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Въведение 
Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг е основен документ за 

стратегическо планиране, който обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво развитие на територията. 

Необходимостта от изготвяне на План за интегрирано развитие на община Червен 

бряг, произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР), който се явява пряка връзка 

между политиките на ЕС в областта на регионалното развитие и политиката за развитие 

на регионално ниво на Р. България. Като основен елемент на ЗРР, Планът за интегрирано 

развитие се явява инструмент за определяне на визията, приоритетите, целите и мерките 

за развитие на територията на общината. 

 

Цели и обхват на План за интегрирано развитие на община Червен бряг в периода 

2021-2027 г. 

Планът за интегрирано развитие е основният стратегически документ за управление 

на община Червен бряг в следващите 7 години. Той е и основен документ от системата за 

стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие и служи за 

определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на общините и 

населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и 

финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския 

съюз. 

Съгласно чл. 13, ал. 2 ЗРР, Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг 

осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни 

политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на 

икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. 

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг е средносрочен документ, 

определящ целите и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други 

общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.1 

 

 
1 Закон за регионалното развитие (чл. 13, ал.1) 
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Фигура 1. Система от стратегически документи в областта на регионалното 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодателна рамка 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. е 

разработен в съответствие с:  

• Нормативните изисквания на чл.13, ал.1 и ал.2, чл. 17, т.9 от Закона за 

регионалното развитие (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.); 

• Правилника за прилагане на Закон за регионалното развитие; 

Национална концепция за 
регионално и 

пространствено развитие 

Интегрирани териториални стратегии за развитие на 
регионите за планиране от ниво 2 

Секторните стратегии 
и документи на 

регионално равнище  

План за интегрирано развитие на община 

Секторните 
стратегии и 

документи на 
регионално 

равнище  
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• „Методически указания за разработване на Планове за интегрирано развитие на 

община за периода 2021-2027 г”, одобрени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството; 

• Целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г.; 

Разработването на Планът на интегрирано развитие на община Червен бряг е 

съобразено със следните основни принципи: 

• Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

• Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики 

за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности; 

• Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и 

програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на 

интегрираното регионално и местно развитие;  

• Методологични работни документи на ЕК за използване на индикатори и 

извършване на оценки; 

• Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете 

на ЕС и други публични и частни източници. 

В разработването на Планът за интегрирано развитие на Община Червен бряг е 

приложен интегриран подход на развитие, т.е. тясна координация на различните публични 

политики на базата на местните специфики и потенциали, както и интегрирането на 

различни секторни дейности за въздействие. 

 

Стратегическа рамка 

В системата за регионално развитие в страната през 2020 г., в края на плановият 

период 2014-2020 г. и преди началото на следващият 2021-2027 г., настъпиха промени, 

които редуцираха броят на документите в областта на регионалната политика. Тези 

промени се наложиха, поради факта че в Законът за регионално развитие до 2020 г. беше 

заложено изработването на редица стратегически документи в различните йерархични 

нива, а системата бе поделена на програмиране на стратегическото планиране на 

регионалното развитие и програмиране на пространственото развитие. В тези две системи 

на регионалната политика в страната бе предвидено разработването на планови документи 

на всички нива (национално, регионално, областно и общинско) както за регионално 

развитие, така и за пространствено развитие.  



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

РАБОТЕН ВАРИАНТ 

16 
 

Чрез тази промяна в нормативната рамка на страната се цели да се оптимизират 

процесите на регионално и пространствено развитие, чрез тяхното по-ефективно 

сближаване и координиране. От тази изходна точка, бе редуциран и броят на 

стратегическите документи, с цел постигането на по-голяма ефективност и 

съдържателност в тях. Така, стратегически документи в областта на регионалното 

развитие в страната се състоят от: 

• Националната концепция за регионално и пространствено развитие; 

• Интегрирани териториални стратегии за развитие на район от ниво 2; 

• План за интегрирано развитие на община (преди Общински план за развитие). 

Настоящата регионална политика и целите на новите Планове за интегрирано 

развитие на общините, са насочени към обединяването на регионалното и пространствено 

развитие и улесняване на комуникацията между стратегическото и устройствено 

планиране. 

При изготвянето на ПИРО на Червен бряг са взети предвид следните стратегически 

документи: 

✓ Националната концепция за регионално и пространствено развитие 

представлява дългосрочен планов документ, който определя целите и приоритетите на 

държавната политика, с цел намаляване на дисбаланса в развитието на националната 

територия и съответствието й с другите секторни и хоризонтални политики. В този 

документ се определя стратегията за развитие на националната територия и връзката й с 

други територии.2 

✓ Интегрираната териториална стратегия за развитие на район от ниво 2 е 

средносрочен планов документ, определящ целите и приоритетите за устойчиво 

интегрирано регионално и местно развитие на територията на съответния регион за 

планиране в съответствие с предвижданията на Националната концепция за регионално и 

пространствено развитие и другите секторни и хоризонтални политики, както и връзките 

му с други региони за планиране от ниво 2 в страната и в съседните държави в 

макрорегиона.3 

✓ Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Червен бряг за 

периода 2015-2020 г., който представлява стратегически документ, в който е приложен 

единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на 

 
2 Закон за регионално развитие, чл. 10 
3, Пак там, чл. 11 
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дейности и ресурси за развитието и управлението на урбанизираната територия в периода 

2015-2020 г. 

✓ Общ устройствен план на община Червен бряг 

При разработването на ПИРО на Червен бряг са отчетени и заложените цели, 

приоритети и проекти за развитие в Общинския план в периода 2014-2020 г. 

 

Процес на разработване 

Настоящият документ е разработен в партньорството на всички служители в 

Общинска администрация – Червен бряг, кметовете на населените места в общината, 

както и всички заинтересовани страни. Процесът на разработване на ПИРО на Червен 

бряг включва няколко етапа: 

• Предварителни проучвания – в този предварителен етап беше направено детайлно 

проучване на всички съществуващи стратегически документи в Община Червен бряг, 

както и бе събрана и обработена необходимата статистическа информация за изготвяне на 

плана; 

• Провеждане на проучвания и консултации – в тази фаза бяха организирани 

консултации с представители на служителите от Общинска администрация – Червен бряг, 

както и с кметовете на населените места в общината. За проучване на мнението на 

заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ПИРО Червен бряг, бяха проведени 

анкетни проучвания за идентифицираните от тях проблеми, потенциалите и 

възможностите за развитие в периода 2021-2027 г. 

• Изготвяне на ПИРО – в тази фаза бе изготвен ПИРО на Червен бряг на базата на 

вече събраната и обработена информация от стратегически документи, статистически 

данни, информация на Общинска администрация и проведените проучвания; 

• Определяне на визия, цели и приоритети за развитие на община Червен бряг в 

периода 2021-2027 г. – в този етап са отразени местните потенциали за развитие и 

възможностите за решаване на конкретните проблеми, с цел постигане на балансирано и 

устойчиво развитие, на основата на извършените аналитични проучвания в предходните 

етапи; 

• Изготвяне на комуникационна стратегия; 

• Очертаване на зони за въздействие; 

• Изготвяне на Програма за реализация – на основата на извършения анализ на 

социално-икономическото развитие на общината, проучените мнения сред 

заинтересованите страни, проведените консултации с представители на Общинска 
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администрация и проучените възможности за финансиране чрез Структурните фондове на 

ЕС, са очертани основни приоритетни проекти и действия в периода 2021-2027 г.; 

• Очертаване на необходимите действия и индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО; 

• Съгласуване и приемане на ПИРО. Последващи действия по актуализация, 

наблюдение и оценка на плана. 
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I. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, 

СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН 

БРЯГ  
 

1. Териториален обхват 
 

Географско положение 

Община Червен бряг се намира в Северозападна България, на границата между 

Дунавската хълмиста низина и Предбалкана. Общината попада в обхвата на област 

Плевен и Северозападен район за планиране. Площта на община Червен бряг е 485 км.2, 

което представлява 10% от територията на областта, или общината се нарежда на 11-то 

място по площ след всички останали общини в област Плевен. Общината включва в 

състава си общо 14 населени места, сред които 2 града (Червен бряг и Койнаре) и 12 села.  

На север общината граничи с община Кнежа, на юг с община Луковит, на запад с 

Бяла Слатина, на югозапад с Роман, на изток и североизток с общините Долни Дъбник и 

Искър. 

