.” 

С 
3206.743 

П40 
Проект „Реконструкция на техническа инфраструктура и достъп до 
производствени територии на гр. Червен бряг” 

И 
2076.072 
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М 3.1.2 МЯРКА 3.1.2. Устройствено планиране 
 660.000 

П41 Проект „Изграждане на ГИС на Червен бряг” Общ
огр. 

значе
ние 

360.000 

П42 Проект „Изготвяне на Подробен устройствен план на гр. Червен бряг” 
300.000 

ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2: „ЕКОЛОГИЧНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА” 

  42130.265 

М 3.2.1 
МЯРКА 3.2.1: Опазване и подобряване състоянието на околната 
среда 

  
32195.350 

П43 
Проект "Интегриран проект за Воден цикъл на гр. Червен бряг, 
вкл. V-ти квартал - II етап" Общ

огр. 
значе
ние 

32015.350 

П44 
Проект „Информационна кампания за повишаване на общественото 
съзнание и ангажираност за предотвратяване образуването на битови 
отпадъци” 180.000 

М 3.2.2 МЯРКА 3.2.2: Превенция на риска 
 9934.915 

П45 
Проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, 
засягащо път III-3006 /Плевен – Радомирци – Червен бряг/ от км 
8+896 до км 9+200 – при входа на град Червен бряг /втори етап/“ 

Общ
огр. 

значе
ние 

8093.015 
 

П46 
Проект „Повишаване на сигурността в жилищните квартали чрез 
повишаване на осветеността в града и създаване на възможност за 
изграждане на система за видеонаблюдение” 

1491.900 
 

П47 
Проект "Изготвяне на програма за превенция риска от наводнения на 
град Червен бряг" 

350.000 

*Забележки:  
 Част от многофамилните жилищни сгради, попадащи в Зона О1 са от проекта за 

Енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради дисперсно разположени в целия 
град Червен бряг. Улиците за достъп до обектите попадат в трите зони: О1, О2 и С, но са 
сложени в зона С, тъй като най-голямата част от тях са там. 

 Проектите с най-висок приоритет са отбелязани в зелено (подчертани). 
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3.2.3. Описание на проектите 
 
3.2.3.1. Група проекти за постигане на Стратегическа цел 1 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: „РАЗВИТА МЕСТНА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА НА ИНОВАЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВИСОКА ЗАЕТОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ” 
 

 
Схема 24. Проекти по Стратегическа цел 1, включени в ИПГВР Чревен бряг 
 
 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1: „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА“ 
 
МЯРКА 1.1.1: „ОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” 
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Таблица 77. Група проекти за постигане на Специфична цел 1.1, Мярка 1.1.1. 

П1. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР В ГР. 
ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.801.41, гр. Червен бряг, ул. „Любен 
Каравелов” № 4, УПИ I, кв. 5  

Собственост Публична общинска собственост Акт №42/12.11.1997 г.; Акт 
№43/12.11.1997 г. 

Площ на имота 5908 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Сграда 80501.801.41.1,брой етажи 2, ЗП - 93 кв.м. 
Сграда 80501.801.41.2, брой етажи 1, ЗП - 121 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.3, брой етажи 1, ЗП - 71 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.4, брой етажи 1, ЗП - 27 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.5, брой етажи 1, ЗП - 91 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.6, брой етажи 1, ЗП - 45 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.7, брой етажи 1, ЗП - 46 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.8, брой етажи 1, ЗП - 90 кв.м.  
Сграда 80501.801.41.9, Сграда за обществено хранене, брой етажи 
1, ЗП - 46 кв.м. 
Сграда 80501.801.41.10, Друг вид обществена сграда, брой етажи 
1, ЗП - 63 кв.м. 
Сграда 80501.801.41.11, Друг вид обществена сграда, брой етажи 
1, ЗП - 38 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

824 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът включва ново функционално решение за зониране на пазара според 
различните типове стоки, както и подчертаване на главните подходи към него 
и осигуряване на достъп за зареждане на търговските обекти. Ще бъдат 
премахнати съществуващите сгради, ще се подменят настилките и 
обслужващата го техническа инфраструктура, предвиждат се нови зелени 
площи с градска мебел, която да е стилово съобразена с новата мебел 
предвидена в проекта за Реконструкция и облагородяване на Централна 
градска част. Предвижда се изпълнение на типови търговски сгради с лека 
метална конструкция. Реконструкцията превръща района в модерен и 
притегателен център за жители, посетители инвеститори и работещите на 
пазара. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Необходимо е да се изготви проект за цялостна реконструкция на пазара по 
части: „Архитектурна”; „Строителни конструкции”; „Електрическа”; „ВиК”,  
„Пожарна безопасност”, „Геодезия – Вертикална планировка“,  
„Паркоустройство и благоустройство”, „План за безопасност и здраве“, „План 
за управление на строителните отпадъци“; Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 
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Схема: 

 

 

П2. „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТА ЕКСПОЗИЦИОННА ПЛОЩАДКА/ТЪРЖИЩЕ ЗА СЕЗОННИ 
ИЗЛОЖЕНИЯ В ПИ № 80501.807.111, УЛ. "ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА", ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

Технически параметри 

Местоположение ПИ № 80501.807.111, ул. „Южна Промишлена“, УПИ XV, кв. 180, 
вид територия Урбанизирана, НТП Незастроен имот за 
производствен, складов обект 

Собственост Общинска частна 

Площ на имота 6093 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1500 кв.м 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1500 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът подкрепя малкия и средния бизнес и ще бъде база за развитие на 
съвременни технологии в различни производства. Във връзка с възраждането 
на земеделието и особено на зеленчукопроизводството, ще се изгради 
площадка за разполагане на изложения на селскостопанска и производствена 
техника и ивентар на павилионен принцип. Изграждане на площадки, вкл. 
довеждаща подземна инфраструктура (вода, канал и електричество) до точка 
на всеки от павилионите. Да се предвиди и сграда за КОО, като 
мултифункционална зала, заведение за хранене, санитарни помещения и др. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Неоходимо е да се изготви инвестиционен работен проект по части: 
„Архитектурна”; „Строителни конструкции”; „Електрическа”; „ВиК”,  „Пожарна 
безопасност”, „Геодезия – Вертикална планировка“,  „Паркоустройство и 
благоустройство”, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на 
строителните отпадъци“; „Геология”; Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 
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П3.  „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И МЕСТНАТА 
ИКОНОМИКА В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

Този проект е насочен към бизнес групите и работещите предприятия в града. С него се цели 
подпомагане на местния бизнес, който да повлияе положително върху местната икономика. 
Всяко работещо предприятие от града има право да кандидатства по тази програма, за да 
повиши своята дейност, капацитет, технологии и други. Дейностите по проекта ще включват: 
консултантски услуги по създаване на конкретен проект, инвестиции, повишаване на 
квалификацията на персонала и управление и отчитане на проекта. 

 

П4.  „ПРОГРАМА ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И  КОНВЕРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ГРАДА“ 

Този проект е насочен към предприятията, поддържащи традиционните отрасли от 
икономиката на града и развитие на нови дейности. С проекта се цели създаване на условия и 
предпоставки за повишаване атрактивността на производствените зони в града, с цел 
подпомагане на местния бизнес и привличане на нови инвестиции, чрез осигуряване 
възможност за ефективна конверсия и преструктуриране. Този проект ще съдейства за 
подобряване на икономическия климат в региона. Дейности по проекта са: предпроектни 
проучвания за териториите, анализ и синтез на основни изводи за състоянието и 
перспективите на производствените територии в града; определяне на зони с потенциал за 
конверсия; съставяне на методика за конверсия; извеждане на механизми за финансиране, 
управление и мониторинг. 

 
МЯРКА  1.1.2: ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГРЕС И РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ 
 
Таблица 78. Група проекти за постигане на Специфична цел 1.1, Мярка 1.1.2. 

П5. „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР (ТИБЦ) В 
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.801.112, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 - в 
сграда на Община Червен бряг,  

Собственост Общинска собственост Акт №87/11.09.1996 г. 

Застроена площ (ЗП) 90 кв. м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

90 кв. м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът има за цел насърчаване на устойчивото интегрирано развитие в 
българо-румънския трансграничен регион в областта на икономиката чрез 
осигуряване на подкрепа, помощ и индивидуално краткосрочно бизнес 
консултиране на съществуващите и новостартиращите малки и средни 
предприятия от трансграничния регион. 
Основните дейности, които се включват в проекта са: Изготвяне на доклад 
анализ „Заедно в Европа“; Ремонт и преустройство на съществуваща 
общинска сграда с цел изграждане на ТБИЦ в гр. Червен бряг; 
Популяризиране на дейностите на ТБИЦ в гр. Червен бряг. 
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Проектът за ремонт предвижда ремонт на 3 помещения и закупуване на 
необходимото оборудване. Конструкцията на сградата е монолитна, 
стоманобетонова, скелетна комбинирана и при изпълнението на строително-
ремонтните работи не се правят конструктивни промени. Основните видове 
СМР са подмяна на дограмата и интериорни работи, включващи демонтаж на 
всички стари радиатори, шкафове и подови настилки. Изпълнение на нови 
мазилки, настилки, окачени тавани и монтаж на климатични съоръжения и 
отоплителни тела. Закупуване на оборудване и обзавеждане на ТБИЦ; 

Проектна 
готовност: 

Инвестиционен проект на Фаза: Предпроектно проучване (архитектурно 
заснемане) с проекто-бюджет за изпълнение на СМР 

Неоходимо е да се изготви Работен проект за ремонт на помещенията в части: 
„Архитектура“, „Конструктивна – конструктивно становище“, „ВиК“, 
„Електрическа“, „ОВК”; „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и 
здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; Комплексен доклад 
за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите. 

Схема: 

 
 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2: „ПОДКРЕПА НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА 
РАБОТНАТА СИЛА, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС” 
 
МЯРКА  1.2.1: „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА РАБОТНАТА СИЛА И РАЗВИТИЕ НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО” 
 
Таблица 79. Група проекти за постигане на Специфична цел 1.2, Мярка 1.2.1. 

П6 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ДОСТЪПНА РАБОТНА СРЕДА ЗА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ“ 

Прилагане на интегриран подход, който да осигури ефективна социална интеграция и 
активиране на лицата с увреждания, регистрирани като безработни в Бюрото по труда.  
С него се цели повишаване на икономическата активност, интегрирането и конкурентното 
включване на тези групи в пазара на труда. Дейностите по проекта ще включват: управление 
на проекта, подбор на представители на целевата група от местното Бюро по труда за 
участие в проектните дейности, мотивационно обучение на одобрените представители на 
целевата група, обучение за придобиване или повишаване на професионалната 
квалификация по част от професия – примерно „Оператор – машина“, обучение за 
придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение и неизменно информация 
и публичност по проекта. 
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П7 „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТТА НА 
НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ, В Т. Ч. РОМИ“ 

Такъв проект е насочен към уязвимите групи и неактивните лица, регистрирани като 
безработни в Бюрото по труда. С него се цели повишаване на икономическата активност, 
интегрирането и конкурентното включване на тези групи в пазара на труда. Дейностите по 
проекта ще включват: управление на проекта, подбор на представители на целевата група от 
местното Бюро по труда за участие в проектните дейности, мотивационно обучение на 
одобрените представители на целевата група, обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация по част от професия – примерно „Оператор – машина“, 
обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение и неизменно 
информация и публичност по проекта. 

 

П8 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛОВИЯ И УСЛУГИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА 
И ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ“ 

По реализацията на такъв тип проект е необходимо тясно сътрудничество между играещите 
активна роля при прогнозирането на нужните умения заинтересовани страни, сред които 
представители на съсловията, социални партньори, съответни организации на гражданското 
общество, както и организации, предоставящи образование и обучение. Трябва редовно да се 
адаптира съдържанието, инфраструктурата и методите за преквалификация, за да бъдат в 
крак с прехода към нови производствени технологии и организация на работа.26 

 

П9 „ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА 
ЗАЕТИ И БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, В Т.Ч. И ОБУЧЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО, В 
ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА, С ПРИОРИТЕТ КЪМ ГРУПАТА В 
МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ“ 

Ученето в процеса на работа е начин хората да развият потенциала си. Фактът, че обучението 
се извършва в работната среда значително допринася за изграждането на професионална 
идентичност и повишава самочувствието на хората, които иначе може да се възприемат като 
неуспели. Обучението на работното място позволява на работещите да развият потенциала 
си, като в същото време запазят доходите си. Добре функциониращото професионално 
образование и обучение, което позволява обучение на работното място и извън него — 
почасово или целодневно — може да има важен принос за социалното сближаване в нашите 
общества.1 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26

 Комюнике от Брюж относно засилването на европейското сътрудничество в областта на професионалното 

образование и обучение за периода 2011—2020 г. 
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МЯРКА1.2.2: КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
 
Таблица 80. Група проекти за постигане на Специфична цел 1.2, Мярка 1.2.2. 

П10 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИРАКУВАНЕ И СТАЖУВАНЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖИ И 
МЛАДИ ХОРА ДА БЪДАТ ВКЛЮЧВАНИ В СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ И ЧИРАКУВАНЕ“ 

За реализацията на този проект е необходимо насърчаване на професионалните камари, 
стопанските организации и други заинтересовани организации да оказват подкрепа на 
приемащите и изпращащите предприятия при осигуряването на подходящи условия за 
стажантите. Насърчаване на мобилността сред стажантите, включително чрез портал за 
подкрепа в рамките на програмата за учене през целия живот/програмата „Леонардо да 
Винчи“1 

 

П11 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРИЕМАЩИ ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ/ 
СТАЖАНТИ (СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ) ДА РЕАЛИЗИРАТ ТЕМИТЕ СИ В ПОЛЗА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 

Работата трябва да бъде насочена към създаване на връзки между професионални гимназии, 
колежи, университети и други научни и професионални институции и предприятията, както и 
разработване на методи за интегрирано финансиране на стажовете от образователната 
институция, предприятието и други финансови източници. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „Развита местна икономика, 
базирана на иновации и технологична модернизация, висока заетост и 
професионална квалификация” 

 Развита местна икономика, водеща до висока заетост и иновации, респективно по-
висок жизнен стандарт. 

 Повишена активност на местния бизнес за кандидатстване по Европейски програми 
и прилагане на мерки за постигане на „Зелена икономика”. 

 Привлечени нови инвеститори. 

 Въведени нови иновативни технологии. 

 Повишен качествен, количествен и професионален капацитет на работната сила. 
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3.2.3.2. Група проекти за постигане на Стратегическа цел 2 
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 
 

 
Схема 25. Проекти по Стратегическа цел 2, включени в ИПГВР 
 
 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1:  „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
ГРАДСКАТА СРЕДА И ЖИЛИЩНИТЕ КОМПЛЕКСИ” 
 
МЯРКА 2.1.1: ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА 
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Таблица 81. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.1, Марка 2.1.1. 

П12 ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, 
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

Подобект 1: Централен градски площад на гр. Червен бряг 
Подобект 2: Ларго на гр. Червен бряг 
Подобект 3: Градска градина на гр. Червен бряг – изграждане на видеонаблюдение, 
осветление и WI-FI 
Подобект 4: Предгаров площад 

Технически параметри 

Подобект Местоположение Площ на имота 

Централен площад Поземлен имот 
80501.801.110,  
гр. Червен бряг, ул. 
„Търговска” 

5407 кв.м. 

Ларго Поземлен имот 80501.801.82,  
гр. Червен бряг, ул. 
„Търговска” 

7417 кв.м. 

Градска градина Поземлен имот 
80501.801.159,  
гр. Червен бряг 

12808 кв.м. 

Предгаров площад Част от Поземлен имот 
80501.801.1, гр. Червен бряг,  
ул. „Христо Ботев”  

За второстепенна улица, 
площ 21537 кв.м.  
Площ на подобекта: 5393 
кв.м. 

