
 
         

 
 

    
 ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 година     

 № 
Наименование 

на проекта 
№ на Договор за 

БФП 
начало 

обща 
стойност в 

лева 
БФП 

съфинансиран
е от 

бенефициента 

продължителнос
т 

статус 

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 

 1 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 
мерки за 
енергийна 
ефективност в 
сградата на 
районна служба 
„Пожарна 
безопасност и 
защита на 
населението” – 
Червен бряг 

BG16RFOP001-
2.001-0021- С01 

14.09.2016 г. 291 770,98 291 770,98 8 064,00 30 

в процес 
на 

изпълнени
е 

 2 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 
мерки за 
енергийна 
ефективност в 
многофамилни 
жилищни сгради 
на територията 
на град Червен 
бряг“ 

BG16RFOP001-
2.001-0020-С01 

19.09. 2016 г. 920 803,46 920 803,46 0,00 30 

в процес 
на 

изпълнени
е 

 3 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 
мерки за 

BG16RFOP001-
2.001-0019-С01 

02.11.2016 г. 
2 557 337,0

4 
2 557 337,0

4 
28 241,40 22 

в процес 
на 

изпълнени
е 



енергийна 
ефективност на 
„За обект 
комплекс за 
култура и 
изкуство“, 
находящ се в гр. 
Червен бряг, ул. 
„Търговска“ 

 4 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 
мерки за 
енергийна 
ефективност в 
общинска сграда 
„Социална 
служба“ на 
територията на 
гр. Червен бряг“ 

BG16RFOP001-
2.001-0163- С01 

14.11.2016 г. 689 649,00 689 649,00 0,00 30 

в процес 
на 

изпълнени
е 

 5 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 
мерки за 
енергийна 
ефективност на 
многофамилни 
жилищни сгради, 
строени по 
индустриален 
способ на 
територията на 
гр. Червен бряг“ 

BG16RFOP001-
2.001-0178- С01 

10.10.2016 г. 
2 109 768,5

7 
2 109 768,5

7 
0,00 30 

в процес 
на 

изпълнени
е 

 6 

„Реконструкция, 
модернизация и 
въвеждане на 

BG16RFOP001-
2.001-0183- С01 

11.10.2016 г. 382 768,40 382 768,40 0,00 30 
в процес 

на 



мерки за 
енергийна 
ефективност на 
масивни 
многофамилни 
жилищни сгради 
на територията 
на гр. Червен 
бряг“ 

изпълнени
е 

 7 

Повишаване 
административни
я капацитет на 
служителите от 
Община Червен 
бряг за успешно 
изпълнение на 
проекти, 
финансирани по 
Приоритетна ос 2 
„Подкрепа за 
енергийна 
ефективност в 
опорни центрове 
в периферните 
райони“ на ОПРР 
2014-2020 г. 

BG16RFOP001-
8.003-0019-С01 

10.10.2016 г. 44 358,80 44 358,80 0,00 30 

в процес 
на 

изпълнени
е 

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 8 
„гр. Червен бряг 
ж.к. „Победа“ бл. 
10, кв. 70" ЕЕ 1288 31.07.2015 г. 730 648,63 730 648,63 0,00 26 приключен 

 9 
"гр. Червен бряг, 
ж.к. "Победа" 
бл.8, кв. 70" Вх. № 2227 12.04.2016 г.     

в процес 
на оценка 

 10 
"гр. Червен бряг, 
ул. "Софроний 
Врачански" № 21" Вх. № 4675 28.3.2017 г.     

в процес 
на оценка 



 
 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 11 

„Насърчаване на 
социалното 
приобщаване и 
икономическото 
развитие чрез 
реконструкция и 
рехабилитация на 
общински пътища 
на територията 
на Община 
Червен бряг” 

Вх. № 
15/07/2/00660 

 

5 867 329,6
7 

5 867 329,6
7 

0,00 

 

в процес 
на оценка 

 12 

„Рехабилитация 
на улици на 
територията на 
град Червен бряг“ 

Вх. № 
15/07/2/00419 

 

1 952 375,1
9 

1 952 375,1
9 

0,00 

 

в процес 
на оценка 

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 

 13 

„Активиране и 
осигуряване на 
заетост на 
младежи от 
община Червен 
бряг” 

BG05M9OP001-
1.002-0034-C01 

26.04.2016 г. 

363 720,00 363 720,00 

0,00 12 приключил 

 14 
„Нови 
възможности за 
грижа” 

2014BG05M9OP001
-2.2015.001-C0001 

24.03.2015 г. 

  

0,00 12 
приключил 

 15 

„Достоен и 
независим живот 
в общността“ 

BG05M9P001-
2.002-0066-C001 

16.09.2015 г 

499 774.73 499 774.73 0,00 

23 

в процес 
на 
изпълнени
е 

 16 

„Приеми ме 2015” 

BG03-ПСО1-21 

11.12.2015 г. 

  0,00 

36 

в процес 
на 
изпълнени
е 



 17 

Развитие на 
социалното 
предприемачеств
о в община 
Червен бряг 

Вх. рег. №: 
BG05M9OP001-
2.010-0089 

31.3.2017 г. 

142 800,00 142 800,00 0,00 

16 

в оценка 

 18 

Създаване на 
партньорска 
мрежа между 
община Червен 
бряг и Пожарна и 
спасителна 
служба към 
Министерство на 
вътрешните 
работи на Чехия 
за трансфер на 
иновативни 
социални 
практики и 
възможности за 
обучение и 
включване на 
младите хора в 
превантивни 
дейности при 
рискови ситуации 
с цел публична 
и/или 
корпоративна 
ангажираност 

Вх. рег. №: 
BG05M9OP001-
4.001-0180 

5.4.2017 г. 191 840,00 191 840,00 0,00 14 одобрен 

 19 

Концепция от 
Община Червен 
бряг, за 
приобщаване на 
уязвими групи по 
интегрирана 

Вх. № 14  550 000,00 550 000,00 0,00 24 одобрен 



процедура, 
финансирана по 
ОПРЧР и ОП 
НОИР 

 
 ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 

 20 

По-добро 
свързване на 
Александрия и 
Червен бряг към 
ТЕN-Т 

ROBG-306 

 

Общ 
бюджет: 15 
568 168,00 

Бюджет 
Община 
Червен 

бряг: 6 610 
604,00  

132 212,08 24 
в процес 
на оценка 

 
 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 21 

„Осигуряване на 
топъл обяд на 
лица и семейства 
от община 
Червен бряг“ 

BG05FMOP001-
3.002-0058-С01 

21.07.2016 г. 512 839,47 512 839,47 0,00 16 
в процес 
на 
изпълнени
е 

 



                                                                        
                                                                              

                                          
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

        ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

 

        ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 

  

 

 

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на 

тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг“ 
 

 
Регистрационен номер на договора:  № BG06RDNP001-7.008-0045-C01/01.11.2019 г, Процедура BG06RDNP001-

7.008 - Енергийна ефективност, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“, ПРСР 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
  

 
Цел на проекта: Създаване на устойчива, естетична и безопасна градска жизнена среда, допринасяща за по-високо 

качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-

икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.  

 

Стойност на проекта:     550 783, 82  лева, от които: 

Европейско съфинансиране:   468 166, 24 лева 

Национално съфинансиране:     82 617, 58 лева  

 

Начална дата на проекта: 01.11.2019 година 

Крайна дата на проекта: 01.11.2022 година 
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