 

Релеф 

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Стара 

планина, от десния бряг на р. Искър до устието на р. Златна Панега, което определя 

нейния разнообразен релеф. В най-северните части на общината преобладава равнинният 

релеф, докато южните части на Червен бряг попадат на границата с Предбалкана. 

Равнинно-хълмистият характер на релефа в общината се разчленява от пресичащите я 

реки – Златна Панега и Искър. За тях са характерни силно изразени меандри (р. Искър). 

Наблюдава се силна ерозионна дейност, реките Искър и Златна Панега са сформирали 

речни тераси с височина между 7 и 20 метра, богати на подземни води. 

Основата на плочата в най-северните части на общината е изградена от скали с 

палеозойска възраст, в южните части на общината се разполагат мезозойски и неозойски 

седименти (варовици, мергели, глини).  

Характерно за геоложкия строеж и особеностите на релефа, е че южната част на 

общината, която попада в пределите на Предбалкана е била подложена на трикратни 

издигания през терциера, които издигания са се редували с периоди на тектонски покой, 

като така са се формирали денудационните заравнености. В това време реките са 

образували дълбоки проломи с няколко речни тераси. През този период става и 
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оформянето на р. Искър. В южната част на община Червен бряг са оформени карстови 

долини на р. Искър. 

Най-ниската точка в общината е при с. Глава – 62 м.н.в., докато най-високата част е 

при с. Сухаче – 393 м. 

 

Полезни изкопаеми 

В община Червен бряг предимно има находища на нерудни полезни изкопаеми, като 

са открити и доказани залежи на газ и нефт край с. Девенци. 

Нерудни полезни изкопаеми: 

На територията на община Червен бряг са регистрирани няколко находища за добив 

на строителни материали: 

• Находище на строителни материали (варовици) „Маркова могила-3“, разположена 

в землищата на с. Чомаковци, с. Девенци и гр. Червен бряг, община Червен бряг;4; 

• Находище „Червен бряг“ („Банчовското“) за добив на мергели; 

• Находище „Девенци“ за добив на пясъци и чакъли. Находището се намира на 

територията на с. Девенци5 

• Находище „Врачански варовик“ – участък от това находище попада на 

територията на община Червен бряг (с. Реселец) за добив на строителни материали 

варовици; 

• Находище „Койнаре“ отново за добив на варовици, което има участък в с. 

Девенци; 

• В община Червен бряг има разрешения за проучване на находища на газ и нефт в 

района на с. Девенци, в който само доказаните запаси са 2.15 млрд. куб. м газ и 423 хил. 

куб. м кондензат (колкото е годишната консумация в страната), а вероятните са в пъти по-

големи. 

 

Климат 

Територията на общината се отнася към умерено-континенталната климатична 

област на страната. Климатът се формира под влиянието на океански въздушни маси от 

умерените ширини, нахлуващи от северозапад и по-рядко на континентални въздушни 

маси от умерените ширини, нахлуващи от североизток. За студеното полугодие в редица 

 
4 https://www.me.government.bg/bg/themes/razreshenie-406-ot-09-10-2014-g-za-prouchvane-na-stroitelni-
materiali-v-plosht-markova-mogila-3-ob-1468-0.html 
5 https://data.egov.bg/data/resourceView/52a85f74-0c67-47c5-8726-b398f90df621 

https://www.me.government.bg/bg/themes/razreshenie-406-ot-09-10-2014-g-za-prouchvane-na-stroitelni-materiali-v-plosht-markova-mogila-3-ob-1468-0.html
https://www.me.government.bg/bg/themes/razreshenie-406-ot-09-10-2014-g-za-prouchvane-na-stroitelni-materiali-v-plosht-markova-mogila-3-ob-1468-0.html
https://data.egov.bg/data/resourceView/52a85f74-0c67-47c5-8726-b398f90df621
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места се наблюдават температурни инверсии. Климатичните условия в общината зависят 

от редица фактори: конфигурацията на релефа, географското положение, слънчевата 

радиация и атмосферната циркулация. Влияние върху климатичната обстановка в 

общината оказва и Стара планина, която се явява важна климатична преграда, а 

равнинният характер на релефа в северните части допринася за нахлуването на студени 

въздушни маси през зимните месеци. Поради тази причина континенталният характер на 

климата е добре изразен с ясно подчертана студена зима, топла пролет и горещо лято. 

Средната годишна максимална температура е около 17 градуса, средните минимални 

годишни температури са около -4,8⁰. Средните месечни минимални температури през 

януари месец са около -8⁰, а максималната средна месечна юлска температура е около 20⁰. 

Годишната температурна амплитуда е около 12,3⁰. През януари месец преобладават броят 

на дните с температури малко над 0⁰, докато най-голям брой дни с максимални 

температури над 35⁰ се отчитат през юли месец. 

Фигура 2. Максимални месечни температури в община Червен бряг 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/ 

 

Годишната сума на валежите в района е от порядъка на 580 мм., като максимумът е 

пролетен през май-юни, а минимумът е през август-септември. През пролетта валежите 

https://www.meteoblue.com/
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достигат до 180-200 мм., а най-малки са през зимата 100 мм. Снежната покривка се 

задържа не повече от 30-40 дни. 

 

Фигура 3. Средни температури и валежи в община Червен бряг 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/ 

Преобладаващите ветрове в община Червен бряг са западни, северозападни (през 

пролетта и есента) и северните и североизточните ветрове (през лятото и зимата). 

Честотата на ветровете е около 30-40%. В тази част от страната средната годишна скорост 

на ветровете не превишава 2m/s. 

https://www.meteoblue.com/
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Фигура 4. Скорост на вятъра в община Червен бряг 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/ 

Фигура 5. Роза на ветровете в община Червен бряг 

 

Източник: https://www.meteoblue.com/ 

 

https://www.meteoblue.com/
https://www.meteoblue.com/
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Води 

Основните фактори, които оказват влияние върху хидроложките особености на 

територията на община Червен бряг са количеството и разпределението на валежите, 

равнинно-хълмистия характер на релефа, филтрацията и изпарението, характерът на 

релефа. 

Хидрографската мрежа в община Червен бряг е слабо развита, като на територията й 

основно протичат реките Искър, Златна Панега и по-малки притоци на р. Искър (р. 

Ръчене, вливаща се в нея при с. Реселец и Габърска река, вливаща се в нея при с. 

Чомаковци). Река Златна Панега е десен приток на река Искър и се влива в нея при с. 

Радомирци, северозападно от гр. Червен бряг. 

Основните притоци на р. Златна Панега са: леви притоци (Белянска и Батулска река) 

и десни притоци (Дъбенска река, Крушов дол и Бреснишки дол).  

Подхранването на реките е дъждовно, като във височина се увеличава делът на 

снежното подхранване. Максимумът на оттока е пролетен, а минимумът е есенен. Река 

Златна Панега се отличава с карстово подхранване. Пълноводието на реките се наблюдава 

в периода от март до юни, а от август до ноември - маловодие. 

Освен повърхностно-течащи води на територията на община Червен бряг има и 

порови и карстови подземни води: 

• Порови води в кватернера (подземно тяло с код BClC0000QAL0l7); 

• Порови води в Кватернера – р. Вит (подземно тяло с код BG1G0000QAL018); 

• Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър (подземно тяло с код 

BG1G0000QPL024); 

• Карстови води в Ломско-Плевенската депресия (подземно тяло с код 

BG1G000N1BP036); 

• Карстови води в Предбалкана (подземно тяло с код BG1G0000K2S037); 

• Карстови води в Ломско-Плевенския басейн (подземно тяло с код 

BG1G0000K2M047);6 

 

 

 

 

 

 
6 РИОСВ Плевен 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

РАБОТЕН ВАРИАНТ 

25 
 

Карта 1. Речна мрежа в община Червен бряг 

 
 

Язовири 

На територията на община Червен бряг има няколко язовира. Най-голям е язовир 

Телиш с обем от 32 млн. куб., водите на който се използват основно за напояване на 

земеделски земи. По северозападната граница на общината, в територията на Червен бряг 

влизат и водите на язовир Еница, който е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД – 

София с максимален завирен обем 36,7 млн. куб. метра. В североизточната част на 

общината влизат и водите на язовир Горни Дъбник. Освен това има няколко изградени 

микроязовира и рибарника. 
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Карта 2. Язовири в община Червен бряг 

 

 

Почви 

Основните фактори, които определят почвеният строеж и състав на дадена 

територия зависят основно от видът на скалите, характерът на релефа, климатът и водите, 

растенията, животните и човешката дейност. Поради тази причина и влиянието на всички 

тези фактори и условия, в община Червен бряг са се формирали следните почвени типове: 

Зонални типове почви: 

• Излужени черноземи почви – те са най- разпространеният генетичен почвен тип в 

Северна България, като обхващат основно земите от Дунавската равнина и най-ниските 

части на Предбалкана. Образували са се под влиянието на умерено-континенталния 

климат. Отличават се с мощен хумусен хоризонт и съдържание на калциев карбонат, с 

високо естествено плодородие. Съдържанието на хумус в тях варира между 3-5%, а 

дължината на хумусния хоризонт е около 100 см. Този тип почви са подходящи за 

отглеждане на житни, фуражни, зърнени култури и зеленчуци.  