Собственост Общинска публична собственост 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът обхваща описаните четири подобекта, които са териториално 
свързани. Целта на проекта е да превърне парка и прилежащия площад пред 
сградата на Общината, както и пространството пред ритуалната зала в 
цялостно завършен композиционен ансамбъл. За осигуряване на условия за 
отдих в природосъобразна среда проекта предвижда внасяне на нова 
растителност; добре изпълнени безпрашни алеи; естетически издържани 
водни площи с водни ефекти, детски площадки, парково обзавеждане и 
осветление. 
С оглед постигане на тази цел, следва да се изпълни следният набор от 
задачи: 
Да се обогати функционалното съдържание на четирите градски 
пространства. Да се запазят и доразвият вече формираните тематични зони и 
да се потърсят нови форми на социална активност, които да се интегрират 
безконфликтно в съществуващата градска среда. 
Да се предвиди цялостна реконструкция на съществуващата материална база 
– подмяна на настилките; включване на нови малки архитектурни форми и 
елементи на благоустрояването (рампи, стълби, цветарници, водни огледала, 
водни площи, водни каскади, алпинеуми, пластики, скулптури и др.); 
разработване на цялостна система за градско обзавеждане; увеличаване на 
дела и рехабилитация на зелените площи; предвиждане на функционално и 
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художествено осветление; осигуряване на достъп до средата за хора в 
неравностойно положение. 
Да се обезпечат посочените територии с всички необходими елементи на 
техническата инфраструктура. Да се реши автомобилният и пешеходен 
подход към четирите градски пространства. Да се проектират съответните 
инженерни мрежи и съоръжения, свързани с нормалното функциониране на 
разглежданите зони.   
Предвиждане на функционални зони за реализиране на общоградски 
мероприятия от различен характер: културни събития, политически прояви, 
детски тържества на открито, чествания на различни местни и национални 
празници, фолклорни прояви, хепънинги и др. 
Формиране на тематични пространства за изложбени площи на открито: 
картини, фото изображения, скулптури, пластики, детски рисунки и др. 
Сепарирането на пространствата следва да се постигне с елементите на 
озеленяването и градския дизайн. 
Дефиниране на зона за посетители в непосредствена близост до общинския 
информационен център, която да спомага за по-добрата информационна 
обезпеченост на населението и да подпомага работата на информационния 
център. Тази зона следва да предлага графична и текстова информация (под 
формата на изложба на открито) за проектите, мероприятията и други 
случващи се на територията на общината. 
Обособяване на кътове за отдих и социални контакти за различните 
възрастови групи – деца, тийнейджъри, младежи, семейства, пенсионери. 
Всяка зона следва да бъде обзаведена и благоустроена съобразно 
спецификата и потребностите на съответната възрастова група. 
Повишаване на функционалното разнообразие в партерните нива на 
сградната рамка на площада чрез предвиждане на подходящи обслужващи 
обекти в тях. При доказана необходимост се допуска и разполагането на нови 
обслужващи обекти в периферията на площадното пространство, чиито 
архитектурен образ следва да бъде в унисон с исторически оформената 
пространствена рамка на площада. 
Подмяна на обектите с временен характер с нови типови павилиони, които по-
добре се вписват в архитектурно и стилистично отношение в общото 
естетическо въздействие на площада. 
Подобряване на пешеходната връзка между площада, ларгото и пазара, който 
се намира в непосредствена близост и се явява естествено функционално и 
пространствено продължение на централните публични пространства. 
Подобряване на благоустройството на Централен градски площад, Ларго, 
Градска градина в кв.120 по плана на град Червен бряг и предгаров площад 
чрез: 
Подмяна на настилките в пешеходните пространства с нови, съобразно 
подходите към основните обществени пространства и сгради. Новите 
настилки следва да бъдат осигурени срещу плъзгане, рефлекторно 
отразяване на падналите слънчеви лъчи, да бъдат износоустойчиви и 
издръжливи на вредни атмосферни въздействия (температурни изменения, 
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влага, валежи, снеговалежи и други). Тези настилки следва да позволяват 
лесна поддръжка на пространствата, като: машинно събиране на отпадъци; 
почистване от сняг, прах, паднали листа; безпрепятствено отвеждане на 
дъждовните води и др. 
Цялостна реконструкция на Централния и Предгаровия площад. 
Материалната среда следва да бъде изцяло подновена. Трябва да бъде 
подобрена достъпността на средата. Следва да се обогати и функционалното 
съдържание на зоната, да се обособят различни кътове за отдих и рекреация, 
да се проучи възможността за засаждане на едра дървесна растителност. 
Увеличаване на дела на зелените площи в разглежданите територии. 
Рехабилитация на съществуващите зелени площи. Проучване на 
възможността за реализация на нови зони за озеленяване - тревна, храстова, 
дървесна растителност, цветни партери и др. 
Предвиждане на нови елементи на благоустрояването (като водни огледала, 
водни площи, водни каскади, алпинеуми, пластики, скулптури), които да 
подобрят функционалните характеристики на четирите пространства и да 
повишат естетическите им качества. 
Обезпечаване на териториите с необходимите инженерни мрежи и 
съоръжения, които да обезпечат нормалното експлоатиране на зоните. Това е 
свързано с реализацията на адекватно функционално и художествено 
осветление в посочените територии, удачна вертикална планировка, 
реконструкция на водоснабдителна и канализационна мрежа, локализиране 
на необходимите противопожарни хидранти и др.  
Повишаване на естетическите качества на Централен градски площад, Ларго, 
Градска градина в кв.120 по плана на град Червен бряг и предгаров площад 
чрез: 
Избиране на подходяща настилка (вид, материал, колорит, форма), която да 
предоставя графични възможности за създаването на специфичен и 
запомнящ се образ на пешеходните площи в посочените зони, съобразен с 
особеностите на околната архитектурна рамка и с човешкия мащаб. 
Синхронизиране на дизайна на малките елементи на благоустрояването (като 
водни огледала, водни площи, водни каскади, алпинеуми, пластики, 
скулптури) с естетическата визия на настилките, с оглед постигане на 
композиционно единство и графична цялост в обемно-пространственото 
решение на териториите. 
Удачно оформление на стълби, рампи, цветарници, кашпи и други малки 
архитектурни форми, по начин, който гарантира тяхното безконфликтно 
функционално и визуално вписване в разгледаните територии. 
Разработване на единна система от елементи за градско обзавеждане, която 
да е специфично ориентирана към особеностите на град Червен бряг. Тя 
следва да включи всички необходими компоненти на градския дизайн като: 
места за сядане, осветителни тела, кошчета за отпадъци, указателни табели, 
информационни знаци и др.  
Предвиждане на ефектно художествено осветление на сградите, които 
формират архитектурната рамка на площадното пространство. 
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Поектът предвижда цялостна реконструкция на партерното пространство и 
декоративните водни площи пред ритуалния дом. Поради незадоволителното 
състояние на съществуващите в миналото водни площи и съоръженията, и 
предвид големите разходи за тяхното възстановяване, те биват 
реконструирани в зелени площи и богато озаленени. Обширният площад пред 
Общината бива осмислен чрез изграждане на клоцове за обогатяване на 
площадното пространство с растителност, която да осигури засенчване на 
новопроектираните места за отдих и да се приобщят отделните паркови зони 
в единна зелена система. Проектирана е и нова водна площ с водни ефекти и 
осветление. Използвайки съществуващата алейна композиция, в проекта се 
предвижда изграждането на две детски площадки за различни възрастови 
груп и свободни площи за игра. Уплътнени са съществуващите насаждения, 
чрез внасянето на храстова растителност и цветя. По цялото пространство, 
обект на настоящия проект е предвидено ново парково обзавеждане – пейки, 
кошчета за отпадъци и паркови осветителни тела. 
Проектът включва трасировъчен план, в който са използвани всички 
променени точки от алейната мрежа. Проектът за вертикално планиране е 
разработен на базата на геодезично заснемане и паркоустройствен проект. 
Вертикалното планиране е решено с повърхностно отвеждане на дъждовните 
води. В участъците с малък наклон отводняването става чрез 
водосъбирателни решетки заустени в площадковата канализация, а част от 
водите се оттичат и в тревните площи. За озеленяването се предвиждат 
подбрани листнодекоративни и цъфтящи през различните сезони храсти, 
умерено количество многогодишни и едногодишни цветя. Проекта предвижда 
периферията на парка да бъде плътно озеленена, за да получи изолация 
между градското пространство и околните улици и булеварди. За 
озеленяването се предвижда насипване на зелените площи с хумусен слой с 
дебелина мин. 0,1м. по целия профил на терена. Цялостната подмяна на 
парковите настилки се предвижда с пресовани бетонови изделия в сив цвят. 
От различни по форма и размер плочи се предвижда оформянето на растера 
на настилките. Полагането им се предвижда върху съществуващата основа, 
където е възможно. Ще се използват градински бетонови бордюри положени 
без регола за разграничаване на алеите от зелените площи. Стъпалата са 
унипаваж с бетонов бордюр, върху бетонова основа, клоцовете са зидария от 
бетонови блокове на циментов разтвор, върху бетонов фундамент. За 
осветлението са предвидени високи осветителни тела със соларни батерии в 
парковата част и ниски в зоната на площада и пред ритуалния дом. 
Поливната система ще се водозахранва от помпено-хидрофорна система, 
състояща се от потопяема помпа, хидрофор и табло за управление, които са 
монтирани в шахта до кладенеца. Заложени са 5бр. Хидранти за ръчно 
поливане, предназначени за включване на градински маркучи с дължина 50м. 
Цялата тръбна разгъвка на автоматизираната поливна система е предвидена 
да бъде изпълнена от полиетиленови тръби и фитинги.  
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Проектна 
готовност: 

Изготвен Технически проект от Декември 2008г. с обхват: Паркоустрояване и 
благоустрояване - дендрология; Вертикална планировка– трасировъчен план; 
настилки, стъпала, клоцове, подпорни стени; ВиК - поливна система; 
Електрическа - парково осветление. 

За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е 
необходима актуализация на проекта, КСС и графика към него, като трябва да 
се изключат дейностите, които са изпълнени вече с реализирания Проект по 
„Красива България“ за обект „Градска градина – гр.Червен бряг“ и да се 
включат дейности: поставяне на осветление, видеонаблюдение и създаване 
на wifi мрежа в разширения обхват на проекта, подмяна на настилките на 
площада пред Общината и на Предгаровия площад за постигане на цялостна 
визия на пешеходната зона, подмяна на заболели или неизпълняващи 
естетическата си функция растителни видове в зоната на Ларгото с нови и 
наторяване на почвата,  както и подмяната на градската мебел да се 
предвиди за така разширения обхват на проекта за реконструкция на ЦГЧ (тя 
да е стилово съобразена с новата мебел предвидена в проекта за 
Реконструкция и модернизация на Общински кооперативен пазар (или 
обратното, според това кой проект се проектира и изпълнява първо)). 
Инвестиционния проект да се разработи в следния обхват: „Геодезическа – 
вертикална планировка“; „Архитектурна“; „Дизайн на градската среда“; 
„Паркоустройство и благоустройство“; „Конструктивна“; „Електрическа“; 
„Водоснабдяване и канализация“; „Организация и безопасност на 
движението“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на 
строителните отпадъци”; „Пожарна безопасност“; „Сметна документация“. 
Да се изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 

  

 

П13 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО 
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ”(ГРАДИНКИ, ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ПЛОЩАДКИ 
ЗА АКТИВЕН ОТДИХ) 
Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.68, гр. Червен бряг  
Подобект 2: Зелени площи в V- ти квартал на гр. Червен бряг 

Технически параметри 
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Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.68, гр. Червен бряг 

Местоположение ПИ идентификатор 
80501.805.294, кв. 68, между ул. „Вихрен“, ул. „Търговска“ и ул. 
„Дядо Вълко“ вид собственост -Общинска частна, вид територия 
Урбанизирана, НТП „За озеленени площи” 

Собственост Общинска публична собственост 

Площ на имота 2412 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Детската площадка трябва напълно да се реновира. Да се предвидят места за 
отдих, да се разширят  алеите. Да се постави нова паркова мебел. 
Предвидената детска площадка ще бъде комбинирана и за деца в 
неравностойно положение. Липсата на храстова растителност да се 
компенсира с внасянето на нова такава. Декоративна едроразмерна 
растителност да се добави на подходящи места. Да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на съществуващата  растителност. 

Проектна 
готовност: 

Няма. 

Необходимо е изготвяне на Работен проект по части: „Паркоустройство и 
благоустройство”; „Геодезическа (вертикална планировка)”; „ПБЗ” и „План за 
управление на строителните отпадъци”; Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
Подобект 2: Зелени площи в V- ти квартал на гр. Червен бряг 

Местоположение V- ти квартал; 
вид собственост –Общинска, вид територия Урбанизирана, НТП 
„За озеленени площи” 

Собственост Общинска публична собственост 

Площ на имота 11783 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се направи геоложко проучване с цел установяване петрографския състав, 
и вида на почвите. При необходимост трябва да се внесе плодородна почва 
преди започване на паркоустройствени мероприятия. Да се изготви проект за 
„Благоустройство и паркоустройство“ от специалист по съответната част. Да 
се направи фитосанитарна оценка на съществуващата растителност. Мястото 
може да бъде устроено като лесопаркова територия. Като бъдат 
организирани места за седмичен отдих. Да се направят площадки за игра и 
спорт, които да бъдат комбинирани и за деца в неравностойно положение. 

Проектна Няма. 
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готовност: Необходимо е изготвяне на Работен проект по части: „Паркоустройство и 
благоустройство”; „Геодезическа (вертикална планировка)”; „ПБЗ” и „План за 
управление на строителните отпадъци”; Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 

 

П14  „НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ 
НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“ 

С този проект се цели чрез възможност за предоставяне на материали, инструменти и 
помощна работна ръка да се насърчат гражданите към самоинициатива за възстановяване на 
остарели и амортизирани детски площадки, както и поддържане на новоизградени такива. 
Необходимо е община Червен бряг да създаде улеснена процедура за такива местни 
инициативи. 

 
МЯРКА  2.1.2. ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
 
Рехабилитацията на сградния фонд в рамките на град Червен бряг предоставя възможност за 
подобряване на неговата енергийна ефективност и за подобряване на условията на обитаване. 
 
Таблица 82. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.1, Марка 2.1.2. 

П15 „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР” 
Подобект 1: Сграда на Пожарна служба 
Подобект 2: Сграда на Община Червен бряг 

Технически параметри 

Подобект 1: Сграда на Пожарна служба 

Местоположение Поземлен имот 80501.802.320 със специално предназначение и 
ползване, площ квартал 8, парцел ІV, ул. „Георги С. Раковски” № 8, 
гр. Червен бряг 

Собственост Държавна публична собственост 

Площ на имота 1679 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Сграда 80501.802.320.1, брой етажи 2, ЗП - 143 кв.м.   
Сграда 80501.802.320.2, „за специално предназначение”, брой 
етажи 1, ЗП - 53 кв.м. 
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Сграда 80501.802.320.3, „за специално предназначение”, брой 
етажи 4, ЗП - 21 кв.м. 
Сграда 80501.802.320.4, „за селскостопанска сграда”, брой етажи 
1, ЗП - 84 кв.м. 
Сграда 80501.802.320.5, „за селскостопанска сграда, брой етажи 
1, ЗП - 41 кв.м. 
Сграда 80501.802.320.6, „за хангар, депо, гараж”, брой етажи 1, 
ЗП - 19 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

Основна сграда - 286 кв.м. 
Други сгради – 218 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът предвижда цялостен ремонт на сградата. По отношение на 
енергийната ефективност  –  изпълнение на енергоспестяващи мерки, 
съгласно предписанията на обследването за енергийна ефективност на 
сградата; Ремонт и саниране на покрива и фасадите; Ремонт на санитарните 
възли; Ремонт и подяна на водопроводната и канализационна инсталация; 
Ремонт и подмяна на амортизираната електроинсталация-силова, 
осветителна, аварийна и ел.табла; Ремонт в помещенията - подмяна на 
настилки, подмяна на обзавеждане и преградни дограми и врати. Да се 
рехабилитира дворното пространство, да се подменят настилките на и да се 
реконструира оградата. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Необходимо е да се изготви работен проект с части: „Архитектурна“, 
„Конструкции“, „Енергийна ефективност“, „ОВК“, „Вертикална планировка“, 
„ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“, „План за безопасност и здраве“, 
„План за управление на строителни отпадъци“; Комплексен доклад за оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
Подобект 2: Сграда на Община Червен бряг 

Местоположение Поземлен имот 80501.801.112, гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, 
административна сграда, комплекс 

Собственост Общинска собственост Акт №87/11.09.1996 г. 

Площ на имота 1735 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Делова сграда, брой етажи 10, ЗП - 244 кв.м. 
Сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, ЗП - 119 кв.м. 
Складова база, склад, брой етажи 1, ЗП - 63 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

2183 кв.м. 
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Съдържание 
на проекта: 

Проектът предвижда цялостен ремонт на сградата по отношение на сградните 
инсталации. По отношение на енергийната ефективност  –  изпълнение на 
енергоспестяващи мерки, съгласно предписанията на обследването за 
енергийна ефективност на сградата;  Ремонт и саниране на покрива и 
фасадите; Ремонт на санитарните възли; Ремонт и подяна на водопроводната 
и канализационна инсталация; Ремонт и подмяна на амортизираната 
електроинсталация-силова, осветителна, аварийна и ел.табла; Ремонт в 
помещенията - подмяна на настилки, подмяна на обзавеждане и преградни 
дограми и врати. Подмяна на асансьорни уредби. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Необходимо е да се изготви работен проект с части: „Архитектурна“, 
„Конструкции“, „Енергийна ефективност“, „ВиК“, „Електро“, „ОВК“, „Пожарна 
безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „План за управление на 
строителните отпадъци“; Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 

 

 

П16 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В Ж.К. „ПОБЕДА” 

Технически параметри 

Собственост имоти Общинска частна собственост 

Собственост сгради Частна собственост 

Местоположение Жилищна сграда Застро
ена 
площ 
(ЗП) в 
кв.м 

Разгъна
та 
застро
ена 
площ 
(РЗП) 
в кв.м 

Етажи 
(брой) 

Входове 
(брой) 

Площ 
на 
имота 
в кв.м 

Ж.к. Победа, кв. 
62, УПИ XIV 

Бл.1 – 93 жилища 1059  6545  6 
7 

4 
1 

4782  

Ж.к. Победа, кв. 
70, УПИ IX 

Бл. 3 – 142 
жилища 

1480  9740  7 
6 

4 
3 

12189  

Ж.к. Победа, кв. 
70, УПИ IX 

Бл. 4 – 132 
жилища 

1240  8580  6 
7 
8 

1 
2 
3 

12189  

Ж.к. Победа, кв. Бл. 5 – 69 жилища 658  5056  8 2 Част от 
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70, УПИ XI 7 1 25983 
кв.м. 
(ПИ805
01.805.2
69) 

Ж.к. Победа, кв. 
70, УПИ XI 

Бл. 7 – 104 
жилища 

860  6260  7 
8 

3 
1 

Част от 
25983 
кв.м. 
(ПИ805
01.805.2
69) 

Ж.к. Победа, кв. 
70а, УПИ I 

Бл.8 – 121 
жилища 

1275  9080  8 
7 
6 

2 
3 
1 

Част от 
25983 
кв.м. 
(ПИ805
01.805.2
69) 

Ж.к. Победа, кв. 
70, УПИ XI 

Бл. 9 – 90 жилища 1018  6104  6 
7 
5 

3 
1 
1 

Част от 
25983 
кв.м. 
(ПИ805
01.805.2
69) 

Ж.к. Победа, кв. 
60а, УПИ I 

Бл. 10 – 45 
жилища 

691  3424  6 
5 
4 

1 
1 
1 

Част от 
25983 
кв.м. 
(ПИ805
01.805.2
69) 

Ж.к. Победа, кв. 
60, УПИ I 

Бл. 13 – 75 
жилища 

678  5490  6 
7 

3 
1 

17626. 

Ж.к. Победа, кв. 
60, УПИ I 

Бл. 14 – 63 
жилища 

875  4615  5 
6 

3 
1 

17626  

Ж.к. Победа, кв. 
60, УПИ I 

Бл. 15 – 39 
жилища 

653  3679  5 
6 

1 
2 

17626  

Ж.к. Победа, кв. 
60, УПИ I 

Бл. 16 – 93 
жилища 

1028  6322  7 
6 
5 

2 
2 
1 

17626  

Общо в ж.к. 
Победа: 

12 блока с 1066 
обекта 

11515  74895   55 
входа 
(секции) 

60580  

Съдържание 
на проекта: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищата и общите части 
на сградите. Допустими дейности: дейности по конструктивно укрепване на 
сградата; обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, 
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стълбищна клетка и др.); мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и 
подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на 
вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и 
газоснабдяване в общите части на сградата, изграждане на инсталации за 
ВЕИ – соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на 
сградата, енергоефективни мерки в асансьорите. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Необходимо е да се изготви Технически паспорт и Енергийно обследване на 
сградите. Да се изготви типов работен проект за сградите построени по 
индустриален способ в части: „Архитектура“, „Енергийна ефективност“, 
„Конструктивна“, „ОВК”; „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“, „План за 
безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъците“ със 
съответните количествено стойностни сметки; Комплексен доклад за оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 

 

П17 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ” 

Технически параметри 

Собственост имоти Общинска частна собственост 

Собственост сгради Частна собственост 

Местополо-жение Жилищна сграда Застро
ена 
площ 
(ЗП) в 
кв.м 

Разгъна
та 
застро
ена 
площ 
(РЗП) 
в кв.м 

Етажи 
(брой) 

Входове 
(брой) 

Площ 
на 
имота 
в кв.м 

Ул. „Отец Паисий“ 
№8, кв. 130, УПИ 

Бл. Септември – 
67 жилища 

833  5831  7 4 5062  
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III 

Ул. „Любен 
Каравелов“ №2, 
кв. 8, УПИ I 

Бл. ЗРЧ-II – 78 
жилища 

881  
 
4734  

6 
5 

2 
3 

3235  

Ул. „Любен 
Каравелов“ №4, 
кв. 8, УПИ II 

Бл. 14 – 38 
жилища 

295  2360  8  1454  

Ул. „Любен 
Каравелов“, кв. 9, 
УПИ I 

Бл. Дунав – 48 
жилища 

848  4240  5 4 9176  

Ул. „Княз Борис I“ 
№15, кв. 9, УПИ I 

Бл. Слънце – 60 
жилища 

984  7872  8 4 9176  

Ул. „Васил 
Априлов“ №18, кв. 
9, УПИ I 

Бл. Напредък – 45 
жилища 

700  
3712  
 

5 
6 

1 
2 

9176  

Ул. „Хаджи 
Димитър“, кв. 15, 
УПИ IX 

Бл. ГНС-II – 24 
жилища 

422  1688  4 2 3568  

Ул. „Хаджи 
Димитър“, кв. 15, 
УПИ IX 

Бл. ДЗС – 24 
жилища 

416  1664  4 2 3568  

Ул. „Христо Ботев“ 
№17, кв. 14, УПИ I 

Бл. БДЖ – 16 
жилища 

231  924  4 2 836  

Ул. „Княз Борис I“ 
№9, кв. 10, УПИ 
VII-72 

Бл. Люлин – 6 
жилища 

202  606  3 1 613  

Ул. „Неофит 
Рилски“ №2, кв. 
10, УПИ I 

Бл. Витоша-I – 16 
жилища 

371  1484  4 2 1412  

Ул. „Неофит 
Рилски“ №1, кв. 
13, УПИ I 

Блок с 24 жилища 421  1684  4 2 6498  

Ул. „Христо 
Ботев“, кв. 13, 
УПИ I 

Бл. Витоша-II – 68 
жилища 

1007  5267  
5 
6 

2 
2 

6498  

Ул. „Княз Борис I“ 
№1, кв. 13, УПИ I 

Бл. Здравец – 15 
жилища 

372  1488  4 2 6498  

Ул. „Княз Борис I“ 
№8, кв. 11, УПИ II-
76 

Бл. В.Левски – 11 
жилища 

413  1239  3 2 821  

Ул. „Васил 
Левски“ №1, кв. 
11, УПИ VI 

Блок с 42 жилища 593  4744  8 2 1788  

Ул. „Търговска“, МЖС с 28 жилища 257  1542  6 2 740  
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кв. 11, УПИ V 

Ул. „Васил 
Левски“ №2, кв.2, 
УПИ II 

Бл. Победа – 19 
жилища 

346  1730  5 2 3392  

Ул. „Васил 
Левски“, кв.2, УПИ 
II 

Бл. Искър – 20 
жилища 

341  1705  5 2 3392  

Ул. „Васил 
Левски“, кв.2, УПИ 
II 

Бл. Олимпия – 8 
жилища 

203  812  4 1 3392  

Ул. „Христо Ботев“ 
№2, кв. 133, УПИ I 

Бл. Хр. Ботев – 41 
жилища 

662  3310  5 3 3019  

Ул. „Васил 
Левски“ №16, кв. 
133, УПИ I 

Бл. Лотос – 17 
жилища 

442  1768  4 2 3019  

Ул. „П.Славейков“, 
кв. 135, УПИ V 

Бл. 142 – 147 
жилища 

1253  8962  
7 
8 

2 и 4 
1 

4558  

Ул. „Цар Асен“ 
№14, кв. 126, УПИ 
I 

Блок с 16 жилища 292  1460  5 1 797  

Общо в ЦГЧ: 
25 блока с 959 
жилища 

12785  70826   
66 
входа 

46969  

Съдържание 
на проекта: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищата и общите части 
на сградите. Допустими дейности: дейности по конструктивно укрепване на 
сградата; обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, 
стълбищна клетка и др.); мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и 
подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на 
вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и 
газоснабдяване в общите части на сградата, изграждане на инсталации за 
ВЕИ – соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на 
сградата, енергоефективни мерки в асансьорите. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Необходимо е да се изготви Технически паспорт и Енергийно обследване на 
сградите. Да се изготви типов работен проект за сградите построени по 
индустриален способ в части: „Архитектура“, „Енергийна ефективност“, 
„Конструктивна“, „ОВК”; „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“, „План за 
безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъците“ със 
съответните количествено стойностни сметки; Комплексен доклад за оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 
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Схема: 

 

 

П18 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ  СГРАДИ ДИСПЕРСНО РАЗПОЛОЖЕНИ В ЦЕЛИЯ ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ” 

Технически параметри 

Собственост имоти Общинска частна собственост 

Собственост сгради Частна собственост 

  

Местополо-жение Жилищна сграда Застро
ена 
площ 
(ЗП) в 
кв.м 

Разгъна
та 
застро
ена 
площ 
(РЗП) 
в кв.м 

Етажи 
(брой) 

Входове 
(брой) 

Площ 
на 
имота 
в кв.м 

Ул. „Панайот 
Волов“ №25, Кв. 
66а, УПИ I 

Блок с 67 жилища 858  
4290 
 

5 4 4554  

Ул. „Самуил“ №10, 
кв. 76, УПИ I 

Блок с 67 жилища 651  3689 
6 
5 

2 
1 

4955  

Ул. „Дойран“ №15, 
кв. 76, УПИ I 

Блок с 41 жилища 488  
2928 
 

6 1 4955  

Ул. „Християнска“ 
№ 17, кв. 78, УПИ 
VIII 

Блок с 30 жилища 383  1915 5 2 2503  

Ул. „Цар Калоян“ 
№39, кв. 88, УПИ 

Блок с 48 жилища 619  2956 
4 
6 

1 
2 

6053  
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XIV 

Ул. „Цар Калоян“ 
№33, кв. 88, 
УПИXIV 

Блок с 40 жилища 423  2115 5 2 6053  

Ул. „Цар Калоян“ 
№37, кв. 88, УПИ 
XIV 

Блок с 43 жилища 419  
2300 
 

6 
5 

1 
1 

6053  

Ул. „Иван Вазов“ 
№22, кв. 96, УПИ 
XIV 

Блок с 30 жилища 379  1895 5 2 1450  

Ул. „Търговска“ № 
32, кв. 90, УПИ VII 

Блок с 96 жилища 640  4694 
7 
8 

2 
1 

4370  

Ул. „Генерал 
Тошев“ и ул. „Цар 
Калоян“ №4, кв. 

Бл. Лонгоза – 75 
жилища 

871  4355 5 4 3643. 

Ул. „Княз Борис I“, 
кв. 38, УПИ I 

Бл. ЗРЧ-3 – 54 
жилища 

772  3472 
4 
5 

2 
2 

5155  

Ул. „Тома Петков“ 
№2, кв. 38, УПИ I 

Бл. ЗРЧ-4 – 30 
жилища 

382  1910 5 2 5155  

Ул. „Княз Борис I“, 
кв. 38, УПИ I 

Блок с 15 жилища 244  1220 5 1 5155  

Ул. „Самуил“ №26, 
кв. 43, УПИ VI 

Общежитие с 42 
жилища 

425  2550 6 2 1460  

Ул. „Хан Кубрат“, 
кв. 40, УПИ V 

Бл. 12 – 32 
жилища 

314 2198 7 2 1456  

Ул. „Княз Борис I“ 
№27, кв. 33а, УПИ 
I 

Бл.10 – 49 
жилища 

459  
2924 
 

5 
8 
6 

3 3581  

Ул. „Батенберг“, 
кв. 34, УПИ X 

Бл. 6 – 60 жилища 768  3840 5 4 5055  

Ул. „Батенберг“, 
кв. 34, УПИ X 

Бл. 8 – 45 жилища 627  
3135 
 

5 3 5055  

Ул. „Батенберг“, 
кв. 35, УПИ X 

Бл. 26 – 31 
жилища 

443  2658 6 2 2060  

Ул. „Васил 
Априлов“, кв. 17, 
УПИ I 

Бл. 2 – 30 жилища 420  2100 5 2 8223  

Ул. „Васил 
Априлов“, кв. 17, 
УПИ I 

Бл. 11 – 40 
жилища 

651  2604 4 3 8223  

Ул. „Васил 
Априлов“, кв. 17, 
УПИ I 

Бл. Локомотив – 
45 жилища 

633  3165 5 3 8223  

Ул. „Станке Бл. Изгрев – 24 241  1446 6 1 3804  
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Димитров“, кв. 16, 
УПИ I 

жилища 

Ул. „Станке 
Димитров“, кв. 16, 
УПИ I 

Блок с 95 жилища 984. 5880 
6 
5 
7 

2 
1 
1 

3804  

Общо в 
Периферия: 

24 сгради с 1129 
жилища 

13094  
70239 
кв.м. 

 
62 
входа 

58322  

Съдържание 
на проекта: 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищата и общите части 
на сградите. Допустими дейности: дейности по конструктивно укрепване на 
сградата; обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, 
стълбищна клетка и др.); мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и 
подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на 
вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и 
газоснабдяване в общите части на сградата, изграждане на инсталации за 
ВЕИ – соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на 
сградата, енергоефективни мерки в асансьорите. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Необходимо е да се изготви Технически паспорт и Енергийно обследване на 
сградите. Да се изготви типов работен проект за сградите построени по 
индустриален способ в части: „Архитектура“, „Енергийна ефективност“, 
„Конструктивна“, „ОВК”; „ВиК“, „Електро“, „Пожарна безопасност“, „План за 
безопасност и здраве“, „План за управление на строителните отпадъците“ със 
съответните количествено стойностни сметки; Комплексен доклад за оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 
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МЯРКА 2.1.3. „ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В МЕЖДУБЛОКОВИТЕ 
ПРОСТРАНСТВА” 

 
Таблица 83. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.1, Марка 2.1.3. 

П19  "ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ (НАСОКИ) ЗА 
ОБНОВЯВАНЕ, ЕСТЕТИЗИРАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ НА ПАНЕЛНИТЕ СГРАДИ И 
СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА" 

Проектът е насочен към обновяването и въвеждането на мерки по енергийна ефективност в 
жилищните територии. Проектът цели създаване на единни критерии и правила, по които да 
се извършват проектните, строително монтажни и благоустроителни дейности при 
обновяването. Това ще създаде единна среда по отношение на качеството на проектите и 
работата, както и по отношение на естетизацията на средата. Дейности по проекта са: 
предпроектни проучвания за състоянието на панелните сгради и територии в жилищните 
комплекси, изготвяне на специфични правила и нормативи, популяризиране на проекта сред 
заинтересованите групи, прилагане и управление на проекта. 

П20 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА Ж.К. „ПОБЕДА“, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

Технически параметри 

Местоположение Кв. 62, УПИ XIV; кв. 70, УПИ IX, X, XI; кв. 70а; кв. 60а, УПИ I; кв.60, 
УПИ I, II, III по плана на гр. Червен бряг 

Собственост Общинска собственост 

Площ на имота 117940 кв.м. 

Застроена площ (ЗП)  12671 кв.м. 

Площ на интервенция 84230 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Целта на проекта е да превърне вътрешно-кварталното пространство в 
завършен композиционен ансамбъл, включващ оформяне на разнообразни 
зони за отдих и детска площадка в съответствие с възрастовата група на 
посетителите; подмяна на парковото осветление; почистване и провеждане 
на санитарни и оформящи резитби на съществуващите зелени площи; 
допълване с нови растителни обеми на новоизградените зелени площи, чрез 
разширяване на видовия състав и обогатяването му с нови растителни 
видове с висок декоративен ефект; проектиране на автоматизирана 
напоителна система. За да осигури условия за живеене и отдих в 
природосъобразна среда в проекта се предвиждат и добре изпълнени 
безпрашни алеи и естетически издържано парково обзавеждане. 
Проекта предвижда цялостна реконструкция на междублоковото пространство 
заето от временни постройки, като за целта те се отстраняват и на тяхно 
място е проектирана детска площадка за деца от 2 до 15 годишна възраст. 
Оформени са места за отдих, обзаведени с необходимите паркови елементи 
– пейки, кошчета за отпадъци, парково осветление. Новопроектираните 
зелени площи са богато озеленени. С цел изолация от шум от съседните 
улици на квартала, около детската площадка е предвидено буферно плътно 
озеленяване. 
Проектът предвижда цялостна рехабилитация на уличната мрежа в квартала 
– полагане на изцяло нова асфалтова настилка за автомобилен подход и 
полагане на бетонови плочи за пешеходен подход, както и необходимото 
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отводняване от дъждовни води. С проекта ще бъдат реконструирани 
пешеходните алеи  и всички прилежащи стъпала, а там, където се изисква ще 
бъдат изпълнени подпорни стени.  
Ще се изгради автоматизирана подземна поливна система, която да бъде 
захранена от хидрофорно-помпена станция с два резервоара. 
Съществуващото парково и улично осветление ще бъде подменено изцяло с 
ново енергоефективно, като за тази цел ще бъдат подменени захранващите 
кабели и осветителните тела с такива за външен монтаж IP-65. 

Проектна 
готовност: 

Технически проект от Декември 2008г. в обхват както следва: 
„Паркоустройство и благоустройство”; „Геодезия”; „Пътна”; Електрическа – 
парково и улично осветление; ВиК – автоматизирана поливна система; 

Необходимо е актуализация и допълване на изготвения проект по части:  
„Архитектурна”; „Конструктивна”; „Паркоустрояване и благоустрояване”; 
„Вертикална планировка”; „Електро – парково осветление – окабеляване и 
управление на осветлението и автоматизирана поливна система”; „Електро – 
полагане на кабели H.H.- 1 KV.; „Пътна– улична мрежа”; „Организация на 
движението и ВОД”; „ВиК – Автоматизирана подземна напоителна система”; 
„Пожарна безопасност”; „План за управление на отпадъците”;  

Схема: 

 
П21 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА ЗА 
ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“ 
Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.33; Спортна площадка  ул. „Княз 
Батенберг“ в гр. Червен бряг 
Подобект 2:  Зелена площ междублоково пространство ул. „Любен Каравелов” 

Технически параметри 

Подобект 1: Детска площадка и зелена площ кв.33; Спортна площадка  ул. „Княз 
Батенберг“ в гр. Червен бряг 

Местоположение ПИ идентификатор 
80501.802.502, УПИ I, кв.33А, ул. „Княз Батемберг“ 
вид собственост Общинска частна, вид територия Урбанизирана 

Собственост Общинска собственост 

Площ на имота 3581 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се създаде защитен пояс посредством комбинация от геопластики 
(моделиране на терена със земни маси)  и  растителност (храстова и 
дървесна). Необходимо е да се обособят места за отдих и да се внесе и 
паркова мебел. Детската площадка да се подмени с нова, която да отговаря 
на изискванията за безопасност и да бъде комбинирана, за да може да се 
използва от деца в неравностойно положение и увреждания. Да се 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

394 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

рекоструира спортната площадка – подмяна на настилките, оградата и 
спортните съоръжения. Задължително да се направи фитосанитарна оценка и 
паспортизация на растителността. 

Схема: 

 
Подобект 2:  Зелена площ междублоково пространство ул. „Любен Каравелов” 

Местоположение ПИ идентификатор 
80501.804.24, УПИ VII, кв.90, ул. „Търговска“ 
вид собственост Общинска частна, вид територия Урбанизирана 

Собственост Общинска собственост 

Площ на имота 4370 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Пространството трябва да се пригоди към нуждите на жителите от 
прилежащите територии. Могат да се обособят места за отдих, да се внесе 
паркова мебел. Да се направи фитнес площадка на открито. Зелената площ 
може да се използва за направа на шумозащитен пояс, чрез изграждане на 
геопластики и подходяща растителност. Да се направи фитосанитарна оценка 
и паспортизация на съществуващата растителност. 

Схема: 

 

Проектна 
готовност: 

Няма. 

Необходимо е да се изготви работен проект в следните части: „Архитектурна”; 
„Конструктивна”; „Паркоустройство и благоустройство”; „Геодезическа 
(вертикална планировка)”; „ПБЗ” и „План за управление  на строителните 
отпадъци” Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. 
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ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2: „ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА, КУЛТУРА И СПОРТ” 

 
МЯРКА  2.2.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Таблица 84. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.2, Марка 2.2.1. 

П22 „РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ 
НА СГРАДНИЯ ФОНД И НА ПРИЛЕЖАЩИ ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА НА ДЕТСКИ 
ГРАДИНИ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 
Подобект 1: Детска ясла „Щастливо детство“ 
Подобект 2: ЦДГ „Бодра смяна“  
Подобект 3: ЦДГ „Звездица“ („Бодра смяна – втора база“) 
Подобект 4: ОДЗ „Зора“ 
Подобект 5: ЦДГ „Мир“ филиал към ОДЗ „Зора” 
Подобект 6: ЦДГ „Мечо пух“ – филиал към ОДЗ „Зора” 

Технически параметри 

Подобект 1: Детска ясла „Щастливо детство“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.804.182, УПИ II, кв.99, ул. „Екзарх Йосиф”, гр. 
Червен бряг 

Собственост Акт № 185 за публична общинска собственост от 28.08.2014г. 

Площ на имота 11085 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) основни сгради за образование –  470 кв.м. и 203 кв.м. – на 2 етажа 
администр. сграда –  287 кв.м. – 1 етаж 
помощна сграда – 138 кв.м. – 2 етажа 
сграда за трафопост – 57 кв.м. – 1 етаж 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1966 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Необходимо е да се проектира и изпълни ефективна смукателна инсталация в 
кухнята, така че отработеният въздух от смукателния чадър да се изхвърля 
над покрива. Да се проектира и изпълни механична смукателна вентилация за 
пералнята. По отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят 
изцяло окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. Изводите за контакти в таблата да се оборудват 
с дефектнотокови защити. Да се изгради нова звънчева инсталация. 
Необходима е подмяна на старите и амортизирани ВиК инсталации. Доставка 
и монтаж на оборудване и обзавеждане. Задължително е да се направи 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. Липсата на 
храстова растителност да се компенсира с нова отговаряща на съответните 
изисквания за такава на обекти с този характер. Да се предвиди направата на 
жив плет пред оградата, от страната на улица „Добрич“. Детските площадки 
да се разделят според възрастовите групи посещаващи ги, с помощта на 
растителни прегради. Да се използват по-модерни и интересни паркови 
елементи и игрови съоръжения. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане. 
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Проектна 
готовност: 

Няма 

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Конструктивна”; „Електрическа”; 
„ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект 
облагородяване на дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; 
„Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. 

Схема: 

 
 

Подобект 2: ЦДГ „Бодра смяна“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.804.182, УПИ II, кв.99, ул. „Екзарх Йосиф”, гр. 
Червен бряг 

Собственост Акт № 186 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Площ на имота 11085 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Основна сграда – 500 кв.м. 
Пристройка – 288 кв.м. 
Пристройка – 576 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1576 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 
полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка. Да се 
проектира и изпълни механична смукателна вентилация за пералнята. По 
отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят изцяло 
окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. Осветителните тела, ключове и контакти, които 
са стари да се заменят. Изводите за контакти в таблата да се оборудват с 
дефектнотокови защити. Да се изгради нова звънчева инсталация. Да се 
подменят ВиК инсталациите. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане.Трябва да се направи подробна оценка на съществуващите 
съоръжения в двора и да се предвиди поетапната им замяна с нови. 
Задължително е да се направи фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. Липсата на храстова растителност да се компенсира с нова, 
отговаряща на съответните изисквания за такава на обекти с този характер. 
Да се предвиди направата на жив плет пред оградата, от страната на улица 
„Добрич“. Детските площадки да се разделят според възрастовите групи 
посещаващи ги, с помощта на растителни прегради. Да се използват по-
модерни и интересни паркови елементи и игрови съоръжения. Доставка и 
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монтаж на оборудване и обзавеждане. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект облагородяване на 
дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; „Геодезия – 
Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
 

Подобект 3: ЦДГ „Звездица“ („Бодра смяна – втора база“) 

Местоположение Поземлен имот 80501.804.181, гр. Червен бряг, п.к. 5980,  
ул. „Стоян Едрев“, УПИ I, кв.99  

Собственост Акт № 153 за публична общинска собственост от 25.08.1999г. 