• Сиви горски почви – този почвен тип отново е характерен за Предбалкана и 

високите части на Дунавската равнина. Формирал се е под влиянието на умерено-

континенталния климат, а почвообразуващите скали са глини, варовици, мергели и др. 
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При този тип има ясно изразен хумусно-алувиален хоризонт. При сивите горски почви 

съдържанието на хумус е по-малко (2%) в сравнение с черноземите почви, слабо запасени 

са с азот и фосфор, но имат високо съдържание на калий. Подходящи за отглеждане на 

картофи, ръж, овес, лозя и други. Тези почви имат слаба водопропускливост, като при 

навлажняване стават пластични, а при изсъхване се напукват. 

Азонални типове почви 

• Алувиално-ливадни почви – този тип почви са разпространени върху първата и 

втората надзаливни тераси на реките. Богати са на скални материали и хумусни вещества. 

Тези почви се развиват при близко ниво на подпочвените води най-често от 1 до 2-2.5 м. 

При този почвен тип хумусният хоризонт е около 10-40 см., като на места се наблюдава 

покриването с нови наноси с малка мощност, което води до образуването на нов хумусен 

хоризонт, така че при тях има редуване на няколко хумусни хоризонта. Механичният 

състав на такъв тип почви се определя от речните наноси, върху които са се образували 

тези почви. Те задържат по-продължително време влагата и са подходящи за отглеждане 

на зеленчуци. Отличават се със сиво-жълт цвят и са доста плодородни (зеленчуци, коноп, 

ориз и др.). Този почвен тип се среща около реките Искър и Златна Панега. 

 

Флора и фауна 

Върху развитието на растителността в община Червен бряг влияние оказват много 

фактори, като най-голямо значение имат преходното физикогеографско положение, 

равнинно-хълмистият релеф, разнообразните почвено-климатични условия, геоложкото 

минало на общината, както и антропогенната дейност на човека.  

Растителността в община Червен бряг се отнася към Илирийската провинция на 

Европейската широколистна горска област. На територията на общината горската 

растителност е представена предимно от благун, горун, габър, мъждрян, клен, липа, 

обикновен бук и др. Покрай реките основно са разпространени върби и тополи. 

Храстовата растителност е представена от дрян, глог, драка, леска, къпина, шипка и др. 

Към тревната растителност се срещат полевица, власатка, садина, белизма, ливадина и др.  

В обхвата на община Червен бряг има и няколко защитени вековни дървета7: 

1. Благун (1459) 

Вид: благун (Quercus frainetto); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

2. Благун (1460) 

 
7 Регистър на вековните дървета в България: http://eea.government.bg/v-trees/bg/result2.jsp 

http://eea.government.bg/v-trees/bg/result2.jsp
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Вид: благун (Quercus frainetto); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

3. Бряст (521) 

Вид: бряст (Ulmus spp.); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Радомирци 

4. Бяла топола (1451) 

Вид: бяла топола (Populus alba); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Глава 

5. Бяла черница (842) 

Вид: бяла черница (Morus alba); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

6. Източен чинар - 8 бр. (839) 

Вид: източен чинар (Platanus orientalis); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

7. Летен дъб (588) 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

8. Летен дъб (1113) 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец 

9. Летен дъб (1452) 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Лепица 

10. Летен дъб (1317) 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Койнаре; 

11. Летен дъб (589) 

Вид: обикновен (летен) дъб (Quercus robur); 

Местоположение: Община Червен бряг, гр. Червен бряг 

12. Полски бряст (1313) 

Вид: полски бряст (Ulmus minor); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Глава 

13. Три бели тополи (1453) 

Вид: бяла топола (Populus alba); 
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Местоположение: Община Червен бряг, с. Глава 

14. Цер (1009) 

Вид: цер (Quercus cerris); 

Местоположение: Община Червен бряг, с. Ракита 

 

Животинският свят на община Червен бряг е представен от евросибирски и 

европейски видове: дива свиня, благороден елен, лисица, заек, сърна, таралеж, 

костенурка, мишка, смок, дъждовник и др. От птиците най-разпространени са врана, 

горска зидарка, коприварче, дрозд, въртошийка, сова, яребица, пъдпъдък, гривяк, 

гургулица/прелетна/ и др. Сред рибите: речен кефал, шаран, сом, скобар, каракуда, уклей, 

бяла мряна, лин и др. 

Защитени видове са големият ястреб, белоопашатия мишелов, орелът змияр и 

соколът Орко. 

 

Защитени територии 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания 

за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологичното разнообразие.8 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две 

основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 

накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици 

(наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското 

законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).9 

Съобразено с естествено-историческите и социално-икономически условия в 

страната, площта на защитените територии (ЗТ) и защитените зони в рамките на 

Националната екологична мрежа трябва да представлява най-малко 15% от територията 

на страната. Темпът на достигане на тази цел е най-силен през последните години след 

присъединяването на страната към ЕС. Идентифицирани и характеризирани типове 

представителни за България и Европа местообитания, са обявени като единици от 

Общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. 

 
8 http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 
9 http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites
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На територията на Община Червен бряг, съгласно списъка на защитените зони за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) 

попадат следните зони от Натура 2000:   

Защитени зони по Директивата за птиците: 

 

• Защитена зона „Горна Дъбник -Телиш“ с код BG0002095 за опазване на 

дивите птици; 

Предмет на опазване в защитена зона “Горни Дъбник - Телиш” с идентификационен 

код BG0002095 са следните видове птици по Закона за биологичното разнообразие 10: 

Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма 

бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), 

Бял щъркел (Ciconia ciconia), Лопатарка (Platalea leucorodia), Поен лебед (Cygnus cygnus), 

Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Орел рибар (Pandion 

haliaetus), Мoрски орел (Haliaeetus albicilla), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски 

блатар (Circus cyaneus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Малък сокол (Falco 

columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), 

Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Малка чайка (Larus 

minutus), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), Черна рибарка (Chlidonias niger), 

Блатна сова (Asio flammeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Черен кълвач (Dryocopus 

martius), Червеногърба сврачка (Lanius collurio); Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), 

Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Посевна гъска (Anser fabalis), Голяма белочела 

гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas 

penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Червеноклюна потапница (Netta 

rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), 

Планинска потапница (Aythya marila), Траурна потапница (Melanitta nigra), Звънарка 

(Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям нирец (Mergus merganser), 

Малък ястреб (Accipiter nisus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula 

chloropus), Лиска (Fulica atra), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена 

 
10 ДВ, бр. 84, 26 септември 2008 г. 
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калугерица (Vanellus vanellus), Малък брегобегач (Calidirs minuta), Kривоклюн брегобегач 

(Calidirs ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Средна бекасина (Gallinago 

gallinago), Горски бекас (Scolopax rusticola), Черноопашат крайбрежен бекас (Limosa 

limosa), Mалък свирец (Numenius phaeopus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), 

Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), 

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка буревестница 

(Larus canus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Брегова лястовица (Riparia riparia). 