Площ на имота 5120 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Основна сграда – 311,55 кв.м 
Административна сграда – 56,05 кв.м. 
Топла връзка коридор – 15 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

679,15 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 
полипропиленови тръби, стабилизирани с алуминиева вложка. Старите 
чугунени радиатори да се подменят с алуминиеви, като се окомплектоват с 
терморегулиращи  вентили с термостатна глава и автоматични 
обезвъздушители. Да се изгради нова вентилационна система за кухненския 
блок. Да се проектира и изпълни  механична смукателна вентилация за 
пералнята. Да се подменят ВиК инсталациите в сградата. Доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане.Трябва да се направи подробна оценка на 
съществуващите съоръжения в двора и да се предвиди замяната им с нови. 
Задължително е да се направи фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността. Липсата на храстова растителност да се компенсира с нова 
отговаряща на съответните изисквания за такава на обекти с този характер. 
Да се предвиди направата на жив плет пред оградата, от страната на улица 
„Добрич“. Детските площадки да се разделят според възрастовите групи 
посещаващи ги, с помощта на растителни прегради. Да се използват по-
модерни и интересни паркови елементи и игрови съоръжения. Доставка и 
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монтаж на оборудване и обзавеждане. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект облагородяване на 
дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; „Геодезия – 
Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
 

Подобект 4: ОДЗ „Зора“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.803.122, кв. 75, пл. №1183, гр. Червен бряг, 
п.к. 5980, ул. "Християнска" №31  

Собственост Акт № 184 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Площ на имота 6000 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Основна сграда – 335 кв.м. – 2 етажа 
Ясла – 245 кв.м. – 2 етажа 
Административна сграда – 114 кв.м. – 2 етажа 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1388 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 
полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка. По отношение 
на ел.инсталациите е необходимо да се подмени изцяло окабеляването (да 
се предвиди три – и петпроводно захранване). Изводите за контакти в таблата 
да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се изгради нова звънчева 
инсталация. Да се подменят ВиК инсталациите. Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане. Да се изгради басейн с топла връзка. 

Проектна 
готовност: 

Предпроектно проучване за басейн. 

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

 
 

Подобект 5: ЦДГ „Мир“ филиал към ОДЗ „Зора” 

Местоположение Поземлен имот 80501.805.172, УПИ XV, кв.62, гр. Червен бряг 

Собственост Акт № 187 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Площ на имота 5200 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1247 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1785 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

За нуждите от топла вода да се предвиди необходимия брой селективни 
слънчеви колектори, които да се  монтират  на покрива.  В котелното  да се 
предвиди комбиниран бойлер с електрически нагревател, помпена група, 
затворен разширителен съд, както и предпазна и спирателна арматура. Да се 
подмени разпределителната тръбна  мрежа и щранговете с полипропиленови 
тръби стабилизирани с алуминиева вложка. По отношение на ел. 
инсталациите е необходимо да се подменят изцяло окабеляването (да се 
предвиди три – и петпроводно захранване) и разпределителните ел.табла. 
Ключове и контакти, които са стари да се заменят. Изводите за контакти в 
таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се изгради нова 
звънчева инсталация. Да се подменят старите ВиК инсталации. Необходимо е 
да се изгражди площадкова канализационна мрежа за дъждовни води. Трябва 
да се подменят и реконструират  с настилките по алеите нови. Да се напражи 
оценка и паспортизация на растителността. Доставка и монтаж на оборудване 
и обзавеждане. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект облагородяване на 
дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; „Геодезия – 
Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 
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Схема: 

 
 

Подобект 6: ЦДГ „Мечо пух“ – филиал към ОДЗ „Зора” 

Местоположение УПИ III, кв.75 по плана за регулация на кв. Пети 

Собственост Акт № 188 за публична общинска собственост от 28.08.2000г. 

Площ на имота 2020 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 230 кв.м. 
Пристройка – 100 кв.м. 
Бараки – 140 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

330 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

За сградата да се изпълнят мерки за енергийна ефективност на база Наредба 
№7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия. Да се направи обследване за доказване годността и 
експлоатационните характеристики на сградите и да се изготвят 
инвестиционни проекти за цялостен ремонт по всички части на детското 
заведение. По отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят 
изцяло окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителното ел. табло. Да се монтират нови ключове и контакти. 
Изводите за контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да 
се изгради нова звънчева инсталация. Да се проектират и изградят нова 
мълниезащитна и заземителна инсталации. Да се подменят ВиК 
инсталациите. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. Да се 
направи цялостан реконструкция на пространството. Да се обособят игрови 
зони с нови детски съоръжение, алеи и площадки с нови настилки. Да се 
внесе нова растителност, отговаряща на наредбата. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

 
 

П23„РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА 
СГРАДНИЯ ФОНД И НА ПРИЛЕЖАЩИ ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА НА УЧИЛИЩА В ГР. 
ЧЕРВЕН БРЯГ” 
Подобект 1: ОУ „Христо Смирненски“ 
Подобект 2: ОУ „Алеко Константинов“ 
Подобект 3: СОУ „Петър Берон“ – I база (I – IV клас) 
Подобект 4: Търговска гимназия „Васил Априлов“ и СОУ „Петър Берон“ – II база (V – 
XII клас) 
Подобект 5: ПГМЕТ „Девети май“ 
Подобект 6: ПГХТ „Юрий Гагарин“ 

Технически параметри 

Подобект 1: ОУ „Христо Смирненски“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.806.43, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий” 
37-39, УПИ I, кв.148 

Собственост Акт № 99 за публична общинска собственост от 24.09.1998г. 

Площ на имота 15025 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1026 кв.м. + сутерен – 621 кв.м. 
Административна сграда – 308 кв.м. 
Фискултурен салон – 294 кв.м. 
Работилница – 498,50 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

6133,50 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се направи ремонт на помещенията и санитарните възли. По отношение 
на ел. инсталациите е необходимо да се подменят изцяло окабеляването (да 
се предвиди три – и петпроводно захранване) и разпределителните ел. табла. 
Ключове и контакти, които са стари да се заменят. Изводите за контакти в 
таблата да се оборудват с дефектнотокови защити. Да се подменят 
осветителните тела и окабеляването за тях във физкултурния салон като се 
предвидят тела с енергийно ефективни светлоизточници и добра 
светлоразпре-делителна крива. Да се подмени цялата тръбна отоплителна 
мрежа като се заложат полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева 
вложка. Радиаторите да се окомплектоват с терморегулиращи  вентили с 
термостатна глава и автоматични обезвъздушители. Да се подменят 
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съоръженията в кухнята с нови. Да се изгради необходимата вентилационна 
система за кухненския блок. Да се подменят ВиК инсталациите.  
За физкултурния салон да се проектира и изгради механична нагнетателно-
смукателна вентилационна система, която да  осигурява нормативното 
количество пресен въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на 
отпадната топлина. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. 
Дворното пространство има нужда от частична реконструкция. Трябва са се 
обновят спортните площадки. Да се подменят настилките. Трябва да се 
организират места за отдих. Да се поставят пейки и кошчета за боклук. 
Зелените площи трябва да се обновят. Задължително да се направят 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. След което да се 
оформи обемното  пространство. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект облагородяване на 
дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; „Геодезия – 
Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
 

Подобект 2: ОУ „Алеко Константинов“ 

Местоположение V-ти квартал, УПИ I-331, кв.75 

Собственост Акт № 1648 за публична общинска собственост от 07.06.2011г. 

Площ на имота 8090 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 475 кв.м. 
36 кв.м. 
168 кв.м. 
160 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1314 кв.м. 

Съдържание Цялостен ремонт и реконструкция на сутерена. За сградата да се проектира 
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на проекта: енергийна ефективност на база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия. 
Да се изгради котелно на твърдо или течно гориво. Да се проектира 
отоплителна инсталация, като за тръбната мрежа се заложат  
полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Отоплителните тела да бъдат 
алуминиеви радиатори, окомплектовани с терморегулиращ  вентил с 
термостатна глава, секретен  вентил, автоматичен обезвъздушител и тапа.   
Необходимо е проектиране и изграждане на изцяло нови ел. инсталации за 
сутерена на сградата. Да се предвидят дефектнотокови защити на изводите 
за контакти в разпределителните табла. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане. 
Трябва да се направят наново спортните площадки. Настилките да се 
подменят цялостно. Да се обезопасят местата. Дворното пространство да се 
устрои по подходящ начин. Фитосанитарна оценка и паспортизация на 
растителността да се си направи задължително. Опасните дървета да се 
премахнат и да се заменят с нови. Оградите да се обезопасят. Да се внесе 
нова растителност.  
Да се предвиди разширение на дейността на учебното заведение, като се 
помисли за изграждане на архив, по възможност в постройката в имота, която 
в момента не функционира. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се работен изготви проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за разширение на сградата с пристройка на детската 
градина и облагородяване на дворното пространство в части: „Геоложки 
проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 
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Подобект 3: СОУ „Петър Берон“ – I база (I – IV клас) 

Местоположение Ул. „Търговска“, УПИ I, кв.6 

Собственост Акт № 98 за публична общинска собственост от 24.09.1998г. 

Площ на имота 13165 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 2030 кв.м. 
116 кв.м. 
53 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

4229 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът за ремонт да включва подмяна на част от осв.тела и отводите на 
мълниезащитната инсталация. Да се подменят ВиК инсталациите. Доставка и 
монтаж на оборудване и обзавеждане, което да замени амортизираното 
такова. Да се оформят пространствата  по подходящ начин. Зелените площи 
да се отделят. Спортните площадки да се реконструират и разделят. 
Трибуните да се обновят. През  двора на училището преминава канал, който е 
опасен за децата, той трябва да се обезопаси. Да се подменят настилките. 
Растителността да се оформи и прочисти. Тревните площи да се обновят. 
Фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността да се си направи 
задължително. Да се реконструира оградата. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектура”; „Интериор и обзавеждане“; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; 
„Пожарна безопасност”. Да се изготви работен проект облагородяване на 
дворното пространство в части: „Геоложки проучвания“; „Геодезия – 
Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
 

Подобект 4: Търговска гимназия „Васил Априлов“ и СОУ „Петър Берон“ – II база (V – 
XII клас) 

Местоположение Поземлен имот 80501.804.110, квартал 98, парцел І, гр. Червен 
бряг, ул. "Тома Петков" № 27 

Собственост Държавна публична собственост  
СОУ „Петър Берон“ плаща наем за ползване 
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Площ на имота 16180 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Учебна сграда – 1479 кв.м. 
Физкултурен салон – 337 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

4774 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се направи ремонт на сградата по всички части. Необходимо е 
проектиране и изграждане на изцяло нови ел.инсталации, както за основната 
сградата на училището, така и за физкултурния салон в съответствие с 
Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 
линии и Наредба 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства. За сградата да се проектира енергийна ефективност на 
база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия. За физкултурния салон да се 
проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна вентилационна 
система, която да  осигурява нормативното количество пресен въздух на 
човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина. Доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане.Дворното пространство ма нужда от цялостна 
реконструкция. Трябва са се направян нови спортни площадки за футбол, 
баскетбол, волейбол, писти за бягане. Да се подменят настилките на алеите. 
Трябва да се организират места за отдих. Да се поставят пейки и кошчета за 
боклук. Зелените площи трябва да се обновят. Да се направи подходяща 
вертикална планировка на нужните места. Задължително да се направят 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. След което да се 
оформи обемното  пространство. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се работен изготви проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 
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Подобект 5: ПГМЕТ „Девети май“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.803.112, гр. Ч.бряг, ул. „Християнска” № 31  

Собственост Акт №4602 за държавна публична собственост от 01.12.2008 г. 

Площ на имота 21563 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Общежитие – 1370 кв.м. – 4 етажа 
Сграда за образование – 1806 кв.м. – 2 етажа 
Сграда за образование – 992 кв.м. – 3 етажа 
Спортна сграда – 379 кв.м. – 2 етажа 
Сграда за образование – 893 кв.м. – 3 етажа 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

15505 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Необходим е проект за цялостен вътрешен ремонт на учебните сгради по 
всички части. Необходимо е проектиране и изграждане на изцяло нови 
ел.инсталации, както за основната сградата на училището, така и за 
общежитието, работилниците и физкултурния салон в съответствие с  
Наредба 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните 
линии и Наредба 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и 
открити пространства. За сградата да се проектира енергийна ефективност на 
база Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на енергия. Абонатните станции трябва изцяло 
да се преработят и снабдят с топлообменни апарати за отопление и топла 
вода. Главната тръбна мрежа и щранговете да се изградят от 
полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка или от 
стоманени тръби. За отоплителни тела да се заложат алуминиеви радиатори, 
окомплектовани с терморегулиращ  вентил с термостатна глава, секретен  
вентил, автоматичен обезвъздушител и тапа. За физкултурния салон да се 
проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна вентилационна 
система, която да  осигурява нормативното количество пресен въздух на 
човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина. Доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане.Да се оформят пространствата  по подходящ 
начин. Зелените площи да се отделят. Спортните площадки да се 
реконструират. Да се подменят настилките. Растителността да се оформи и 
прочисти. Тревните площи да се обновят. Фитосанитарна оценка и 
паспортизация на растителността да се си направи задължително. 

Проектна 
готовност: 

Няма  

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се работен изготви проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

 
 

Подобект 6: ПГХТ „Юрий Гагарин“ 

Местоположение Поземлен имот 80501.806.307, гр. Червен бряг, ул. " Струга" №17  

Собственост Държавна публична собственост 

Площ на имота 5911 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 686 кв.м. 
423 кв.м. 
212 кв.м. 
54 кв.м. 
26 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

3081 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

По отношение на ел. инсталациите е необходимо да се подменят изцяло 
окабеляването (да се предвиди три – и петпроводно захранване) и 
разпределителните ел.табла. Ключове и контакти, които са стари да се 
заменят. Изводите за контакти в таблата да се оборудват с дефектнотокови 
защити. Да се подменят осветителните тела и окабеляването за тях във 
физкултурния салон и сградата на училището като се предвидят тела с 
енергийно ефективни светлоизточници и добра светлоразпределителна 
крива. За сградите да се проектира енергийна ефективност на база Наредба 
№7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия. Да се проектира и изпълни механична смукателна 
вентилация за физкултурния салон. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане. 
Частична реконструкция на дворното пространство. Трябва са се обновят 
спортните площадки. Да се подменят настилките на места. Трябва да се 
организират места за отдих. Да се поставят пейки и кошчета за боклук. 
Зелените площи трябва да се обновят. Задължително да се направят 
фитосанитарна оценка и паспортизация на растителността. След което да се 
оформи обемното  пространство. Да се изпълни проект за вертикална 
планировка. 

Проектна Няма  
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Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

готовност: Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се работен изготви проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 

 
 

П24 "СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЕКСТИЛ; 
ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА В ПГМЕТ „ДЕВЕТИ МАЙ“" 

Проектът включва дейности за интегриране на вече създадени от МОН програми по тези 
направления в учебния процес и програма на ПГМЕТ "Девети май". Това е възможно чрез 
реорганизация на учебния план след проучване на заинтересованите страни и техните лични 
интереси по направленията. Ще се създадат специализирани паралелки, ще се обучат 
допълнително преподавателите от професионалисти в дадените области. Метода за 
обучение може да бъде посредством дълготрайно гостуващи преподаватели, които да 
обучават както децата така и учителите от професионалната гимназия. Освен това за целите 
на този проект е възможно обвързване с други проекти за преквалификация на кадри. 
Неизменна част от проекта е информативната кампания, публичност и маркетинг. 

 
МЯРКА  2.2.2: РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Таблица 85. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.2, Марка 2.2.2. 

П25 „РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ 
НА СГРАДНИЯ ФОНД И НА ПРИЛЕЖАЩИ ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА НА ЧИТАЛИЩА В ГР. 
ЧЕРВЕН БРЯГ” 
Подобект 1:  Читалище „Н.Й.Вапцаров“, ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119,  гр. 
Червен бряг 
Подобект 2:  Читалище „Светлина“, ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119, гр. Червен 
бряг 
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Технически параметри 

Подобект 1:  Читалище „Н.Й.Вапцаров“, ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119,  гр. 
Червен бряг 

Местоположение Ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119 

Собственост Акт № 88 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Площ на имота 5300 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Сграда 80501.801.40.1 - Сграда за култура и изкуство – 214 кв.м. – 
2 етажа 
Сграда 80501.801.40.2 - Сграда за култура и изкуство – 384 кв.м. – 
4 етажа 
Сграда 80501.801.40.3 - Сграда за култура и изкуство – 526 кв.м. – 
3 етажа 
Сграда 80501.801.40.4 - Сграда за култура и изкуство – 539 кв.м. – 
2 етажа 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

4620 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се направи ремонт по всички части за всички сгради от читалищния 
комплекс. Да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 
15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия. Да се изгради ново котелно, да се подмени старата отоплителна 
инсталация и отоплителните тела. 
За залата да се проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се предвиди рекуперация на отпадната топлина.  
В санитарните възли да се изгради механична вентилация. Доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане. 
Трябва да се направи ремонт на настилките. Да се предвиди въвеждане на 
мерки за достъпна среда. Да се внесе нова декоративна растителност. Да се 
оформят цветни пространства. Да се ремонтира водното огледало. 

Проектна 
готовност: 

Проект „Ремонт на Читалище „Н.Й.Вапцаров“ гр. Червен бряг, Читалище 
„Развитие“ с.Телиш и Читалище „Васил Левски“ с.Глава“; Фаза: Предпроектно 
проучване с проекто-бюджет за изпълнение на СМР; Части: Архитектурно 
заснемане и КСС 

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

 
 

Подобект 2:  Читалище „Светлина“, ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119, гр. Червен 
бряг 

Местоположение Ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119 

Собственост Акт № 88 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Площ на имота 5300 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Сграда 80501.801.40.5 - Сграда за култура и изкуство – 525 кв.м. – 
2 етажа 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1050 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Да се направи ремонт по всички части за всички сгради от читалищния 
комплекс. Да се проектира енергийна ефективност на база Наредба №7 от 
15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на 
енергия. Да се изгради ново котелно, да се подмени старата отоплителна 
инсталация и отоплителните тела. 
За залата да се  проектира и изгради механична нагнетателно-смукателна 
вентилационна система, която да  осигурява нормативното количество пресен 
въздух на човек. Да се  предвиди рекуперация на отпадната топлина.  
В санитарните възли да се изгради механична вентилация. 
Трябва да се направи ремонт на настилките и подходите към сградата. 

Проектна 
готовност: 

Проект „Ремонт на Читалище „Н.Й.Вапцаров“ гр. Червен бряг, Читалище 
„Развитие“ с.Телиш и Читалище „Васил Левски“ с.Глава“ 
Фаза: Предпроектно проучване с проекто-бюджет за изпълнение на СМР 
Части: Архитектурно заснемане и КСС 

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се работен изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

 
П26 "ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЕКСПОНИРАНЕ НА 
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНАТА" 

Проектът цели опазвани и използване на културно-историческите и природни ресурси на 
общината, като потенциал за развитие на туристически дейности и повишаване 
идентичността и културния заряд на селището. Дейности по проекта са: предпроектни 
проучвания и анализ на видовете културно наследство и тяхното състояние, изготвяне на 
проект за опазване и управление на КИН, изготвяне на информационна кампания за 
популяризиране на културно-историческото наследство, мониторинг и контрол на проекта. 

 
МЯРКА  2.2.3. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ И ОТДИХ 

 
Таблица 86. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.2, Марка 2.2.3. 

П27 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

Технически параметри 

Местоположение Ул. „Западна промишлена“, УПИ IV, кв.1 

Собственост Акт № 34 за публична общинска собственост от 23.07.1997г. 

Площ на имота 38600 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 168 кв.м 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

168 кв.м 

Съдържание 
на проекта: 

Да се подновят настилките на пистите за бягане. Местата за сядане да се 
обновят и да се допълнят с нови. Да се направи и поливна система на 
спортния терен. Да се внесе декоративна дървесна растителност по 
периферията на обекта. За игрището на стадиона няма съществуващо 
осветление.  
Да се предвиди ремонт на сградата към стадиона, включващ ремонт на ел. 
инсталации – осветление и контакти, които са стари. Подмяна на 
осветителните тела, ключове, контакти и окабеляване. Ремонт на ВиК 
инсталации. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Има външно 
осветление за зоната около съблекалните и трибуната – осв. тела с Na лампи, 
монтирани върху покрива на сградата – стари и енергоемки. Да се изпълни 
мълниезащитна инсталация. 

Проектна Няма  
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готовност: Да се работен изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Архитектурна”; 
„Конструктивна”; „Електрическа – ел. осветление”; „ВиК”; „Поливна система”; 
„Пожарна безопасност”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 

 
П28 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО КЪМ 
СПОРТНА ЗАЛА НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” С ИЗГРАЖДАНЕ НА: 
Подобект 1: „Многофункционална открита площадка за "Хокей на трева", волейбол, 
тенис на корт и футбол на малки врати в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг 
Подобект 2: „Реконструкция на 2 бр. басейни в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг” 

Технически параметри 

Подобект 1: „Многофункционална открита площадка за "Хокей на трева", волейбол, 
тенис на корт и футбол на малки врати в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг 

Местоположение Ул. „Асен” №28, УПИ I, кв.110 

Собственост Акт № 1264 за публична общинска собственост от 27.02.2004г. 

Площ на имота 9700 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1050 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

- 

Съдържание 
на проекта: 

Изпълнение на Проект „Многофункционална открита площадка за "Хокей на 
трева", волейбол, тенис на корт и футбол на малки врати  в кв. 110 по плана 
на гр. Червен бряг, обл. Плевенска. Проектът предвижда реконструкция и 
разширение на съществуващото игрално поле и на съществуващите трибуни, 
разположени североизточно, както и изграждането на достъпна среда за 
зрители, спортисти, треньори, съдии и техника за поддръжка по време на 
експлоатацията на съоръжението. Предвижда се изграждането на нова 
основа с подходящи наклони за отводняване за полагането на 
многофункционалната изкуствена трева. В непосредствена близост до 
игралното поле се предвижда зона за разполагане на съдии и състезатели от 
2 отбора. Предвижда се изграждане на нови трибуни и монтаж на седалки по 
нови и съществуващи трибуни за общо 201 зрители, включително 4 места за 
инвалиди, разположени до новопроектирания вход от север и разделени на 4 
сектора. Предвижда се реконструкция на съществуващия паркинг в паркинг с 
8 места, включително място за паркиране на кола за инвалид и с възможност 
за паркиране на 2 микробуса със състезатели от отбори. За по-нататъшната 
поддръжка и експлоатация на игрището се предвижда рампа за преодоляване 
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на денивелацията и осигуряване на достъп до терена от машини. 
Съоръжението се огражда отвън за осигуряване на безпроблемна 
експлоатация и сигурност. Предвидена и е ниска ограда за безопасността на 
публиката  между трибуните и игралното поле. 

Проектна 
готовност: 

Технически проект от Януари 2010г. в обхват: „Архитектурна”; „Геодезия”; 
„Вертикална планировка”; „Електрическа”; „План за безопасност и здраве” и  
„Конструктивна”. 

Необходимо е изготвения проект да се допълни съгласно действащите 
наредби и да се изготви „Проект за управление на строителните отпадъци” 

Схема: 

  
 

Подобект 2: „Реконструкция на 2 бр. басейни в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг” 

Местоположение Ул. „Асен” №28, УПИ I, кв.110 

Собственост Акт № 1264 за публична общинска собственост от 27.02.2004г. 

Площ на имота 9700 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1050 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

- 

Съдържание 
на проекта: 

Предвижда се ремонт на двата басейна в имота на спортната зала: голям 
басейн с размери 1243х2473 см. и малък басейн с размери 969х1148 см. 
Стените на басейна са конструирани с единична армировка. Стените са 
покрити със стъклокерамика. Пречиствателниата станция е разположена в 
съседно помещение с оглед на оптимален пречиствателен ефект, 
водопреливната и водоземната система на инсталацията са избрани така, че 
осигуряват вертикално движение на водния поток. Филтрацията се 
осъществява чрез бързи напорни пясъчни филтри оборудвани с 
циркулационна помпа и шестпътен вентил. 
Основната сграда в комплекса е за посетителите и представлява комплексен 
санитарен възел и спомагателни помещения към него. Помещенията в 
сградата са съблекалня, душове, предверия с wc/ отделни за мъже и жени/, 
лекарски кабинет, помещение за охрана и филтърна станция и открити 
душове. Финишните покрития в санитарните помещения са: под – теракота, 
стени – фаянс и таван- латекс. В лекарския кабинет и охраната са: под – 
балатум, стени – латекс, и таван – латекс. Във филтърната станция са: под – 
циментова замазка, стени и таван – постно. 
Ремонтът на басейните да се извършви след извършване на диагностика, 
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която включва детайлно обследване на коритото на басейна, оглеждане на 
помпите, филтрите, електрическите кабели и табла и други части от 
оборудването, проверка на качеството на водата в басейна, проверка на 
работата на хидравличната система; Да се демонтира на покритието 
(облицовката) на басейна – демонтиране на плочки, мозайки, 
хидроизолационни замазки и други, почистване на повърхността на стените и 
дъното; извършване на възстановителни и монтажни дейности от типа – 
възстановяване целостта на бетонното корито, подравняване на повърхности, 
полагане на хидроизолационни замазки, поставяне на нови плочки или 
мозайка и други; замяна на оборудването или части от оборудването, 
например замяна на филтрите или помпата и т.н.; проверка на басейна, която 
включва пълнене с вода и тестване на всички системи, обезпечаващи 
нормалното функциониране на басейна. Да се предвиди ремонт на 
санитарните и съблекалните помещения. Да се реконструират прилежащите 
площи около басейните. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Необходимо е да се изготви работен проект в части: „Архитектурна“; 
„Конструктивна“;  „Геодезия“, „Вертикална планировка“, „Електрическа“, „План 
за безопасност и здраве“, „План за управление на строителни отпадъци”; 
„ВиК”. 

Схема: 

 
П29 „КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТКРИТИ СПОРТНИ 
ПЛОЩАДКИ, СЪБЛЕКАЛНИ И БЮФЕТ ЗА ПОДКРЕПИТЕЛНИ ЗАКУСКИ И НАПИТКИ В УПИ 
X, КВ. 70 ПО ПЛАНА НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.805.261, УПИ X – „за спорт и развлечение”, 
кв. 70, гр. Червен бряг, вид територия Урбанизирана, НТП 
Незастроен имот за жилищни нужди  

Собственост Общинска частна, 

Площ на имота 5549 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 2280 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

- 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът предвижда изпълнение на мултифункционални спортни площадки, 
сграда за съблекални и бюфет за подкрепителни закуски и напитки. Ще се 
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проектират и изпълнят две многофункционални открити площадки, всяка от 
които с размери на спортния терен 20х40 м. На тях се предвиждат означения 
и монтажни съоръжения на терени за мини футбол и за баскетбол. По 
продължение на дългата им страна ще се изпълнят открити тераси, върху 
които ще бъдат монтирани трибуни за зрители за 100 седящи места. Ще се 
изпълни и една площадка за волейбол и една за монтиране на съоръжения за 
фитнес на открито. Предвидено е площадките да се изпълнят с цветна 
каучукова настилка върху стоманобетонова основа. Площадките ще се 
оградят със стоманена ограда на вертикални стойки с височина 6м. и 
възможност за покриваща полиетиленова мрежа на напречни стоманени 
въжета над игрищата. Ще се изпълни достъпна среда за достъп на хора в 
увреждания. Сградата за съблекални и санитарни възли за спортистите е с 
капацитет за 20 мъже и 20 жени, както и отделни минимум 3 тоалетни за 
посетители, както и помещение за охрана. В рамките на имота ще бъде 
поставен временен обект – павилион с подкрепителен бюфет за закуски и 
напитки за спортисти и зрители с капацитет за 30 седящи места и открита 
тераса към него. 

Проектна 
готовност: 

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ). Одобрено 
Техническо задание за проектиране. 

Необходимо е да се изготви работен проект в части: „Инженерна геология” 
„Архитектурна“; „Конструктивна“;  „Геодезия“, „Вертикална планировка“, 
„Електрическа“, „ВиК”; „ОВиК”; „Енергийна ефективност”; „Пожарна 
безопасност”; „План за безопасност и здраве“, „План за управление на 
строителни отпадъци”. 

Схема: 
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ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ 
СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ” 

 
МЯРКА  2.3.1. РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА В 
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И МАЛЦИНСТВАТА 
 
Таблица 87. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.3, Марка 2.3.1. 

П30 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА СОЦИАЛНА СЛУЖБА В 
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 
Подобекти в сградата:  
Дневен център за деца и младежи с увреждания   
Център за работа с деца 
Дирекция „Социално подпомагане” 
ОбСУ – Домашен социален патронаж 
Детски комплекс 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.802.293, УПИ I, кв.30, ул.“Л.Каравелов“ №26, 
гр. Червен бряг  

Собственост Акт № 15a за публична общинска собственост от 24.02.1997г. 

Площ на имота 4600 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 832 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1664 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Мярка за енергоспестяване А: Топлинно изолиране на външни стени - преди 
изпълнение на енергоспетяващите мерки, е наложително сваляне на 
отлепилата се мазилка от зидовете и замяна с нова, също и полагане на 
хидроизолация по част от цокълните стени на сградите, за ограничаване на 
достъпа на подпочвени води и валежи до зидовете. Мярката включва външна 
топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 мм и 
коефициент на топлопроводност  λ = 0,033W/mK по стените на всички корпуси 
на сградата. Коефициентът на топлопреминаване на външните стени след 
изолирането ще се намали от 1,55 W/m2K на 0,27W/m2K. 
Мярка за енергоспестяване Б: Подмяна на стара дограма с PVC, със 
стъклопакет. 
Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покриви - Мярката 
включва изпълнение на топлоизолация с дебелина 120 мм от минерална 
вата, с коефициент на топлопроводност λ = 0,041 W/mK по таванските 
повърхности на всички покриви с достатъчно подпокривно пространство. 
Мярка за енергоспестяване Г: Топлинно изолиране на под - Мярката включва 
полагане на вътрешна топлоизолация с екструдиран пенополистирол (XPS) с 
дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,029 W/mK по 
таваните на неотопляемите сутерени. По стените на отопляемите сутерени, 
които са вкопани в земята  се предвижда полагане на вътрешна 
топлоизолация с екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 50 mm и 
коефициент на топлопроводност λ=0,029 W/mK. 
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Проектът осигурява достъпна среда за хора в неравностойно положение като 
предвижда шест броя електрически платформи. Една ще бъде монтирана на 
външното западно стълбище, а останалите пет на вътрешните стълби, които 
водят към помещения за обществено ползване. 
Освен това са включени: подмяна на котелна инсталация; слънчева 
инсталация; подмяна на осветителните тела; мълниезащита; 
пожароизвестяване и видеонаблюдение. 

Проектна 
готовност: 

Има. Фаза: Работен проект от 2014г. Части: Архитектура, конструкции, 
електро, ОВК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве 

Необходимо е проекта да се ревизира и да се допълни, ако се установят 
пропуски. 

Схема: 
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П31 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ „ПРЕУСТРОЙСТВО НА 
БЛ.4 НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА – ЧЕРВЕН БРЯГ В ДОМ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В УПИ I, 
КВ.71 ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ“ 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.805.392, УПИ II, кв.71, ул. „Голеж”, гр. Червен 
бряг 

Собственост Акт № 1619 за публична общинска собственост от 18.01.2011г. 
Акт № 89 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Площ на имота 12102 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) Блок 4 – 754 кв.м. (8 етажа) 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

6032 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Целта на проектната разработка е да даде ново различно функциално 
предназначение на шестте етажа на блок 4. За ползването на дома ще се 
оформи отделен външен вход-изход в първия етаж на кота ±0,00 с дотъп до 
асансьора и неизползваемата стъбищна клетка. За целта е направено 
проектно решение за тази част от първия етаж, с което са изолирани 
контролируемо останалата част от този етаж (хемодиализата) и достъпа до 
подземните два етажа. Контролируемото (заключваемо) изолиране се налага 
с цел запазване на този вход-изход, като втори евакуационен при бедствия и 
аварии от действащите в експлоатация етажи. До този външен вход-изход са 
оранизирани помещения за охрана и пропуск. В тази връзка за втори 
евакуационен изход по преустройваните шест етажа нагоре се запазват 
контролируемо заключваеми врати към фойето и стълбището в съседния 
действащ блок на болницата. Друга характерна особеност е, че проекта 
запазва на всеки от преустройващите се етажи връзката на изградения 
кухненски асансьор с останалите функциониращи блокове, за да могат да се 
зареждат с храна от етажните кухненски разливни. На втория етаж проектът 
предвижда да се изпълни дневен център за социални контакти на възрастни 
хора. Състои се от дневна за тихи занимания, дневна за шумни занимания и 
гледане на телевизия, читалня с книгохранилище, подкрепителен бар-бюфет, 
възстановяване на кухненската разливна за храна от кухнята-майка, а също 
така и разливна за храна за вкъщи. На етажа е предвидено да се изпълнят 
необходимите санитарни възли за посетителите, както и съблекални със 
санитарни възли за кухненския и обслужващ персонал. Чрез проектното 
решение за този етаж се създава възможност за дневно ползване за 
социални контакти на възрастни хора, които са подвижни и могат сами да се 
грижат за себе си. На третия етаж е предвидено да се организира 
консултативен и рехабилитационен център за хора с увреждания. В Дома за 
социални услуги е необходимо да се реконструира не монтирания асансьор 
съгласно изискванията на Наредба №6 от 2004г. за изграждане на достъпна 
среда в урбанизираните територии (и Наредба №4 от 2009г. за проектиране, 
изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания). В този 
смисъл е предвидена рампа за достъп на трудно подвижни хора на входа на 
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Дома за социални услуги. На етажа са развити лечебно-терапевтични 
помещения за физиотерапия, водо- и калолечение, зала за рехабилитационни 
упражнения на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат, 
консултативни кабинети на психолог и очен специалист и зала за обучение на 
хора със зрителни увреждания, както и необходимите санитарни възли и 
съблекалн със санитарни възли за обслужващия лекарски и сестрински 
персонал. На четвъртия етаж се предвижда да се изпълни хоспис за тежко 
болни и възрастни хора, оставени без грижи. На етажа са проектирани 
болнични стаи с по две легла и със собствен санитарен възел за обитателите 
на хосписа, необходимите административни и санитарно-битови помещения 
за работещия обслужващ персонал. Този етаж е със сравнително малко 
преустройства, запазва се етажната кухненска разливна, тъй като пациентите 
тук са предимно лежащо болни с невъзможност за самостоятелно 
обслужване. Оразмеряването на вратите, коридорите и помещенията е 
съгласно Наредбите цитирани по-горе. Оформена е и зала за свиждания. 
Петия етаж е разработен за нуждите на социални консултанти и асистенти и 
център за обучение и преквалификация. Това е чисто административен етаж, 
в който са предвидени помещения за социални асистенти и домашни 
помощници, за консултанти по изготвяне на български и европейски социални 
програми за подпомагане на хора в неравностойно положение, бизнес 
програми за поощряване на трудовата заетост и др. подобни. Освен тях да 
предвидени лекционни зали за обучение и преквалификация на безработни и 
заети в производството. На етажа ще се реконструират санитарните възли, за 
да поемат по-голям брой посетители, а за административния персонал са 
оформени отделни такива. На шести и седми етажи се предвижда да се 
устрои уелнес и спа център. Предлага се разделяне на двата етажа на 
основните процедурни и спомагателни помещения за извършване на 
специфичните дейности в центъра. На шестия етаж – отделението за 
топлинна и водна релаксация, а на седмия – отделението за релаксиращи 
масажи и козметика.  

Проектна 
готовност: 

Има. Идеен проект от ноември 2007 г. за „Преустройство на бл. 4 на 
Общинска болница – Червен бряг в Дом за социалниуслуги в УПИ I, кв. 71 гр. 
Червен бряг“ - Архитектурна, Конструктивно обследване, ВиК, Електро и ОВК 
становища. 

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 
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Схема: 

  
 

П32 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА 
САМОДЕЙНОСТ В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ В КВ. V-ТИ НА ГР. 
ЧЕРВЕН БРЯГ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ 
РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ НА ГРАДА” 

Технически параметри 

Местоположение кв.75, парцел VІІІ-369 по ЗРП на гр.Червен бряг. 

Собственост Общинска собственост АОС № 381/21.02.2002г. 

Площ на имота 1960 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 1960 кв.м 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

1960 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът цели изграждане на център за културни прояви, който да съхрани 
традициите и фолклора на района и да експонира произведения дело на 
местни творци. Използването на сградата в кв. Vти, ще витализира квартала и 
ще го интегрира към цялостната система от обекти на социалната 
инфраструктура, в точност културни, чрез участие на различни социални 
групи (българи, роми и други). Дейности по проекта са: предпроектни 
проучвания, проект за обновяване на читалището за новите цели ( по всички 
части – архитектура, конструкции, ел., вк, ов и други необходими), реализация 
- строително монтажни дейности, маркетинг и реклама на проекта за 
популяризирането му в региона, управление на проекта. 
Необходимо е провеждане на обследване за конструктивното състояние на 
сградата и изпълнение на конструктивно укрепване при необходимост. 
Основен ремонт на покривна конструкция. Изпълнение на дренаж за 
извеждане на подпочвените води от зоната на сградата. Необходимо е да се 
изпълнят енерго-спестяващи мерки след енергийно обследване – подмяна на 
ел.инсталация; смяна на овехтялата дограма; топлоизолиране; съвремено 
ефективно отопление. Да се изгради пожароизвестителна инсталация, 
съгласно действащата нормативна уредба. Налични пожарогасители. Да се 
реконструират прилежащите дворни площи и подходите към сградата като се 
осигури достъп за хора с увреждания. 

Проектна Няма 
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готовност: Да се изготви конструктивно и архитектурно заснемане; да се изготви 
конструктивно обследване и обследване за енергийна ефективност. Да се 
изготви Работен проект с проекто-сметна документация в следния обхват: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; 
„Паркоустройство и благоустройство";  „План за безопасност и здраве“; „План 
за управление на строителните отпадъци“. Комплексен доклад за оценка на 
съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите. 

Схема: 

 
 
МЯРКА  2.3.2. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ 
 
Таблица 88. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.3, Марка 2.3.2. 

П33 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД” 

Технически параметри 

Местоположение Поземлен имот 80501.805.393, УПИ I, кв.71, ул. „Яне Сандански“ № 
61, гр. Червен бряг 
Поземлен имот 80501.805.392, УПИ II, кв.71, ул. „Голеж”, гр. Червен 
бряг 

Собственост Акт № 1619 за публична общинска собственост от 18.01.2011г. 
Акт № 89 за публична общинска собственост от 11.09.1998г. 

Площ на имота 42900 кв.м. 