• Защитена зона с код BG0000332 „Карлуковски карст“ за опазване на дивите 

птици - „Карлуковски карст” е важно гнездово местообитание на много петрофилни 

видове птици. Установени са 128 вида птици, от които 25 са вписани в Червената книга на 

България (1985). От срещащите се видове 57 са от европейско природозащитно значение 

(SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са 

включени 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 18 вида, в 

SPEC3 - 37 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в 

приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 

мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 

«Карлуковски карст» е едно от най-важните места в България от значение за Европейския 

съюз за белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), 

бухала (Bubo bubo), осояда (Pernis apivorus), земеродното рибарче (Alcedo atthis) и 

ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), които гнездят тук в значителна численост. 

Мястото е с европейско значение и за обикновената ветрушка (Falco tinnunculus), която 

има много плътна гнездова популация в района. «Карлуковски карст» поддържа 

представителни за България гнездови популации на полската бъбрица (Anthus campestris), 

черния (Ciconia nigra) и белия (Ciconia ciconia) щъркел. Два световно застрашени вида се 

срещат редовно в района – ливадния дърдавец (Crex crex), който гнезди тук и малкия 

корморан (Phalacrocorax pygmeus) по време на миграция.  

Защитената зона е обявена, с цел опазване на местообитанията на дивите птици и 

поддържане на тяхното благоприятно природозащитно състояние. 
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Карта 3. Защитени зони за опазване на птиците 

 

 

Защитени зони по Директивата за местообитанията: 

• Защитена зона с код BG0001014 „Карлуково“ - 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. 

Природни местообитания - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-

Pandion, Alnion incanae, Salicion albae); Твърди олиготрофни до мезотрофни води с 

бентосни формации от Chara; Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitans и Callitricho Batrachion; Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi; Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); Субпанонски 

степни тревни съобщества; Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества; 

Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion); Хазмофитна растителност по 

варовикови скални склонове; Неблагоустроени пещери; Панонски гори с Quercus petraea и 

Carpinus betulus; Панонски гори с Quercus pubescens; Балкано-панонски церово-горунови 

гори; Мизийски гори от сребролистна липа; 
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Безгръбначни -CATOPTA THRIPS; алпийска розалия; овална речна мида; еленов рогач; 

голям буков сеч; ивичест теодоксус; лицена; голям сечко; червенокрака одонтоподизма; 

поточен рак; ценагрион;  

Риби - балкански щипок; европейска горчивка; обикновен щипок; распер; балканска 

мряна;  

Земноводни и влечуги - южен гребенест тритон; жълтокоремна бумка; обикновена блатна 

костенурка; шипоопашата сухоземна костенурка;  

Бозайници, без прилепи – видра; европейски лалугер; пъстър пор; степен пор;  

Прилепи - голям нощник; голям подковонос; дългокрил прилеп; дългопръст нощник; 

дългоух нощник; малък подковонос; остроух нощник; подковонос на мехели; 

средиземноморски подковоно; трицветен нощник; широкоух прилеп; южен подковонос.11 

• Защитена зона с код BG0000613 „Река Искър“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Предмет на опазване са следните природни местообитания: Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), Естествени 

еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, Отворени 

калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, Панонски льосови 

степни тревни съобщества, Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и 

Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris). 

Бозайници: Широкоух прилеп /Barbastella barbastellus/; Видра /Lutra lutra/; Добруджански 

(среден) хомяк /Mesocricetus newtoni/; Дългокрил прилеп /Miniopterus schreibersi/; Степен 

пор /Mustela eversmannii/; Остроух нощник /Myotis blythii/; Дългопръст нощник /Myotis 

capaccinii/; Трицветен нощник /Myotis emarginatus/; Голям нощник /Myotis myotis/; 

Средиземноморски подковонос /Rhinolophus blasii/; Южен подковонос /Rhinolophus 

euryale/; Голям подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/; Maлък подковонос /Rhinolophus 

hipposideros/; Подковонос на Мехели /Rhinolophus mehelyi/; Лалугер /Spermophilus citellus/ 

и Пъстър пор /Vormela peregusna/. 

Земноводни влечуги - Червенокоремна бумка /Bombina bombina/; Голям гребенест тритон 

/Triturus karelinii/; Жълтокоремна бумка /Bombina variegata/; Ивичест смок /Elaphe 

quatuorlineata/; Обикновена блатна костенурка /Emys orbicularis/; Шипобедрена 

костенурка /Testudo graeca/; Шипоопашата костенурка /Testudo hermanni/ и Добруджански 

 
11 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001014&siteType=HabitatDirective 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001014&siteType=HabitatDirective
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тритон /Triturus dobrogicus/. б 4/РИБИ - Белопера кротушка /Gobio albipinnatus/; Распер 

/Aspius aspius/; Европейска горчивка /Rhodeus sericeus amarus/; Черна (балканска) мряна 

/Barbus meridionalis/; Виюн /Misgurnus fossilis/; Балкански щипок /Sabanejewia aurata/; 

Обикновен щипок /Cobitis taenia/; Ивичест бибан /Gymnocephalus schraetzer/; Голяма 

вретенарка /Zingel zingel/; Малка вретенарка /Zingel streber/; Сабица /Pelecus cultratus/; 

Голям щипок /Cobitis elongata/; Високотел бибан /Gymnocephalus baloni/ и Карагьоз 

(Дунавска скумрия) /Alosa immaculata/.12 

• Защитена зона с код BG0000591 „Седларката“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 13 

Предмет на опазване в защитената зона са: 2.1. типът природно местообитание 

Неблагоустроени пещери по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие; 2.2. 

местообитанията на следните видове бозайници по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие: Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям нощник (Myotis 

myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), 

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Подковонос на Мехели (Rhinolophus 

mehelyi). 

• Защитена зона с код BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна – Предмет на опазване  

Природни местообитания -Естествени еутрофни езера с растителност от 

Magnopotamion или Hydrocharition; Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitans и Callitricho Batrachion; Панонски льосови степни тревни съобщества; 

Евро-сибирски степни гори с Quercus spp; Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);  

Безгръбначни - Алпийска розалия; Бисерна мида; Бръмбар рогач; Буков сечко; Ивичест 

теодоксус; Обикновен сечко;  - Риби - Европейска горчивка; Обикновен щипок;  

Земноводни и влечуги- Голям гребенест тритон; Жълтокоремна бумка; Об. блатна 

костенурка; Пъстър смок; Червенокоремна бумка; Шипобедрена костенурка; 

Шипоопашата костенурка;  

Бозайници, без прилепи - Видра; Добруджански хомяк; Лалугер; Пъстър пор;  

 
12 Държавен вестник, брой 21, 9 март, 2007 г. 
13 Държавен вестник, брой 17, 6 март, 2015 г. 
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Прилепи - Дългокрил прилеп; Дългопръст нощник; Остроух нощник; Подковонос на 

Мехели; Средиземноморски подковонос; Трицветен нощник; Широкоух прилеп; Южен 

подковонос. 

Карта 4. Защитени зони за опазване на местообитанията 

 

 

В списъка на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен са 

включени следните Защитени местности в община Червен бряг 14: 

1. ГОЛИЯТ ВРЪХ - Местоположение: Община Червен бряг, с. Сухаче, целта на 

обявяването е свързана с опазване на природен ландшафт, който представлява плътно 

оформен зелен пояс от червен дъб, липи, черен бор; 

2. ДРЕНОВИЦА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Сухаче, целта на 

обявяването е свързана с опазване на ландшафт; 

3. ПИПРА - КАЛЕТО - Местоположение: Община Червен бряг с. Телиш, представлява 

Тракийската, антична и късноантична крепост, намираща се в близост до римски път. 

4. ЩЪРКА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, обявена за природна 

забележителност със Заповед №РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 г. на ДВ 15. Целта на 

обявяването е опазване на находищата на червен божур. 

 
14 Изпълнителна агенция по околна среда http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp 

http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp
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Карта 5. Защитени местности 

 

 

Природните забележителности в община Червен бряг: 

1. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА - Местоположение: Община Червен бряг, 

с. Реселец. Уникалното при този водопад е, че скалната козирка, от която пада водата е 

образувала суха пещера зад него, през която може да се премине зад водопада, под 

течението на реката. Там, където пада водата се е образувала красива водно-скална, 

варовикова колона, обрасла с водолюбива растителност; Заповед No.1635 от 27.05.1976 г., 

бр. 50/1976 на Държавен вестник; 

2. КУПЕНИТЕ - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, представляват 

уникални и впечатляващи скални фигури – купени, кукли, обелиски. Купените са група от 

скални образувания, разположени по десния бряг на р. Белилката, които се издигат на 30-

40 м. над речното корито. Тези скални образувания са образувани по времето на 

Кватернера, в резултат на действието на атмосферните води върху мастрихтските 

варовици. 