Застроена площ (ЗП) 3841 кв.м. 
Блок 1 – 1240 кв.м. 
Блок 2 – 636 кв.м. 
Блок 4 – 48 кв.м. 
Блок 5 – 393 кв.м. 
Блок 6 – 648 кв.м. 
Нафтово стопанство – 184 кв.м. 
Дизел-агрегат – 84 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

14039 кв.м. 
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Съдържание 
на проекта: 

Да се санира и топлоизолират корпусите на болничния комплекс. Да се 
направи вътрешен ремонт на помещенията и санитарните възли. Да се 
подмени цялата тръбна отоплителна мрежа като се заложат 
полипропиленови тръби стабилизирани с алуминиева вложка. Радиаторите 
да се подменят с алуминиеви, като се окомплектоват с терморегулиращи  
вентили с термостатна глава и автоматични обезвъздушители.   
Да се изгради нова вентилационна система за кухненския блок. Да се 
проектира и изпълни  механична смукателна вентилация за пералнята. За 
нуждите от топла вода да се предвиди необходимия брой селективни 
слънчеви колектори, които да се  монтират  на покрива.  В котелното  да се 
предвиди комбиниран бойлер с електрически  нагревател, помпена група, 
затворен разширителен съд, както и предпазна и спирателна арматура. 
Необходимо е проектиране и изграждане на изцяло нови ел.инсталации за 
всички блокове Болничния комплекс – МБАЛ в съответствие с Наредба 3 за 
устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба 
Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар. Трябва да се направи проект за реконструкция на 
площите. Да се промени вертикалната планировка и да се предвиди 
отводняване на площите. Да се поправят тротоарните настилки. Предвижда 
се обособяване на озеленени рекреационни зони, отделени с пешеходни 
алеи, декоративна дървесно-храстова растителност, паркова мебел и алейно 
осветление.  

Проектна 
готовност: 

Одобрено Техническо задание за „Проектиране на паркоустройство и 
благоустройство на УПИ I „за общинска болница” и УПИ II „за заведение за 
социални грижи”, кв. 71 по плана на гр. Червен бряг.  

Да се изготви енергийно и конструктивно обследване и Технически паспорт. Да 
се изготви работен проект за цялостен ремонт на сградата с части: 
„Архитектурна”; „Интериор и обзавеждане“; „Енергийна ефективност“; 
„Конструктивна”; „Електрическа”; „ВиК”; „ОВК”; „Пожарна безопасност”. Да се 
изготви работен проект за облагородяване на дворното пространство в части: 
„Геоложки проучвания“; „Геодезия – Вертикална планировка”; „Конструктивна”; 
„Електрическа”; „ВиК”; „Паркоустройство и благоустройство";  „План за 
безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“. 
Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите. 

Схема: 
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П34 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I - ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД” 

Технически параметри 

Местоположение Ул. „Яне Сандански“ №61, УПИ I, кв.71 
Сградата е  ситуирана под формата на буквата "О", с оформен 
вътрешен двор. На изток сградата е долепена с корпуса на 
осеметажна болница, като две сгради са функционално свързани.  

Собственост Акт № 1619 за публична общинска собственост от 18.01.2011г. 

Застроена площ (ЗП) 879 кв.м. 

Разгърната застроена 
площ (РЗП) 

2647 кв.м. 

Съдържание 
на проекта: 

Мярка за енергоспестяване А: Топлинно изолиране на външни стени - 
вътрешна топлоизолация, по стени тип 1,2 и 4, с експандиран пенополистирол 
(EPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,033 W/mK. 
Коефициентът на топлопреминаване на външните стени след изолирането ще 
се намали от 1,23 W/m2K на 0,26W/m2K. 
Мярка за енергоспестяване Б: Подмяна на стара дограма с PVC, със 
стъклопакет. 
Мярка за енергоспестяване В: Топлинно изолиране на покриви. - Предвижда 
се цялостен ремонт на покрива на сградата с полагане на топлоизолационен 
слой XPS с дебелина 10 см, с коефициент на топлопроводност λ = 0,029 
W/mK. Изолацията ще се монтира върху съществуващата замазка за наклон. 
При цялостният ремонт на покрива ще се направи последователно 
пароизолация, топлоизолация, армирана циментова замазка върху PVC 
фолио и два пласта хидроизолация, като втория е с посипка. Паралелно е 
предвиден и ремонт на връзките към водосточните тръби на сградата, поради 
наличие на множество течове и  монтаж на нова хидроизолация от два пласта 
битумна мушама, като втория е с посипка. 
Мярка за енергоспестяване Г: Топлинно изолиране на под. - Мярката включва 
полагане на вътрешна топлоизолация с екструдиран пенополистирол (XPS) с 
дебелина 50 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,029 W/mK по 
вкопаните стени на отопляемия сутрен. Още от тази мярка е превидено и 
топлоизолирането на пода на втория етаж, граничещ с външния въздух / над 
входната площадка и еркера на същия етаж по югоизточната фасада/ с 
външна топлоизолация от експандиран пенополистирол  ЕPS с дебелина 
100мм. 
Освен това са включени: подмяна на осветителните тела; мълниезащита; 
пожароизвестяване и видеонаблюдение. 

Проектна 
готовност: 

Фаза: Работен проект от 2014г. Части: Архитектура, конструкции, електро, 
ОВК, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве 

Необходимо е проекта да се ревизира и да се допълни, ако се установят 
пропуски.  
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Схема: 

  
 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4: „ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО 
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ” 
 
Таблица 89. Група проекти за постигане на Специфична цел 2.4 

П35 „Развитие на електронни административни услуги“ 

Посредством електронните административни услуги ще се улесни обслужването на 
гражданите в община Червен бряг. Въвеждането на такива ще е предпоставка и за създаване 
на електронен архив на натрупаната и новосъздаваща се  документация. 

 
П36 „Повишаване капацитета на местната администрация“ 

За повишаване на капацитета на местната администрация се провеждат курсове за обучение 
по: чужди езици, управление на проекти, различни типове софтуер (примерно GIS) и други. 
Друга възможност е обмяна на кадри с друга община за определен период от време с цел 
придобиване на нови знания и опит. 

 
П37 „Стимулиране на граждански мониторинг“ 

За управлението на реализацията на ИПГВР – Червен бряг е необходимо да се създаде ново 
звено в структурата на общинската администрация, което да включва различни експерти, 
които да следят за мониторинга и изпълнението на различните типове проекти и да работят 
координирано. Това звено трябва да изготвя годишен доклад по реализацията на плана и при 
възникване на необходимост, предложение или друго обстоятелство да актуализира плана. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „Постигане на по-високо 
качество на живот” 

 Създадена достъпна, модерна и естетична градска среда. 

 Подобрена енергийна ефективност в система обитаване и публичния сектор. 

 Обновена материално-техническа база за здравеопазване, образование, култура и 
спорт. 

 Предоставени качествени и нови социални и здравни услуги. 
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3.2.3.3. Група проекти за постигане на Стратегическа цел 3 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ОСНОВНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАДА ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ 
 

 
Схема 26. Проекти по Стратегическа цел 3, включени в ИПГВР 

 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1: „РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА 
ТЕРИТОРИЯ” 
 
МЯРКА 3.1.1. ТЕХНИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Таблица 90. Група проекти за постигане на Специфична цел 3.1., Мярка 3.1.1. 

П38 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВХОДНО-ИЗХОДНИ АРТЕРИИ НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

№ Наименование на улицата 

Технически параметри 

дължина 
(м) 

пътно 
платно  
(м) 

тротоа
ри  2х 
(м) 

Площ  
асфалт 

Площ  
тротоа
р 

1 Обходен път на гр. Червен бряг 3240 По проект и неговата бъдеща 
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актуализация 

2 
Южен обходен път от III-306 
 до път за Луковит 

2150 7 2 15050 8600 

3 ул."Търговска" 1800 8 3 14400 10800 

4 ул."Княз Борис I" и продължение 3500 8 2 28000 14000 

5 ул."Хан Кубрат" и  ул."Хан Кубрат" 1220 7 3 8540 7320 

6 
ул.Дядо Вълко и ул."Петко 
Славейков" 

1450 7 3 10150 8700 

7 ул."Г.С.Раковски" 1050 7,5 2,5 7875 5250 

8 ул."Антим I" 1750 7 3 12250 10500 

9 
Улица през индустриална зона 
посока Луковит 

1300 8 2 10400 5200 

10 
ул."Стара планина", ул.Бенковски, 
ул."Георги Бенковски", 
ул."Шейново" и ул."Васил Левски" 

1050 7 2 7350 4200 

11 ул."Екзарх Йосиф" 900 7,5 2 6750 3600 

12 
ул."С.Врачански", бул."Христо 
Ботев" и ул."Радомирска" 

1100 20 5 22000 11000 

13 
Път за Кнежа III-306  
(градска част) 

1600 8 2 12800 6400 

Съдържание 
на проекта: 

Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните 
качества на пътната настилка и прилежащите части от пътното тяло, с оглед 
осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на 
улиците част от входно изходните артерии на града.  
Техническите елементи ще се разработят, съгласно изискванията на Наредба 
№ 2/29.06.2004 г за планиране и проектиране на комуникационо – 
транспортни системи на урбанизираните територии и Наредба № 6/26.11.2003 
г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, при 
условието за максимално придържане към съществуващите трасета и 
габарити на улиците.  
Ще се предвиди подмяна на бордюрите и тротоарите, които са силно 
амортизирани и подлежат на смяна.  
Заснемането на характерните теренни данни по улиците /съществуващата 
дворищна регулация, бордюри, тротоари, входове, гаражи, ел. стълбове, 
шахти -канализационни и водопроводни/, ще се извърши от трайно положения 
полигон /координатна система 1970г в пълни координати, височинна система 
– Балтийска/. Трасирането на улиците ще се извърши от трайно 
стабилизирания опорен полигон. Пикетажът да се води в проектната ос на 
улиците, като пикетните точки да бъдат разположени най-малко през 10-20 м 
или в характерни точки. Пикетните точки по оста ще бъдат изчислени с 
координати, обвързани с опорния полигон. Височините на трасираните точки 
да се определят чрез геометрична нивелация (включени ходове с визури в 
средата с точност до милиметър). Напречните профили по улиците 
максимално ще се съобразят с действащия нивелетен план и 
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съществуващите габарити. Ще се предвидят бордюри и тротоари с напречен 
наклон 2% към настилката. Настилката ще се оформи с двустранен напречен 
наклон от 2,5%. 
Съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003г. за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии ще се предвидят понижени 
бордюри, уни паваж  и тактилни ивици при оформяне на тротоарите при 
пресичане с другите улици. Входовете към гаражи и дворове ще се оформят с 
понижени бордюри. Ще се предвиди нивелетно подравняване на 
съществуващите капаци на дъждоприемните и ревизионни шахти. 
Отводняването ще се съобрази със канализацията на населеното място за 
отвеждане на повърхностните води. 

Проектна 
готовност: 

Има частична проектна готовност за 
обект: „Реконструкция и 
рехабилитация на ул. „Васил Левски”, 
участък ОК 660/665,666,667/ до ОК 
284/402 по ЗРП на гр. Червен бряг” в 
обхват по части: „Геодезия”; „Пътна”; 
„Конструкция на пътната настилка” и 
Количествени сметки. 

 
Да се изготви инвестиционен работен проект за реконструкция на входно-
изходните артерии на община Червен бряг за етапно изпълнение на 
участъците в следния обхват съгласно Наредба № 4/05.06.2001., както 
следва: „Геодезия”; „Пътна”; „Организация на движението”; „Временна 
организация на движението”; „Пожарна безопасност”; „План за безопасност и 
здраве”; „Проекто-сметна документация”. 

Схема: 
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П39 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, 
ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ 2015-2020Г.” 

№ Наименование на улицата 

Технически параметри 

дължина 
(м) 

пътно 
платно  
(м) 

тротоа
ри  2х 
(м) 

Площ  
асфалт 

Площ  
тротоа
р 

Улици, обслужващи обекти: ЦДГ „Мечо пух“ – филиал към ОДЗ „Зора”; ОУ „Алеко 
Константинов“; Етно културен център в сградата на Читалище „Н.Й.Вапцаров“, в кв. V-
ти на гр. Червен бряг 

1 Улица без име 1 180 6 2 1080 720 

2 Улица без име 2 170 6 2 1020 680 

3 Улица без име 3 515 6 2 3090 2060 

Улици, обслужващи обекти: Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг; 
Диагностично-консултативен център I – Червен бряг ЕООД; Детска ясла „Щастливо 
детство“; ЦДГ „Бодра смяна“; ЦДГ „Звездица“ („Бодра смяна – втора база“); ЦДГ „Мир“ 
филиал към ОДЗ „Зора”; Многофункционална открита площадка за "Хокей на трева", 
волейбол, тенис на корт и футбол на малки врати в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг ; 
Реконструкция на 2 бр. Басейни в кв. 110 по плана на гр. Червен бряг 

4 ул.Яне Сандански  1350 6 2 8100 5400 

5 ул.Цар Асен           645 6 2 3870 2580 

6 ул."Добрич" 295 6 2 1770 1180 

7 ул."Калоян" 100 6 2 600 400 

8 Улица без име 4  220 6 2 1320 880 

Улици, обслужващи обекти: ОУ „Христо Смирненски“ 

9 ул."Тулча" 325 7 2 2275 1300 

Улици, обслужващи обекти: ОДЗ „Зора и “ПГМЕТ „Девети май“ 

10 ул."Християнска" 390 6 3 2340 2340 

Улици, обслужващи обекти: Сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението” – Червен бряг; Сграда на Община Червен бряг; СОУ „Петър Берон“ – I база (I 
– IV клас); Читалище „Н.Й.Вапцаров“,ул. „Търговска” №17, УПИ I, кв.119,  гр. Червен бряг; 
Читалище „Светлина“, ул. „Васил Априлов” №2, УПИ I, кв.119, гр. Червен бряг; Централен 
градски площад на гр. Червен бряг; Ларго на гр. Червен бряг; Градска градина на гр. Червен 
бряг; Предгаров площад 

11 ул."Васил Левски" 175 6 3 1050 1050 

12 ул."Неофит Рилски" 255 7 3 1785 1530 

13 ул."Стефан Караджа" 175 6 3 1050 1050 

14 ул."Любен Каравелов" 270 8 3 2160 1620 

15 ул."Антим I" 175 8 3 1400 1050 

16 ул."Батемберг"        230 6 3 1380 1380 

17 ул."Шипка" 250 6 3 1500 1500 

18 ул."Иван Вазов" 140 6 3 840 840 

19 ул."Хаджи Димитър" 230 6 3 1380 1380 

20 ул."Кирил и Методий" 300 6 3 1800 1800 

Съдържание Проектът предвижда рехабилитация на пътната настилка – локални ремонти 
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на проекта: – места с мрежови пукнатини и дупки се фрезоват и запълват с неплътен 
асфалтобетон (биндер), нивелетно фрезоване, изравнителен пласт неплътен 
асфалтобетон с минимална дебелина 4 см, износващ пласт плътен 
асфалтобетон с дебелина 4 см.  Предвижда се участъци с компрометирана 
настилка или при нивелетни разлики по-големи от 20 см разваляне на 
асфалтовите пластове и изграждане на пълна конструкция настилка 
съобразно класа на улисат до проектно ниво – трощен камък с дебелина 40-
50 см, битумизиран трошен камък с дебелина 6-12см, неплътен асфалтобетон 
с дебелина 4 см, износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. За 
обслужване на пешеходното движение са проектирани тротоари с ширина 2м 
– 2.5т осово натоварване  16см трошен камък 5см пясъчно циментов разтвор 
3:1, бетонови плочи с дебелина 4см. Към уличното платно е предвиден 
бетонов бордюр 18/35 с височина над настилката 15см.  
Съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003г. за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии ще се предвидят понижени 
бордюри, уни паваж  и тактилни ивици при оформяне на тротоарите при 
пресичане с другите улици. В част „Електрическа” се предвижда подмяна на 
уличното осветление. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Да се изготви инвестиционен работен проект за реконструкция на входно-
изходните артерии на община Червен бряг за етапно изпълнение на 
участъците в следния обхват съгласно Наредба № 4/05.06.2001., както 
следва: „Геодезия”; „Пътна”; „Организация на движението”; „Временна 
организация на движението”; „Електрическа – улично осветление”; План за 
безопасност и здраве; „План за управление на строителните отпадъци”; 
Паркоустройство и благоустройство; „Пожарна безопасност”; „Проекто-сметна 
документация”. 

Схема: 
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П40 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ДОСТЪП ДО 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ” 

№ Наименование на улицата 

Технически параметри 

дължина 
(м) 

пътно 
платно  
(м) 

тротоа
ри  2х 
(м) 

Площ  
асфалт 

Площ  
тротоа
р 

Улици обслужващи: Северозападна икономическа зона 

1 Улица без име 5  320 8 2 2560 1280 

2 Улица без име 6  260 6 2 1560 1040 

3 Улица без име 7  260 8 2 2080 1040 

4 Улица без име 8  490 8 2 3920 1960 

5 Улица без име 9  270 8 2 2160 1080 

6 Улица без име 10  330 6 2 1980 1320 

7 Улица без име 11  560 8 2 4480 2240 

8 Улица без име 12  700 8 2 5600 2800 

Съдържание 
на проекта: 

Проектът предвижда рехабилитация на пътната настилка – локални ремонти 
– места с мрежови пукнатини и дупки се фрезоват и запълват с неплътен 
асфалтобетон (биндер), нивелетно фрезоване, изравнителен пласт неплътен 
асфалтобетон с минимална дебелина 4 см, износващ пласт плътен 
асфалтобетон с дебелина 4 см.  Предвижда се участъци с компрометирана 
настилка или при нивелетни разлики по-големи от 20 см разваляне на 
асфалтовите пластове и изграждане на пълна конструкция настилка 
съобразно класа на улисат до проектно ниво – трощен камък с дебелина 40-
50 см, битумизиран трошен камък с дебелина 6-12см, неплътен асфалтобетон 
с дебелина 4 см, износващ пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. За 
обслужване на пешеходното движение са проектирани тротоари с ширина 2м 
– 2.5т осово натоварване  16см трошен камък 5см пясъчно циментов разтвор 
3:1, бетонови плочи с дебелина 4см. Към уличното платно е предвиден 
бетонов бордюр 18/35 с височина над настилката 15см.  
Съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003г. за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии ще се предвидят понижени 
бордюри, уни паваж  и тактилни ивици при оформяне на тротоарите при 
пресичане с другите улици. В част „Електрическа” се предвижда подмяна на 
уличното осветление. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Да се изготви инвестиционен работен проект за реконструкция на входно-
изходните артерии на община Червен бряг за етапно изпълнение на 
участъците в следния обхват съгласно Наредба № 4/05.06.2001., както 
следва: „Геодезия”; „Пътна”; „Организация на движението”; „Временна 
организация на движението”; „Електрическа – улично осветление”; План за 
безопасност и здраве; „План за управление на строителните отпадъци”; 
Паркоустройство и благоустройство; „Пожарна безопасност”; „Проекто-сметна 
документация”.  
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Схема: 

 
 
 
МЯРКА 3.1.2. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ 

 
Таблица 91. Група проекти за постигане на Специфична цел 3.1., Мярка 3.1.2. 

П41 „Изграждане на ГИС на Червен бряг” 

ГИС система на община Червен бряг с достатъчно пълна база данни би спомогнала за по-
лесното анализиране и управление на териториите. Тя може да се използва както от 
общинската администрация за специфични изследвания, управление на ресурси, регионално 
и териториално планиране и други, така и при създаване на онлайн платформа – от всеки 
интересуващ се от обществено достъпна информация за териториите на общината. 
П42 „Изготвяне на Подробен устройствен план на гр. Червен бряг” 

Подробния устройствен план на гр. Червен бряг ще актуализира и обобщи всички частични 
изменения и устройствени разработки за града. По този начин ще се дадат ясни  насоки за 
развитие на града. Той ще определи правилата и нормативите за бъдещите мероприятия на 
територията на града и ще спомогне за изграждане на единна планова основа за бъдещите 
инвестиционни намерения. Дейности по проекта са: Изготвяне на задание за ПУП, Проект за 
ПУП (включващ регулация, застрояване, схема на комуникациите и инженерните мрежи и 
съоръжения), Маркетинг и управление на ПУП. 

 
ГРУПИ ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2: „ЕКОЛОГИЧНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА” 
 
МЯРКА 3.2.1: ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Таблица 92. Група проекти за постигане на Специфична цел 3.3., Мярка 3.3.1. 

П43 "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ВКЛ. V-ТИ КВАРТАЛ 
- II ЕТАП" 

Технически параметри 

Местоположение Застроителен и регулационен план на гр. Червен бряг 

Съдържание 
на проекта: 

Целта на проекта е да се приложи интегриран подход за решаване на 
проблемите във ВиК сектора на гр.Червен бряг, осигуряваща високо 
качеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното 
въздействие на заустваните води в р.Искър в съответствие с практиките и 
политиките на ЕС респективно на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013“. Предвижда се изпълнение на цялостна канализационна система и 
пречиствателно съоръжение към нея. Предвижда се подмяна на 
съществуващата амортизирана водопроводна мрежа. 

Проектна 
готовност: 

Няма 

Да се изготви Прединвестиционно проучване и Технически инвестиционен 
проект в следния обхват: „Геодезия”; „Конструктивна”; „ВиК”; „Пътна”;  
„ОД и ВОД”; „Хидрогеология”; „Пожарна безопасност”; „План за безопасност и 
здраве”; „План за управление на строителни отпадъци” 

Схема: 

 
П44 „ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ 
И АНГАЖИРАНОСТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” 

Проектът цели подобряване на екологичната обстановка в града, чрез информационна 
кампания за негативно влияние от безразборното изхвърляне на битовите отпадъци, 
възможности за използване на битовите отпадъци, чрез рециклиране, поведение и отношение 
на младежите и други. Дейности по проекта са съставяне на проект и рекламни материали, 
маркетинг и информационни кампании и семинари. 
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МЯРКА 3.2.2: ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА 
 
Таблица 93. Група проекти за постигане на Специфична цел 3.3., Мярка 3.3.2. 

П45 „УКРЕПВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНО СВЛАЧИЩЕ №14.8050.01, ЗАСЯГАЩО ПЪТ III-3006 
/ПЛЕВЕН – РАДОМИРЦИ – ЧЕРВЕН БРЯГ/ ОТ КМ 8+896 ДО КМ 9+200 – ПРИ ВХОДА НА 
ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ /ВТОРИ ЕТАП/“ 

Технически параметри 

Местоположение Регистрирано свлачище №14.8050.01 в гр. Червен бряг, 
републикански път III – 3006 от км 8+989 до км 9+200 

Съдържание 
на проекта: 

Дължината на свлачището е 390м, а ширината – 370м (по посока успоредна 
на пътя). Дълбочината на зоната на хлъзгане определена при 
геотехническите изследвания достига до 17,00м от повърхността на терена 
(под пътя). Свлачището е асеквентно, а според неговия механизъм, може да 
бъде отнесено към детрузивните. Според Наредба №12 от 3 юли 2001г. за 
проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 
райони, свлачището попада в Клас I, група 5, категория Б. 
Решение: За стабилизарането на свлачището се предвиждат два етапа на 
укрепване. Първия етап предвижда дренажно-укрепителни мероприятия в 
тялото на свлачището (под съществуващия път), за които има изготвен и към 
2014г. реализиран проект. Етан II предвижда допълнително изграждане на 
силова двуреда пилотна конструкция на две нива (под и над съществуващия 
път), с допълнителни дренажни мероприятия – изграждане на дренажно-
укрепителна система III и доизграждане на дренажно-укрепителни системи I и 
II над съществуващия път. 

Проектна 
готовност: 

Фаза: Работен проект от Април 2009г. Части: „Конструктивна”, „План за 
безопасност и здраве” и „Доклад с резултати от инженерно-геоложко 
проучване” (Април 2007)  

За целите на бъдещо кандидатстване за финансиране по ОП на ЕС е 
необходима актуализация на проекта, КСС и графика към него. 

Схема: 
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П46 „ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ЖИЛИЩНИТЕ КВАРТАЛИ ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ 
НА ОСВЕТЕНОСТТА В ГРАДА И СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ” 

Местоположение Урбанизирана територия на гр. Червен бряг 

Съдържание 
на проекта: 

Проектното решение осигурява изграждане на единна интегрирана система за 
безопасна градска среда и превенция на риска на територията на гр. Червен 
бряг, базирана на следните решения: система за видеонаблюдение; цифрова 
комуникационна система. Системата ще бъде ситуирана по основни пътни 
артерии, кръстовища, контролно-пропускателни пунктове, пешеходни зони, 
паркове и алеи, училища и детски градини, обществени сгради и съоръжения 
с публичен достъп, както и прилежащите им територии. Ще бъде изградена 
заземителна инсталация на всяка метална стойка с табло. Всички електро 
съоръжения ще бъдат със степен на защита от IP-65 - до IP-67. 

Проектна 
готовност: 

Изготвен първи етап на Система за видеонаблюдение 

Необходимо е да се извърши заснемане на съществуващото положение и да 
се изготви работен проект по част „Електротехническа”; Комплексен доклад за 
оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите. 

П47 "Изготвяне на програма за превенция риска от наводнения на град Червен бряг" 

Този проект цели превенция на риска от наводнения, чрез изследване на възможностите за 
предварителни действия и устройствени мерки ограничаващи възможността от наводнения в 
града и информационна кампания за реакция на хората при настъпили събития. Дейности по 
проекта са: анализ на възможни източници на наводнения, проект за дейности, които да 
ограничат възможностите за наводнения, изготвяне на проект за действие на хората при 
евентуални бедствия, информационна кампания, маркетинг и управление на проекта. 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „Подобряване на основната 
инфраструктура в града за осигуряване на достъпност и интеграция” 

 Развита урбанизираната територия. 

 Подобрена техническа инфраструктура. 

 Достъпна градска среда. 

 Изградена екологична инфраструктура и предприети действия за превенция на 
риска. 

 
3.2.3.4. Потенциални проекти 

 
Таблица 94. Потенциални проекти към стратегия на ИПГВР Червен бряг 

1. „Реконструкция и благоустрояване на лесопарк „Голеж”” 

2. „Подобряване на енергийната ефективност на общински жилищни сгради в град Ч. бряг”  

3. „Реконструкция на ЖП гара на гр. Червен бряг”: Подобект 1: Реконструкция и въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЖП гара Червен бряг; Подобект 2: 
Реконструкция на пешеходен подлез към гарата 

4. „Реконструкция на мостово съоръжение по път III-306 за гр. Кнежа и за с. Горник.  на гр. 
Червен бряг” 
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3.2.4.Оперативен план на програмата на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Оперативният план описва проектите и съставящите ги дейности като последователност 
с календарен график, като са описани всички действия, необходими за реализацията – от 
проектирането до реалната организация на строителството. 

Проектите на частни инвеститори са съобразявани с времето за реализирани на 
проектите, включени в графика, за да може да се съгласуват по време с другите мероприятия и 
да се търси синергичен ефект, чрез споделяне на ресурси. 

В оперативния план са предвидени и дейностите по управлението на реализацията. 
Структурата на оперативния план е основа за бюджета по дейности. 
Оперативният план за проектите е представен в образец на Таблица № 2. Оперативен 

план – Приложение №3. 
Вж. Приложение № 3. Оперативен план – Таблица №2 

 

3.2.5.Бюджет на програмата на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Бюджетът е разработен на ниво проект и тези бюджети са интегрирани на ниво програма 
за реализация. Бюджетите на ниво група проекти са обобщени в матрица - бюджет на 
интегрирания план, съобразно матрицата на ИПГВР. 

Бюджетът по дейности за проектите е представен в образец на Таблица №3. Бюджет – 
Приложение №4. 

Ако проектът се финансира чрез Структурните фондове или друг финансов инструмент 
на ЕС, бюджетът на съответния проект е ще бъде изготвен по матрица, указана в съответната 
покана за участие, а на този етап са описани всички необходими дейности, за изготвяне на 
инвестиционен проект. В бюджета е посочено кой се разпорежда със средствата. Бюджетът е 
направен по тримесечия, по години и сумарно. 

Възможните източници на финансиране са както следва: 

 Безвъзмездни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд; 

 Общински бюджет; 

 Републикански бюджет; 

 Национални програми; 

 Частни инвестиции; 

 Други източници – инструменти за финансов инженеринг от типа JESSICA и JEREMIE. 
 
В ИПГВР 2015-2010г. на гр. Червен бряг са предвидени 47 проекта на обща стойност 

131 034.512 лева. Разпределението на средствата е представено в таблица 95.. 

 
Таблица 95. Разпределение на средствата от бюджета  

 

Общо средства за проекти от ИПГВР 131 034.512 (хил. лв.) % 

Средства по ОПРР 40518.484 26 

Други средства от СКФ 41985.225 27 

Собствени средства за съфинансиране 14443.919 9 

Изцяло собствени средства 453.010 0 
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Републикански бюджет 15660.807 10 

Национални фондове 5180.027 3 

Други инвестиционни фондове 34590.982 22 

Частни инвеститори 4815.919 3 

Други донори 51.000 0 

Дарения 0 0 

Сума 157699.373 100 
 

От таблицата е видно, че най-голям е делът на средствата, предвидени за финансиране 
на проекти от други средства от СКФ – 27 %, следвани от ОПРР – 26 % и други инвестиционни 
фондове – 22 %,, Делът на средствата предвидени за финансиране от  републиканския 
бюджет са 10 %, следвани от собствени средства за съ-финансиране – 9 %, национални 
фондове – 3 % и частни инвестиции –3 %. 

За част от проектите в матрицата са предложени повече от 1 вариант за финансиране, от 
там се получава и разликата между сбора по източници и реално необходимите средства за 
финансиране на проектите. 

 

 
Фигура 49. Разпределение на бюджета по източници на финансиране 
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Проектите насочени за подобряване и изграждане на социални обекти са 23.62% от 
общия бюджет. Същите са посочени в  Приложение 1.1. към Матрицата на бюджета. 
Приоритизирани проекти за финансиране от ОПРР са посочени в Приложение 1.2. към 
Матрицата на бюджета. 
 
Таблица 96. Разпределение на бюджета по зони за въздействие 

Групи проекти по зони Хил. лв. 

Проекти с общоградско значение 59198.632 

Зона О1 11033.555 

Зона О2 + (О2->С) 122.849+13941.263 

Зона С  35292.889  

Зона И 12160.554 

 
Графиката показва, че преобладаващата част от инвестиционните намерения са насочени към 
проекти с общоградско значение (фигура 50). 
 
Таблица 97. Разпределение на бюджета по стратегически цели 

Групи проекти по стратегически цели Хил. лв. 

Стратегическа цел 1 59198.632 

Стратегическа цел 2 56401.742 

Стратегическа цел 3 63652.847 

 
Разпределението на финансирането по цели е от почти равностойни дялове и за трите 

цели, като най-големият дял от 36% е за стратегическата цел 3, в която попадат големите 
инфраструктурни проекти (фигура 51). 

 
  

 
 

Фигура 50. Разпределение на бюджета по 
зони за въздействие 

Фигура 51. Разпределение на бюджета по 
стратегически цели 

 
Бюджетът по дейности за проектите е представен в образец на Таблица №3. Бюджет  -
Приложение №4. 
Вж. Приложение №4 . Бюджет по дейности – Таблица №3 
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3.2.6.План – график да реаризация на ИПГВР на град Червен бряг 
 

План-графикът на изпълнение на проектите обхваща периода от 2015г. до 2020г. и е 
представен в образец на Таблица №4. План-график – Приложение №5. 
Вж. Приложение №5. План – график – Таблица №4 

 
3.3.Заинтересовани страни и обществени обсъждания 
 

Под заинтересовани страни се разбират всички лица, групи хора, институции или 
фирми, които могат да имат връзка с проекта за ИПГВР на Червен бряг и да бъдат засегнати в 
положителен или отрицателен смисъл. Заинтересовани страни са също тези, които: 
притежават информация, ресурси и познания, касаещи ИПГВР; с дейността си влияят върху 
реализацията на ИПГВР и/или контролират инструментите за изпълнение на ИПГВР. 
Препоръчително е проектът да бъде разработен, включвайки представители на 
заинтересованите страни в работни срещи, форуми, обсъждания и други методи, с което се 
гарантира балансирано представяне на интересите на участниците. 

Заинтересованите страни могат да се представят по следния начин: 
 

Таблица 98. Описание на заинтересованите страни в ИПГВР 

Видове 
заинтересо
вани страни 

Институци
я / група 
хора / 
фирма 

Влияние  
ИПГВР <–> Заинтересована страна 

Изпълнител ВАМОС 
ООД 

Проектният екип трябва да балансира целите на всички 
останали участници / заинтересовани страни, да разработи и 
планира реализирането на проекта успешно. Той обикновено 
включва ръководител на проект и екип от специалисти, с 
техните специфични отговорности към плана. 

Възложител Община 
Червен бряг 

Местната администрация ще се възползва от плана, като 
документ, който очертава рамката на развитието на града през 
следващия програмен период. Така управлението на проектите 
за реализация в града е улеснено от предварителното тяхно 
планиране. 

Контролни 
органи 

МРРБ МРРБ е управляващият орган, който одобрява и приема плана 
за изпълнение. 

МОСВ МОСВ е органът, който трябва да се произнесе относно 
необходимостта от екологична оценка. 

МК МК е органът, който следи за коректното обявяване на 
културните ценности. 

РИОСВ - 
Плевен 

РИОСВ – Плевен има компетенции по отношение на: опазване 
на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; 
предотвратяване и ограничаване на промишленото 
замърсяване; екологосъобразно управление на отпадъците; 
управление на опасни химични вещества и препарати и на 
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генетично модифицирани организми; 
опазване на елементите на Националната екологична мрежа и 
биологичното разнообразие, както и устойчивото използване 
на биологичните ресурси; и други свързани с околната среда. 
РИОСВ – Плевен издава становище за необходимостта от 
екологична оценка и оценка на въздействието върху околната 
среда на ИПГВР – Червен бряг. 

Басейнова 
дирекция за 
управление 
на водите 
Дунавски 
район – град 
Плевен  

Басейновата дирекция е органът, който се занимава с 
управлението на водите. Тъй като през гр. Червен бряг 
преминават р.Златна Панега и р. Искър дейностите и 
проектите, включени в ИПГВР е възможно да имат отношение 
към дейноста на Дирекцията. 

РЗИ - 
Плевен 

Регионална здравна инспекция – Плевен осъществява на 
територията на област Плевен дейности по: държавен здравен 
контрол; контрол върху регистрацията и здравната дейност, 
осъществявана от лечебните и здравните заведения; проверка 
относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, 
ал. 4 от Закона за лечебните заведения; планиране, 
организиране, ръководство и контрол на медицинската 
експертиза; промоция на здравето и интегрирана 
профилактика на болестите; събиране, регистриране, 
обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна 
информация за нуждите на националната система за 
здравеопазване; мониторинг на факторите на жизнената среда 
и на дейностите със значение за здравето на населението; 
анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси 
на регионално ниво; разработване и изпълнение на 
регионални здравни програми и проекти; координация и 
изпълнение на национални и международни здравни програми 
и проекти; и др. Всички изброени дейности имат пряко или 
непряко въздействие върху ИПГВР, мониторинга н жиснената 
среда извършван от РЗИ е допълнителна външна проверка за 
успешното реализиране на плана. 

Целеви 
групи 

Жителите на 
града 

Жителите на града ще са преки бенифициенти на 
реализацията на проектите, заложени в плана. Те са най-
важната целева група и участието и в съставянето на плана е 
от огромно значение за да бъде той реално отговарящ на 
необходимостите ѝ. 

Жителите на 
общината 

Жителите на общината също са засегнати, поради функциите, 
които изпълнява града на общинско ниво – предоставяне на 
здравни, образователни, културни, административни и други 
услуги, център за полагане на труд. 

Браншови и Очакваните резултати от реализацията на плана, а именно 
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професиона
лни 
организации 

възстановяване и развитие на града биха повлияли 
положително на местните икономически сфери. С ИПГВР може 
да се предвидят конкретни мерки за подобряване на 
икономическата обстановка, подпомагане на местните 
предприемачи. По този начин проектът за ИПГВР би повлиял и 
на безработицата.  

Местен 
бизнес 
 

Потенциалн
и 
инвеститори 

НПО Неправителствените организации имат отношение към ИПГВР, 
поради характера на тяхната дейност. Те биха имали принос 
към разработването на плана чрез излагане на техните 
мнения, нужди и очаквания от развитието на града. Такава 
организация е примерно съюза на инвалидите, който има 
пряко отношение към въпросите на достъпната среда в 
градската среда. 

Потенциалн
и 
посетители/г
ости на 
града 

Реализацията на ИПГВР би дала отражение върху 
посещаемостта на града. Чрез подобряване на градската 
среда, Червен бряг би бил по-привлекателно място за 
посещение. 

НКЖИ Национална компания железопътна инфраструктура е 
евентуален бенефициент на проекти, включени в ИПГВР, 
свързани с железопътната инфраструктура, преминаваща през 
града. 

Медии  Медиите са специфична заинтересована страна. Те отразяват 
разработването и реализацията на ИПГВР, като по този начин 
налагат публичен контрол и мониторинг на дейностите по 
ИПГВР. Медиите са формален контролен орган следящ за 
качеството на ИПГВР.  

 
Ползите от познаването на заинтересованите страни са: 

 Може да се използват становищата на най-силните заинтересовани страни за 
развитието на проекта в ранен етап. Това не само прави подкрепата по-вероятна, но и техния 
принос може да подобри качеството на проекта. 

 Придобиване на подкрепа от силните заинтересованите страни, може да помогне за 
спечелване на повече ресурси - това прави по-вероятен успеха на проекта. 

 Чрез по-ранно и често комуникиране със заинтересованите страни, може да се 
гарантира, че те знаят какво цели и имат пълно разбиране за ползите от проекта - това 
означава, че те могат да проявят подкрепата си активно, когато е необходимо. 

 Може да се предвиди възможната реакцията на хората към проекта и да се заложат в 
плана действия, които ще спечелят подкрепата на хората. 