 
15Изпълнителна агенция по околна среда 
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=325 

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=325
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3. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО - Местоположение: 

Община Червен бряг, с. Ракита, представлява скално формирование – мост, който е на 

нивото на релефа. Дълъг е около 22 м. и е широк близо 7 м. 

4. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО - Местоположение: Община 

Червен бряг, с. Реселец, представляват група от варовикови скални образувания, 

достигащи височина до 50 м., попадащи в Карлуковски карстов район. 

5. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА - Местоположение: Община Червен бряг, с. 

Бресте, представлява хълм, начупен на парчета, в следствие на тектонски процеси. Някои 

от тях са пропаднали. По своята същност скалното образувание представлява блоково-

ерозионна морфоложка форма. Тя представлява заоблено възвишение напречно на 

долината на р. Ръчене, нарушено от напречни, вертикални пукнатини. Реката е 

проникнала през Камарата, оформяйки тесен пролом по пукнатините. С течение на 

времето тя е унищожила напълно един блок между две пукнатини. Съседният от юг блок е 

паднал на север и е запушил руслото на реката. В момента той е наклонен и подпрян на 

северната стена на бившия пролом.16 

6. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ - Местоположение: 

Община Червен бряг, с. Реселец, , представлява група от скални кукли сред мастрихтски 

варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. Разположени са на 

330 метра надморска височина по стръмния десен бряг на р. Искър, югоизточно от с. 

Реселец. Защитени са като природна забележителност през 1972 г. 

7. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, 

Местността е част от карстовия район на Карлуково. Представлява каньон с дължина 

приблизително 750 метра и височина 30-40 м. Целият район на природната 

забележителност е пропаднал с около 60 метра и отвсякъде го обграждат отвесни скали, с 

чудни и уникални геометрични форми, в пълен контраст с цялата околност. Причината за 

образуването на уникалните скални форми е физическото изветряне, разломяването във 

вертикална посока на дебелите до 70-100 метра матрихтски варовити пластове и 

хоризонталното им преместване на едно разстояние от 80-100 метра. Природната 

забележителност изцяло попада в защитени зони „Карлуково“ BG0001014 и „Карлуковски 

карст“ BG0000332, включени в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. 

Създадена е с цел опазване на тектонския гребен. 

 
16 ОУП на община Червен бряг 
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8. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Девенци. 

Пещерата е с височина около 70 м. 
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2. Състояние на местната икономика 
 

Земеделие 
Около 75% от общата площ на община Червен бряг е съставена от земеделски 

територии, където най-отглежданите култури са зърнено-хлебни, зърнено-фуражни, 

фуражни, технически, а най-отглежданите овощни дървета на територията на общината са 

орехи, сливи, череши. Животновъдството на територията на община Червен бряг е 

основно развито в направление за добив на мляко и месо. При отраслите от първичния 

сектор по-добре развито е селското стопанство. В следващата таблица е представена 

информация за структурата на земеделски земи - общинска собственост. 

 

Таблица 1. Структура на земеделските земи общинска собственост по 

населени места 

№ по 

ред 
Населено място Площ / дка 

1 гр. Червен бряг 4492.96 

2 гр. Койнаре 13995.55 

3 с. Бресте 6201.482 

5 с. Глава 3847.317 

4 с. Горник 4204.946 

6 с. Девенци 5021.358 

7 с. Лепица 1599.309 

8 с. Радомирци 4777.298 

9 с. Ракита 6773.768 

10 с. Реселец 2934.678 

11 с. Рупци 2625.473 

12 с. Сухаче 2588.402 

13 с. Телиш 3540.604 

14 с. Чомаковци 2485.193 

Общо за населените места на общината 65088.338 

Източник: Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2019-2023г.  

 

При земеделските земи публичната общинска собственост включва, пасища, мери, 

пътища, оврази и други площи, като пасищата и мерите, в Община Червен бряг са 

33973.067 дка. В следващата таблица се вижда броя на имотите по площ в населените 

места на община Червен бряг, за които трябва да се направи допълнителен анализ свързан 
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със създаването на възможности за включването и използването им от земеделските 

производители и/или промяна на статута на отделни имоти за подпомагане на стопанските 

субекти при проявен инвестиционен интерес.  

 

Таблица 2. Земеделска земя, пасища, мери и ливади предоставяни на 

земеделските стопани.  

№ по ред Населено място Броя имоти 
Площ / 

дка 

1 гр. Червен бряг 2 86.291 

2 гр. Койнаре 11 1157.520 
3 с. Бресте 22 1339.222 

4 с. Горник 24 1615.084 

5 с. Глава 9 845.501 

6 с. Девенци - - 

7 с. Лепица 43 806.963 
8 с. Радомирци 14 416.276 

9 с. Ракита 40 1091.378 
10 с. Реселец - - 

11 с. Рупци 16 826.571 

12 с. Сухаче 4 90.153 
13 с. Телиш 9 421.562 

14 с. Чомаковци 6 590.708 

  общо: 9287.229 

Източник: Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2019-2023г. 

Таблица 3. Структурата на земеделската земя от общинския поземлен фонд, 

предоставена на земеделските стопани за ползване по населени места. 

№ по 

ред 
Населено място ОПФ/дка 

1 гр. Червен бряг 84.256 

2 гр. Койнаре 4181.720 

3 с. Бресте 277.496 

4 с. Глава 53.629 
5 с. Горник 389.315 

6 с. Девенци 44.616 
7 с. Лепица 10.558 

8 с. Радомирци 712.927 

9 с. Ракита 50.092 
10 с. Реселец 2.518 

11 с. Рупци 190.859 

12 с. Сухаче 360.050 

13 с. Телиш 65.366 

14 с. Чомаковци 27.890 
 общо: 6421.292 

Източник: Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2019-2023г. 
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Необходим е цялостен допълнителен анализ, в търсене на отговори за 

необходимостта от започване на процеса на комасация, включващо само по-себе си, 

анализ на пазара на търсене и предлагане на площи от земеделските производители в 

общината, а и дори в областта. От друга страна се налага оптимизиране на процеса на 

управление на общинския поземлен фонд, което включва извършването на допълнителни 

анализи за промяна на предназначението на земеделските земи, които са в непосредствена 

близост да населените места и притежават сравнителни предимства и условия за 

изграждането на индустриални зони и или производствени паркове и/или логистични 

бази. Изключително важно място при този анализ трябва да се отдели на процеса на 

търсене на потенциален инвеститор, който да бъде склонен, чрез предлагането на 

преференциални условия (включват например освобождаване за определен период от 

задължението за плащане на местни данъци и такси, предоставяне правото на 

безвъзмездно ползване за определен период и т.н.) да инвестира на територията на 

общината.  

Определено стопанските субекти в област Плевен са активизирали търсенето на 

земеделска земя, което се потвърждава от повишаването на цените за декар през 

изминалите пет години с 234 лв./дка в сравнение с 2014г., когато в област Плевен средната 

цена на земеделска земя е била 685,5 лв./дка. 

Таблица 4. Средни цени на сделките със земеделска земя в област Плевен за 

периода от 2014 – 2018 в лв./дка. 

  

Ниви (зърнени, 

технически, фуражни, 

други култури) 

Овощни 

насаждения 
Лозя 

Постоянно 

затревени 

площи 

Земеделска 

земя - общо 

2014 714,1 630,3 231,1 471,5 685,5 

2015 767,0 579,0     762,0 

2016 803,5 613,0 649,0 173,0 796,9 

2017 952,4     310,7 949,0 

2018 931,5     197,0 919,6 

Източник: НСИ 

 

Вглеждайки се внимателно в данните от таблица се вижда, че най-съществено е 

увеличението на земеделските земи, свързани с производството на зърнени, технически, 

фуражни и други култури, а това именно определя профила за земеделските 
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производители в региона, въпреки че за 2018г. е регистриран лек спад в средната цена. 

Това налага определено община Червен бряг да направи детайлен анализ за комасация на 

земите, подходящи за зърнени, технически, фуражни и други култури, от където би могла 

да получава допълнителен приход под формата на наем или аренда на притежаваните 

земеделски земи. Анализът трябва да включва и определянето на нормата на 

възвращаемост на вложените средства за актуване и/или комасация на земята и 

възвръщането на направената инвестиция според средните цени на договорите за 

наем/аренда за земеделска земя.  

В следващата графика е представено изменението на средните цени на договорите за 

наем/ аренда на земеделска земя в област Плевен за периода от 2014-2018г. Данните 

показват тенденция на плавно нарастване на средните цени за земеделски земи, 

предназначени за зърнени, технически, фуражни  и други култури. Имайки предвид 

профила на община Червен бряг, която има традиции по-скоро в индустриалното 

производство, то усилията на общината трябва да са насочени към определяне на терени 

за индустриални зони и търсенето и привличането на стратегически инвеститор.  

Таблица 5. Средни цени на договорите за наем/аренда на земеделска земя в 

област Плевен за периода 2014-2018г. в лв./дка. 

  Ниви (зърнени, 

технически, фуражни, 

други култури) 

Овощни 

насаждения 

Лозя Постоянно 

затревени 

площи 

Земеделска 

земя - общо 

2014 43,0 40,0 29,3 28,8 42,9 

2015 47,0 42,0 37,1 42,5 47,0 

2016 47,0 47,0 30,0 48,0 47,0 

2017 50,0     27,0 50,0 

2018 52,0     29,0 52,0 

Източник: НСИ 

Горско стопанство 

Общата площ на горския фонд на община Червен бряг е 66 855дка, който се използва 

за дейности като дърводобив и дървопреработване, лов и риболов, рационално и 

екологосъобразно ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби и т.н. Горския 

фонд прилежащ към административната територия на община Червен бряг се поддържа от 

ДГС- Плевен за горите държавна собственост и от община Червен бряг за горите 

общинска собственост. Добитата дървесина от горите на територията на общината се 

използва с търговска цел, като част от дейностите свързани с развитието на 
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възпроизводството, ползването и опазването на горите, създава работни места за част от 

населението на общината. Определено като съществен проблем и тук, като в повечето по-

малки общини с висока безработица остава дейността на незаконните секачи, добиващи 

незаконно дървесина от гори частна, държавна и общинска собственост.  

 

Държавно управление, общинско управление, неправителствен сектор, обществен 

ред и сигурност. 

Статут, които притежава гр. Червен бряг, а именно общински-административен 

център, са основните предпоставки за наличието на институционални административни 

структури като общинският център е седалище на Районен съд, на Районна прокуратура и 

пробационна служба. На територията на общината са ситуирани и деконцентрираните 

структури на Министерство на вътрешните работи, а именно Районно полицейско 

управление гр. Червен бряг и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“. Сигурността и опазването на обществения ред се осигуряват чрез 

посещаване по график от полицейски инспектор, докато в гр. Койнаре има функциониращ 

полицейски участък. 

На територията на община Червен бряг функционират следните еднолични 

дружества с общинско участие в собствеността, а именно „ДКЦ1- Червен бряг“ ЕООД и 

„МБАЛ-Червен бряг“ ЕООД, където както повечето общински предприятия в страната, е 

характерно наличието на задлъжнялост към доставчици и държавата, това от своя страна 

предопределя преосмисляне на начините на управление и стопанисване, както и 

задължава търсенето на възможности за преструктурирането им. Особено важна за 

социално-икономическото развитие на община Червен бряг е съществената роля на 

малкия и средния бизнес. Тук може би трябва да се търсят възможности за увеличаване на 

съдействието между отделните субекти, т.е. публичния субект от една страна и от друга 

частния субект. Като общината може да подпомага различни инициативи на бизнеса, 

свързани със създаването на клъстери и/или местни инициативни групи, както и да 

стимулира междуобщинското сътрудничество, с цел търсене на стратегически инвеститор. 

По отношение на заплащането в малките общини размера на заплатите в обществения 

сектор е по-висок от размера на заплатите в частния сектор. През последните години се 

наблюдава покачване на стойностите на средния брой жилища на хиляда човека, което се 

дължи основно на демографските процеси и най-вече на отрицателния механичен прираст. 

През настоящия програмен период от 2014 до декември 2019г. в Северозападна 

България са сключени около 1500 договора по оперативните програми на обща стойност 
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около един милиард и половина. Похвалното в случая е, че около 30 процента от 

сключените договори се изпълняват в област Плевен, а размерът на договорните средства 

са около 500 млн. лв. Безвъзмездна финансова подкрепа за област Плевен е около 400 млн. 

лв. Определено похвално е, че в областта от около 290 проекта към края на 2018г. през 

2019г. броят на проектите вече около 420 проекта или имаме почти 30% ръст. 

Изключително обнадеждаващо е, че ръстът е най-голям по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), където са регистрирани 63 нови договора, 

от които 48 са резултат от процедурата „Насърчаване на предприемачеството“. Основно 

фирмите, кандидатствали по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“ са 

посочили като място на работа град Плевен (38), но има и пет предприятия в Червен бряг. 

Широк е обхвата на икономическите сектори, към които ще потекат европейски средства, 

от архитектурно проектиране, промишлен дизайн, технически и инженерни консултации, 

мехатроника и металообработване през компютърното програмиране за мониторинг в 

индустрията, графичния дизайн и издателската дейност, стигайки до производството на 

медицински изделия, клинични проучвания, предлагането на дерматологични и естетични 

процедури, както и на специализирани социално-педагогически услуги. Освен това, 

безвъзмездна подкрепа по ОПИК са получили  още около 200 предприятия, притежаващи 

опит. Общият броя проекти, по които работят общините от област Плевен към края на 

2019 г. е около 90, подкрепени от Европейските структурни и инвестиционни фондове. По 

отношение на реализацията на проектите около 270 млн. лв., т.е. 75% от договорените 

безвъзмездни средства са реално изплатени. 

Общият брой договори по Европейските програми и фондове за община Червен бряг 

е 41, а броят на бенефициентите е 23, с обща стойност на безвъзмездната финансова 

подкрепа в размер на 24 171 603.29 лв. 
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Таблица 6. Списък на бенефициентите средства, изплатени на общините като бенефициенти на Оперативните 

програми на Европейския съюз. 

Бенефициент Местонахождение 
Обща 

стойност 
БФП 

Собствено 

съфинансиране 

от 

бенефициента 

Реално изплатени 

суми 

"Нютоний" ООД с.Рупци (общ.Червен бряг) 250 000,00 200 000,00 50 000,00 87 812,55 

”Марги Макс" ЕООД гр.Червен бряг 249 750,00 199 800,00 49 950,00 0,00 

Aнтония гр.Койнаре 48 895,00 48 895,00 0,00 24 447,50 

Ай Ти Про 3 ООД гр.Червен бряг 241 648,75 193 319,01 48 329,74 0,00 

Ай Ти Софт 2017 ООД гр.Червен бряг 231 271,71 185 017,37 46 254,34 0,00 

Ай-Когнито ООД гр.Червен бряг 250 000,00 200 000,00 50 000,00 0,00 

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ЕТ гр.Червен бряг 885 990,00 620 193,00 265 797,00 620 189,50 

БИЛДИМЕКС ООД гр.Червен бряг 1 953 399,88 1 372259,92 581 139,96 1 359 299,30 

БИЛДИМЕКС ООД гр.Червен бряг 1 427 800,00 999 460,00 428 340,00 0,00 

БСМ ООД гр.Червен бряг 723 215,00 506 250,50 216 964,50 0,00 

ДЕВИНЦИ ООД с.Девенци 2 157 300,00 1 494570,00 662 730,00 1 494 390,00 

ДЕНДРИТ ООД гр.София,гр.Червен бряг 704 370,40 432 899,25 271 471,15 98 316,85 

ДиДжи Ера ООД гр.Червен бряг 242 698,75 194 159,01 48 539,74 0,00 

ЕТА - ЖЕЛЕВА ЕООД 

гр.Койнаре,гр.Червен бряг, 

с.Глава,с.Горни Дъбник, 

с.Горник,с.Радомирци, 

с.Реселец,с.Рупци 

(общ.Червен бряг), с.Торос, 

с.Чомаковци 

1 222 500,00 733 500,00 489 000,00 894 162,00 

 ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО 

ЕООД 
гр.Червен бряг 302 100,00 211 470,00 90 630,00 211 421,00 

КРЕМИС 09 ЕООД гр.Койнаре 320 172,38 320 172,38 0,00 316 119,42 

Мариян гр.Койнаре,с.Глава 48 895,00 48 895,00 0,00 0,00 

НОВАКО БИЛДИНГ ЕООД с.Чомаковци 1 113 606,50 732 243,52 381 362,98 728 350,33 

Община Червен Бряг гр.Червен бряг 2 557 337,04 2 529 095,64 28 241,40 2 023 276,51 
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Бенефициент Местонахождение 
Обща 