Необходимо е да се провокират форми, които да позволят още в рамките на проекта 
хората, за които той е предназначен, да започнат да връщат обратно информация, така че да 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

441 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

се покаже, че тези хора вече са почувствали ползата от осъществяването му. Например 
промяна в състоянието на социално слаба група или на така наречените "зараждащи се 
бизнеси" в различни подотрасли. Такива форми са проведените: първо анкетно проучване за 
разбиране на проблемите на град Червен бряг, граждански форум (първо обществено 
обсъждане) за обсъждане на Целевия и проблемен анализ и идентифициране на пропуски в 
него от заинтересованите страни за тяхното бъдещо отстраняване, обществен форум с фокус 
групи за идентифициране на проектни проектни идеи, второ анкетно проучване за 
приоритизиране на проектите в ИПГВР, обществено обсъждане на ИПГВР. Освен това в 
процеса на разработване както на целевия и проблемен анализ така и на визията, стратегията, 
план-графика, програмата за реализацията и другите съставни части на ИПГВР бяха 
проведени редица работни и експертни срещи, кръгли маси, дискусии и други с участието на 
местната администрация, представители на бизнеса, социалната сфера, граждани и други 
заинтересовани страни. Тези методи на включване на заинтересованите страни се налагат в 
отговор на необходимостта целевите групи да не са само ползватели, но и активно да участват 
в изпълнението на проекта. 

Целевият и проблемен анализ определя характеристиките на средата и открива 
негативните тенденции в развитието на града, като  установява причинно-следствените връзки 
между съществуващите проблеми. Този анализ се извършва в следната последователност: 

 Точно дефиниране на рамката и темата на анализа; 

 Определяне на основните проблеми на целевите групи и бенефициентите. 
 
На база правилно идентифицирани проблеми съвмество с целевите групи са 

определени и проектите включени в плана. 
Най-силно участие в публичните събития имаха представителите на местната 

администрация, образователните и културните институции, бизнеса, неправителствените 
организации и гражданите. 

Представителите на местната администрация проявяват най-силен интерес към 
проектите включени в Специфичните цели свързани с областта на развитие – 
Самоуправление, и по конкретно проектите по мярка 3.1.2 Устройствено планиране: 
„Изграждане на ГИС на Червен бряг“ и „Изготвяне на Подробен устройствен план на гр.Червен 
бряг“. 

Представителите на бизнеса са най-заинтересувани от проектите по Стратегическа 
цел 1: Развита местна икономика, базирана на иновации и технологична модернизация, висока 
заетост и професионална квалификация и Проекта „Реконструкция на техническа 
инфраструктура и достъп до производствени територии на гр. Червен бряг”, като за този проект 
те държаха освен транспортната инфраструктура – улиците обслужващи производствените 
територии, да бъдат включени и дейности за подмяна или изграждане на техническата 
инфраструктура – електропреносна мрежа, водоснабдителна и канализационна мрежа, 
газоснабдяване, телекомуникации, осветление, дейности които да бъдат изпълнени заедно за 
повишаване на качеството на работа на предприятията. 

Представителите на образователните и културните институции изказаха 
съмнението си относно необходимостта всички образователни сгради да бъдат включени в 
плана за реализация и изграждането на нови спортни площадки, защото смятат, че децата 
само ще намаляват. Екипът разработващ плана увери, че това се прави с цел плана да бъде 
по-широкообхватен и да дава възможност на всички институции да могат да се възползват от 
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него според потребностите си. Освен това в анализа на образователната инфраструктура е 
отчетена тенденция за нарастване на броя децата ползващи се от услугите на детските 
заведения и училищата, което е и следствие от действията по Национална програма 
„Оптимизация на училищната мрежа“ и преминаването на много от училищата към целодневна 
форма на обучение. В проблемния анализ е отчетена и липсата на обществено достъпни 
спортни площадки и съоръжения в добро състояние. 

Представителите на неправителствените организации и гражданите проявяват най-
сериозен интерес към проектите насочени към повишаване на качеството на средата и 
техническата и транспортната инфраструктура. Това беше отчетено и в анкетните проучвания, 
като най-сериозен проблем и приоритет за решаване.  

По време на публичните събития няма идентифицирани потенциални инвеститори, 
както и сдружения на етажна собственост. 

 
3.4.Използвани процедури на обществено участие и партньорство при 
разработване на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението 
му 
 

При разработването и последващото управление на ИПГВР – Червен бряг на фокус е 
включването на всички заинтересовани страни и осигуряване на необходимата прозрачност в 
процесите по изпълнението му. 

За целта са използвани различни методи за обществено участие: 

 информационно–комуникационни технологии за широк и постоянен обществен достъп 
по време на разработване на плана;  

 организиране и провеждане на информационна среща още при стратирането на плана 
за изясняване на целите и задачите, които стоят пред него и допустимия обхват;  

 провеждане на две анкетни проучвания: 
o първото за идентифициране на проблемите във връзка с изработването на 

Целевия и проблемен анализ – проведе се през месеци ноември и декември 
2014г, като в него взеха участие 213 души. Изводите от проведената анкета са 
използвани за допълване и коригиране на целевия и проблемен анализ, както и 
при разработването на стратегията и заложените в нея мерки на ИПГВР. От 
проведените проучвания на общественото мнение е събрана информация за 
актуалната ситуация и проблемите в отделните системи и инфраструктурата на 
града, както и са идентифицирани проектни идеи. 

o второто за идентифициране на най-значимите проектни идеи като част от план-
програмата на ИПГВР – проведе се през месец март 2015г., преди да бъде 
финализиран окончателния списък с проектите, но въпреки това се отчете 
заинтересованост по всички включени в него проекти. В него взеха участие 206 
души. Жителите и работещите в града дадоха своето мнение за това в какви 
интервенции следва да бъдат насочени приоритетно средства за периода 2015-
2020г. Допитването е използвано за основа, върху която са развити голяма част 
от включените в програмата за реализация на ИПГВР проекти. 
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 организиране и провеждане на „Граждански форум“ на дата 22.12.2014г. – първо 
обществено обсъждане на първи етап от плана – анализа, по време на което се отчете, 
че проблемите са определени в цялата им широка обхватност;   

 организиране и провеждане на „Обществен форум – фокус групи“ на дата 13.03.2015г. – 
бяха структурирани пет фокус групи с по десет участника: 

o Работна група 1. „Бизнес и Общински предприятия“ с тема: „Икономическо 
развитие - иновации, предприемачество и потенциал за растеж" и Модератор: 
Венета Вутова - Експерт „Проекти”. 

o Работна група 2. „Социална политика и здравеопазване” с тема: „Социална 
инфраструктура“ и Модератор: урб. Никол Демирева, помощник-експерт 
„Селищна мрежа и устройствено планиране на градската среда” - „ВАМОС“ ООД. 

o Работна група 3. „Образование, култура, спорт и НПО“ с тема: „Образователна и 
културна инфраструктура“ и Модератор: инж. Десислава Димова, технически 
експерт - „ВАМОС“ ООД.   

o Работна група 4. Отдел „ТСУ” на Община Червен бряг с тема: „Техническа 
инфраструктура”, „качествена градска среда“ и „устройствено планиране” и 
Модератор: Доц. д-р. арх. Валери Иванов – Ключов експерт „Селищна мрежа и 
устройствено планиране на градската среда” - „ВАМОС“ ООД. 

o Работна група 5. „Общинска администрация“ с тема: „Общинско управление” и 
Модератор: Урб. Виргиния Симеонова – помощник експерт „Селищна мрежа и 
устройствено планиране на градската среда” - „ВАМОС“ ООД. 

 организиране и провеждане на редица работни и експертни срещи за обсъждане на 
отделните етапи и части на плана – примерно Представители на заинтересованите страни 
взеха активно участие в дискусията за визия на града с хоризонт 2020 г. и плана за действие; 

 организиране и провеждане на „Обществено обсъждане“ на дата 17.03.2015г. за 
обсъждане на целия предварителен проект на ИПГВР. 

 
На сайта на общината периодично се публикува актуална информация за 

разработване на ИПГВР.  
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Фигура 52. Снимки на табла с информация по ИПГВР, поставени в гр. Червен бряг 
 
За осигуряване на достъп до информация относно проектите, включени в ИПГВР на 
Червен бряг бяха изработени и поставени табла в целия град. 
 

Постигнатите резултати от използваните методи за обществено участие са: 

 разпространена информация за хода на процеса по подготовка на ИПГВР сред широк 
кръг от граждани, партньори и медии – публикувана информация на сайта на община Червен 
бряг; 

 повишена мотивация за участие на заинтересованите страни и партньорите; 

 успешно приложени принципите на партньорство и гражданско участие в процеса на 
изработване на ИПГВР; 

 привлечено вниманието на бизнеса към ИПГВР и е постигнато съответствие между 
плана и инвестиционните намерения; 

 взети са предвид мненията, идеите и препоръките на експертите и гражданския сектор 
относно разработването на ИПГВР и бъдещите проекти; 

 проучени и отчетени очакванията и нагласите на гражданите на Червен бряг чрез 
проведени анкетни проучвания; 

 1 (една) встъпителна среща;  

 1 (една) информационна среща; 

 3 (три) експертни срещи; 

 2 (две) проучвания на общественото мнение; 

 1 (една) кръгла маса; 

 1 (един) обществен форум чрез 5 (пет) фокус групи; 

 3 (три) публикации в печатни и електронни издания; 

 1 (едно) обществено обсъждане; 

 2 (две) обяви в електронен и печатен източник за обществено обсъждане; 
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3.5.Очаквани резултати от прилагането на ИПГВР на град Червен бряг 
 

ИПГВР осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на 
различни политики и планови ресурси за постигане на определени цели с използване на 
специфични финансови инструменти.  

ИПГВР дава възможност за получаване на максимален ефект от съвместното използване 
на ресурси от различни източници, при навременно включване на ведомства, компании и 
организации, имащи отношение към градското развитие. 

Изпълнението на заложените проекти в следващия програмен период е фактор за 
решаване на реалните и потенциалните проблеми на територията, подобряване на 
благосъстоянието и качеството на живот на региона, качество, комфорт и достъпност на 
обществените услуги. 

Осъществяването на формулираната стратегия гарантира устойчиво развитие на града 
въз основа баланса на икономическите, социалните и екологичните приоритети и мерки. 

Реализацията на ИПГВР ще допринесе за повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на местната икономика, развитие на капацитета на работната сила; 
постигане на по-добро качество на живот чрез модернизация на градската среда и жилищните 
комплекси, инвестиции в социална, здравна, образователна, екологична и техническа 
инфраструктура, по-добро административно управление и обслужване. 

В резултат от прилагане на плана се очаква положително развитие в областите на 
интегрирано планиране в следните аспекти: 
 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

 Преструктуриране на производствената територия и адаптиране към съвременните 
изисквания; 

 Развитие на традиционните производства; 

 Въвеждане на иновации и нови производствени дейности; 
 
СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ  

 Приоритет в образованието на традиционните за града направления  

 Превръщане на културните традиции и обекти , в интегриращ фактор на хора от 
различни социални групи и на туристически интереси 
 
КАЧЕСТВЕНА ГРАДСКА СРЕДА 

 Подобряване на енергийната ефективност на индустриално изградените жилищни 
сгради; 

 Подобряване на енергийната ефективност на сградите на социалната инфраструктура – 
образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности; 

 Благоустройство на ЦГЧ и ж.к.Победа; 

 Благоустройство на зелени площи, паркове и градини; 

 Повишаване нивото на социалните услуги; 
 
ОКОЛНА СРЕДА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА  

 Подобряване на качествата на околната среда; 
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 Премахване замърсяването на р.Искър с нерегламентирано заустване на отпадни води; 
 
ДОСТЪПНОСТ  

 Подобряване на комуникационната инфраструктура; 

 Подобряване на техническата инфраструктура; 

 Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение 
 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Повишаване нивото на електронните услуги; 

 Осигуряване на възможност за мониторинг и контрол на дейността на общината по 
отделните проекти; 

 Повишаване нивото на партньорство между общината и неправителствените 
организации, както и формирането на ПЧП. 

 
3.6.Резултати от Екологичната оценка и от Оценка на съвместимостта на ИПГВР 
на град Червен бряг 
 

Дейностите по изготвяне на преценка необходимостта от екологична оценка (ЕО), 
съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Оценка за съвместимост (ОС), 
съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове са 
неразделна част от проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град 
Червен бряг. Основната й цел е да допринесе за интегриране на въпросите на околната среда 
в реализацията на ИПГВР на гр. Червен бряг, с което да се осигури по-високо ниво на защита 
на околната среда и устойчиво развитие на района, да отчете екологичните проблеми на най-
ранен етап на вземане на решение в предварителен проект и да направи процеса на 
оценяване на екологичните последствия от предложения план с по - голяма прозрачност, 
посредством консултации и участие на широката общественост. На база на резултатите се 
правят и съответните препоръки, които е необходимо да се вземат предвид при следващите 
действия и стъпки при последващо реализиране на плана. 

С писмо с изх.№520708.09.2015 г. от РИОСВ – Плевен е получено Решението за 
преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на ИПГВР Червен бряг, в 
което се отбелязва, че не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии; не попада в границите на защитени зони по смисъла на чл.5 от Закона 
за биологичното разнообразие (ЗБР); не попада в обхвата на глава шеста от Закона за 
опазване на околната среда и не е предмет на процедура по оценка на въздействие върху 
околната среда (ОВОС) или екологична оценка по реда на ЗООС. При реализацията на ИПГВР 
на гр. Червен бряг няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените 
защитенизони от мрежата Натура 2000. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за 
ОС, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по 
реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 
Вж. Приложение № 7. Писмо с изх.№1075/25.02.2015 г. от РИОСВ – Плевен и Писмо с 
изх.№5207/08.09.2015г. от РИОСВ – Плевен с приложено Решение №ПН ЕО – 6/2015г. за 
необходимостта от извършване на екологична оценка на ИПГВР Червен бряг 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

 

447 
Този документ е създаден във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/5-03/2013/030. за проект 
„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Червен бряг и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.  

ЧАСТ 4 
 

4.УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА НА 
ИПГВР НА ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ 
 
4.1.Управление на реализацията/прилагане на ИПГВР на град Червен бряг 
 
4.1.1.Структура на Комитета за управление на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Мониторинг и контрол върху реализацията на ИПГВР ще се осъществява от Комитет за 
наблюдение, който ще се състои от председател, заестник председател и членове, 
разпределени по експертни комисии, в зависимост от характера и сложността на проектите. 

Със заповед на кмета на община Червен бряг в комитета ще бъдат включени следните 
участници: 

 Заместник-кмет; 

 Секретар на общината; 

 Представители на следните структурни звена на общинската администрация: 
o Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“: 

- отдел „Правно обслужване и гражданска регистрация“; 
- отдел „Административно и информационно обслужване“; 
- отдел „Териториално и селищно устройство“; 
- отдел „Поръчки, проекти и екология“; 

o Дирекция „Хуманитарни дейности“; 
- отдел „Администриране на местни данъци и такси“; 
- отдел „Финанси и счетоводни дейности“; 
- отдел „Общинска собственост“; 
 

 Общински съветници; 

 Представители на други заинтересовани страни - граждани/ бизнес/ НПО.  
 

Общественото участие ще бъде осигурено с включване в експертните комисии на 
граждани с доказани качества, професионализъм и висок морал. 

 
4.1.2.Управление и реализация на ИПГВР на град Червен бряг 
 
Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва: 

 разглеждане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; 

 периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана; 

 разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и степента на постигане на 
стратегията на плана, в т.ч. по отношение на хоризонталните въпроси (политики); 

 разглеждане на резултатите от междинната оценка, ако е приложимо; 

 разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по проектите; 

 финансов одит. 
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Комитетът ще има следните функции и отговорности:  

 организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитане 
изпълнението на Стратегията за ИПГВР – гр. Червен бряг;  

 предлага за одобряване от Кмета на община Червен бряг на оперативните планове и 
ежегодните им актуализации;  

 проследява финансовото изпълнение и обвързването на финансирането на ИГПВР – гр. 
Червен бряг с общинския бюджет;  

 координира осигуряването на съответствие на общинските стратегии, планове и 
програми с целите и приоритетите на ИПГВР – гр. Червен бряг;  

 осигурява изпълнението и осъществява мониторинг на ИПГВР – гр. Червен бряг. 
 
Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез обществено 
участие, което може да се осъществи чрез: 

 самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се предоставя 
непрекъснато цялата информация за хода на реализацията; или 

 участие на представители на обществеността в работната група на ИПГВР или участие 
на представители на обществеността във всяко от организационните звена/ екипи по 
управлението им. 

 
4.1.3.Отчетност и оценка на ИПГВР на град Червен бряг 

 
Комитетът проследява изпълнението на тримесечие и изготвя доклад до кмета на 

община Червен бряг. Кметът на общината ежегодно представя на общинския съвет доклад за 
хода на изпълнението на ИПГВР и постигнатите междинни резултати по проектите и като цяло. 

Резултатите от работата на комисиите и напредъка в изпълнението на ИПГВР ще бъдат 
оповестени публично. Оценка на ИПГВР ще се извършва минимум два пъти за периода 2015-
2020г. – междинна и окончателна оценка. 

 
4.2.Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана на ИПГВР на 
град Червен бряг 
 

Индикаторите за реализация на ИПГВР са следните видове: 

 индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват 
положителните изменения в градската среда, с пряк принос за повишаване качеството на 
живот: подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради, брой 
нови/ реконструирани/ ремонтирани социални домове, повишено качество на публичната и 
работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и др. мерки, 
подобряващи екологичните условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на 
икономическите субекти в града, повишен инвестиционен интерес, икономисана топлинна и 
електроенергия от прилагане на мерки за енергийна ефективност и т.н. 

 индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичниш 
ефект – като икономия на труд, оборудване и финанси, площ на новоусвоени терени в 
реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени 
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производствени територии и/или в новосъздадени производствени юони, брой публични обекти 
с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н. 

 индикатори, свързани с въздействие върху развитие на територията – увеличена 
посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени или разширени икономически 
активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено  качество на здравно 
обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групи в неравностойно 
положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато от 
реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението, облагодетелствано от 
подобрен транспортен достъп, относителен дял на територията, придобила повишено качество 
на публичната и работна физическа среда и т.н. 

Избраните индикатори отговарят на следните принципи: да са специфични, измерими, 
постижими, релевантни и времево обвързани.  

За измерване на постигнатия напредък ще бъдат съпоставяни данни в началото и в 
края на периода на изпълнение на ИПГВР. Основни източници на данни са НСИ, ИСУН, 
Община Червен бряг, допълнителни проучвания. 

Вж. Приложение №6.  Индикатори за оценка – Таблица №5. 
 

4.3.Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на плана и 
оценката на резултатите от прилагането на ИПГВР на град Червен бряг 
 

Социалното партньорство между местната власт, бизнеса и населението на града ще 
гарантира ефективно разпределение на инвестиционните ресурси, публичност и прозрачност 
на всички процеси и успешно управление. 

Ефективен комуникационен канал са медиите, които ще бъдат в ролята на активни 
медиатори. Към тях редовно ще бъде изпращана информация, която ще съдържа информация 
за изпълнението на плана. 

Във всички проекти е предвидена дейност, свързана с реализиране на мерки за 
информация и публичност, което ще допринесе за популяризиране на действията на местната 
администрация. 

Информиране на широката общественост ще се осъществява регулярно чрез уеб сайта 
на Община Червен бряг (http://chervenbryag.bg), като се гарантира възможност на 
заинтересованите страни да задават въпроси и да дават предложения и коментари. 

Всички граждани могат да упражняват контрол върху изпълнението на проектите чрез 
пряко наблюдение и при забелязани нередности да отправят своите писмени забележки или 
предложения във формата за обратна връзка на сайта на Община Червен бряг, както и в 
писмена форма по образец в сградата на самата община. 

 

ЧАСТ 5 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