стойност 
БФП 

Собствено 

съфинансиране 

от 

бенефициента 

Реално изплатени 

суми 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 499 774,73 499 774,73 0,00 472 308,96 

 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 363 720,00 363 720,00 0,00 352 048,09 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 988 202,15 988 202,15 0,00 918 540,06 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 291 770,98 283 706,98 8 064,00 202 631,89 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 1 654 418,51 1 654 418,51 0,00 1 045 174,61 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 44 358,80 44 358,80 0,00 33 840,73 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 2 109 612,57 2 109 612,57 0,00 1 267 024,93 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 382 768,40 382 768,40 0,00 0,00 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 689 649,00 689 649,00 0,00 418 853,97 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 496 888,27 496 888,27 0,00 99 377,65 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 377 137,02 377 137,02 0,00 115 663,67 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ гр.Червен бряг 97 691,35 97 691,35 0,00 0,00 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 254 467,04 254 467,04 0,00 50 893,41 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 550 783,82 550 783,82 0,00 0,00 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Червен бряг 244 860,00 244 860,00 0,00 0,00 

ПАЛФИНГЕР 

ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

гр.Червен бряг,с.Тенево 399 227,00 319 381,60 79 845,40 317 978,32 

ПАЛФИНГЕР 

ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

гр.Червен бряг,с.Тенево 1 936 282,99 968 141,49 968 141,50 1 834 126,00 

ПЕТКОМ 2002 ООД 

гр.Бяла Слатина, гр.Оряхово, 

с.Бреница (общ.Кнежа), 

с.Карлуково, с.Ракита 

(общ.Червен бряг), 

с.Селановци 

22 150,00 15 505,00 6 645,00 300 740,16 

Петър с.Бресте 48 895,00 48 895,00 0,00 24 447,50 

СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД гр.Червен бряг 1 069 850,00 748 895,00 320 955,00 735 000,00 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

47 
 

Бенефициент Местонахождение 
Обща 

стойност 
БФП 

Собствено 

съфинансиране 

от 

бенефициента 

Реално изплатени 

суми 

СИРЕНА - ПЕШЕВ И С-ИЕ СД гр.Червен бряг 2 154 900,00 1 486 881,00 668 019,00 1 463 181,30 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ" 
гр.Койнаре 323 665,96 323 665,96 0,00 303 347,98 

Източник: ИСУН / Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС и България/
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Икономическа активност на населението и пазар на труда 
 

Заетост и безработица. Пазар на труда 

През последните години се наблюдава леко подобряване на условията на живот в 

област Плевен в сравнение със средните стойностите за страната, което в следствие на 

сравнително високите доходи и на постепенното възстановяване на пазара на труда. От 

друга страна се наблюдава инвестиционна активност, която е по-висока в сравнение от 

нива преди кризата, но за съжаление остава под средните стойности за страната, именно 

това е може би причината, поради която данните от следващата таблица не би трябвало да 

бъдат изненадващи. От друга страна, от прочита на следващите данни, както и от 

направения анализ би трябвало да направим и извода, че по отношение на 

икономическото развитие на област Плевен и в частност на община Червен бряг ще трябва 

да се очаква забавено икономическо развитие, което ще даде отражение върху запазване 

на високите стойности на безработицата в момента в  община Червен бряг, а от друга 

страна безработицата ще стимулира повишаване на миграционните потоци в следствие, на 

което ще трябва да очакваме през следващите години прогресивно намаляване на 

икономически активното население в общината.  Освен това от данните в таблицата се 

вижда отчетлива тенденция на намаляване на броя на наетите. Като имаме предвид и 

икономическата криза, която ще е резултат от пандемията, предизвикана от COVID-19, то 

тази година ситуацията ще се влоши стремглаво в резултат на очакваните множество 

фалити на бизнеси по места, а през следващите няколко години в странта и отделните 

региони ще се възстановяват постепенно от кризата. Тъй като оптимистичния вариант за 

възстановяване и достигане на предкризисните нива на развитие е в края на 2021 г., то 

като пряк резултат, освен загубата на работни места и спирането на дейността на 

множество фирми може да се очаква и засилване на миграционните процеси и то основно 

на икономически активни лица. Или в числа при 66,9 хил. наети  за област Плевен през 

2017 г. можем да очакваме намаляване на броя на наетите да намалее с около 10% за 2020 

г., т.е. 2020 г. ще отчетем около 56 хил. наети в област Плевен. Огромен ще бъде 

проблемът за бизнеса, ако не се предприемат навременни мерки за задържане на 

икономически активното население в областта, което е останало без работа по-време на 

пандемията, тъй като при процеса на възстановяване ще настъпи глад за кадри за 

възстановяващите дейността си компании.    
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Таблица 7. Среден годишен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности за област 

Плевен в периода 2013-2017. /брой наети в хил./ 

  Общо Селско, 

горско и 

рибно 

стопанство 

Индустрия  

(с изкл. на 

строителството) 

В това число: 

преработваща 

промишленост 

Строителство Търговия, 

транспорт, 

хотелиерство и 

ресторантьорство 

Създаване и 

разпространение 

на информация и 

творчески 

продукти; 

далекосъобщения 

Финансови и 

застрахователни 

дейности 

Операции 

с 

недвижими 

имоти 

Професионални 

дейности и 

научни 

изследвания; 

административни 

и спомагателни 

дейности 

2013 71,1 4,9 21,5 19,0 3,4 14,1 0,3 0,7 0,5 4,5 

2014 68,8 5,2 21,0 18,7 2,8 13,9 0,3 0,7 0,6 3,2 

2015 69,4 5,4 21,5 19,4 2,8 14,1 0,4 0,7 0,6 2,8 

2016 68,2 5,6 21,0 18,9 2,6 14,4 0,4 0,7 0,5 2,8 

2017 66,9 5,2 20,6 18,9 2,5 14,2 0,4 0,7 0,5 2,5 

Източник: НСИ
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От представените данни в таблицата се вижда, че средно годишния броя на наетите 

по трудови и служебни правоотношения за последните пет години, за които има данни в 

НСИ е намалял с около 4200 наети лица в област Плевен. Като главно намаляването на 

наетите лица е в областта на строителството, индустрията, преработващата 

промишленост. Ще трябва да очакваме намаляване на броя на наетите в сферата на 

търговията, хотелиерството и ресторантьорството, както и в областта на 

административните и спомагателните дейности. Несъмнено от посочените данни  в 

таблицата бихме могли от части да обосновем високата миграционна активност на 

населението и в община Червен бряг. Подобряването на показателите на средния брой на 

заетите по трудови и служебни правоотношения е и в пряка зависимост от размера на 

преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Плевен, а и в 

частност община Червен бряг. Както се вижда от следващата фигура се наблюдава 

намаляване на общия размер на преките чуждестранни инвестиции в областта. Този факт 

оказва и косвено влияние върху инвеститорския интерес от една страна, а от друга налага 

или по скоро задължава, търсене на възможности от страна на местната власт за 

осигуряването на стратегически инвеститори, като за целта се разработят конкретни 

планове и мерки, които да стимулират евентуален стратегически инвеститор да избере да 

позиционира производствените си дейности в община Червен бряг. Като примери за 

такива мерки могат да бъдат, анализ на възможностите за предлагане на съществуваща 

инфраструктура, към която би имало интерес, евентуално окрупняване на общински 

имоти, които да бъдат предоставени за определен период от време за целево безвъзмездно 

ползване от инвеститора за конкретно определен период, също така частични облекчения 

и/или напълно освобождаване на инвеститора от ангажимента да заплаща местни данъци 

и такси за определен период. Именно изработването на комплексни мерки ще създаде 

сравнителни предимства на община Червен бряг на областно ниво, а защо не и на 

национално ниво, за осъществяването на инвеститорски интерес на територията на 

общината, което ще даде възможност в средносрочен план поне да се задържат 

негативните социално-икономически тенденции.  

През 2017 г. коефициента на безработица в община Червен бряг е 21,1% (2165 д.), 

като се отчита намаление с 1,7% спрямо 2018 г. (19,4%). За същият период броят на 

разкритите работни места възлиза на 1157 за 2018 г. и 1057 през 2017 г. През 2018 г. се 

наблюдава положителна тенденция по отношение на сключените договори с 

работодатели по мерките за насърчаване на заетост, включително по ОПРЧР. През 

2017 г. този брой е 133 договора, а за 2018 г. – 151 договора. 
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Броят на безработни лица, включени в заетост по мерките за насърчаване на 

заетостта също се увеличава през разглеждания период от 288 през 2017 г. на 464 през 

2018 г. Броят на заетите лица, които са се възползвали от мерките за повишаване на 

професионалната квалификация и преквалификация, включително по ОПРЧР, възлизат 

на 152 д. през 2017 г. на 25 д. през 2018 г. Броят на безработни лица, включени в 

квалификационни и преквалификационни курсове, включително по ОПРЧР за 2017 г. 

са 20 д., а през 2018 г. – 101 д. 

 

Преки чуждестранни инвестиции  

 

Фигура 6. Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31 

декември в периода 2014-2018г. в област Плевен. 

 

Източник: НСИ 
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Както се вижда от фигурата през 2014 г. в област Плевен се отчита и сериозен 

приток на чужди инвестиции, въпреки това делът на преките чуждестранни инвестиции 

спрямо местното население продължава да бъде на нива под средните за страната 

стойности и да намалява. 

Таблица 8. Динамика в показателите средна годишна работна заплата и 

коефициент на икономическа активност на населението между 15 и 64 години в 

периода 2014-2016г. 

  Средна годишна работна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение (лева) 

Коефициент на икономическа 

активност - 15 - 64 навършени 

години (%) 

2014 7400 63,7 

2015 7892 67,5 

2016 8630 66,5 

Източник: НСИ 

В представената таблица се наблюдава стартирала тенденция на намаляване на 

икономическата активност на лицата във възрастовата група 15-64 години въпреки че се 

увеличава средно годишната работна заплата в област Плевен. Освен това трябва да 

отбележим, че средната годишна брутна заплата е 7400 лв. за 2015 г., което е с 25% по 

малко от средната за страната, тази разлика вероятно е следствие на доходите на 

домакинствата от други дейности, както и от сравнително високия размер на пенсиите. 

Но, посочените данни показват, че като цяло областта не е достатъчно атрактивна за 

икономически активното население, особено като имаме предвид, че средната годишна 

брутна заплата е 25% по-ниска от средната за страната, което от части обяснява 

движението на населението, т.е. миграционната активност, а от друга страна този факт 

може да притежава и задържащ развитието елемент, тъй като част от населението е 

възможно да не жалее да предлага труда си при такова ниско заплащане. Всичко това 

вероятно дава отражение и върху ниската производителност в региона, където БВП на 

глава на населението за 2014 г. в областта възлиза на 6654 лв. при 11 574 лв. за страната, 

както се вижда от данните в следващата таблица. 

Таблица 9. БДС по икономически сектори и БВП на човек от населението за 

област Плевен в периода 2014 – 2018г. 

  БДС по икономически сектори, млн. лв. БВП на човек 

от населението, 

лв. 

  Общо Селско, горско и 

рибно стопанство 

Индустрия Услуги Общо 

2014 1488 170 375 943 6654 
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  БДС по икономически сектори, млн. лв. БВП на човек 

от населението, 

лв. 

2015 1531 151 404 976 6985 

2016 1566 161 399 1006 7273 

2017 1676 179 413 1083 7880 

2018 1848 152 437 1258 8795 

Източник: НСИ 

От данните представени в таблицата може да се направи извода, че на първо място 

трябва да отразим намаляването в производителността в сектора на селското, горското и 

рибното стопанство, което се компенсира от ръста в индустрията и услугите. Определено 

данните показват, че за да има областта догонващо развитие по отношение на достигането 

на средните нива на БВП на човек от населението, то от една страна трябва да се търсят 

възможности за стимулиране местните предприятия, а от друга да се създадат условия и 

възможности за привличане на нови стратегически инвеститори в областта, което ще се 

отрази върху повишаване на производителността. От друга страна определено трябва да 

се търсят възможности за целенасочено икономическо въздействие от страна на 

държавата чрез допълнителни финансови и данъчни облекчения за инвеститори в райони 

със забавено икономическо развитие, а имайки предвид данните и въпреки ръста на БВП 

на човек от населението, то определено област Плевен е един от тези райони.  

По отношение на средната годишна работна заплата на наетите по трудово или 

служебно правоотношение в община Червен бряг се наблюдава увеличение през 2018 г. 

(10 006 лв.) спрямо 2017 г. – 9 273 лв. Най-висока средна годишна работна заплата в 

сектор „Добивна промишленост“ – 33 698 лв., следван от сектор „Производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива“ – 14 372 лв., а 

най-ниска е в сектор „Култура спорт и развлечение“ – 5856 лв. 

Таблица 10. Средна годишна работна заплата по икономически дейности в 

община Червен бряг за периода 2017-2018 г. 

 Икономически дейности 2017 2018 

Община Червен бряг 9 273 10006 

A Селско, горско и рибно стопанство 6 763 7861 

B Добивна промишленост 32 792 33698 

C Преработваща промишленост 12 299 12322 

D 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и  

газообразни горива 

13 197 14 372 

E 
Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 7 256 8158 
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 Икономически дейности 2017 2018 

възстановяване 

F Строителство 6 517 5872 

G 
Търговия, ремонт  на автомобили и 

мотоциклети 6 052 6616 

H Транспорт, складиране и пощи 7 789 8306 

I Хотелиерство и ресторантьорство 5 079 5992 

J 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 5 984 6278 

K Финансови и застрахователни дейности 6 327 7683 

L Операции с недвижими имоти 5 384 6369 

M 
Професионални дейности и научни 

изследвания 5 008 6770 

N 
Административни и спомагателни 

дейности 4 493 5934 

O Държавно управление 9 922 10559 

P Образование 10 681 11944 

Q 
Хуманно здравеопазване и социална 

работа 8 129 9833 

R Култура спорт и развлечение 6 265 5856 

S Други дейности 6 016 7184 
Източник: НСИ 

 

В следващата таблица се вижда изменението на броя на заетите в област Плевен за 

пет годишен период от 2013 до 2017 г., от която видимо се вижда, че за пет години с около 

три хиляди спада броя на заетите, като осезаемо е намалението в областта на 

строителството, докато при търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството 

броя на заетите през разглеждания период с относително константа величина. Община 

Червен бряг трябва да насочи усилията си за търсене на стратегически инвеститор. Като 

например в областта на транспорта максимално използване и проучване на възможностите 

за създаването на логистична интермодална база, чрез възможностите, които предлага 

преминаващата ж.п. линията София-Варна и изграждането на интермодален транспортен 

възел в община Червен бряг.
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Таблица 11. Брой на заетите лица в област Плевен за периода от 2013 до 2017г. по икономически дейности(брой лица в 

хил). 

  Заети лица 

  
Об

що 

Селско

, 

горско 

и 

рибно 

стопан

ство 

Индустрия 

(с изкл. на 

строителст

вото) 

В това 

число: 

преработв

аща 

промишл

еност 

Строител

ство 

Търговия, 

транспорт, 

хотелиерст

во и 

ресторантьо

рство 

Създаване и 

разпростра

нение на 

информаци

я и 

творчески 

продукти; 

далекосъоб

щения 

Финансови 

и 

застрахова

телни 

дейности 

Операц

ии с 

недвиж

ими 

имоти 

Професион

ални 

дейности и 

научни 

изследвани

я; 

администра

тивни и 

спомагател

ни 

дейности 

Държавно 

управлени

е; 

образован

ие; 

хуманно 

здравеопа

зване и 

социална 

работа 

Култура

, спорт и 

развлече

ния, 

ремонт 

на 

домакин

ски 

вещи и 

други 

дейност

и 

20

13 

100

,5 
26,4 22,8 20,3 3,9 18,4 0,4 0,8 0,6 4,8 20,1 2,3 

20

14 

101

,3 
28,6 22,7 20,2 3,2 19,2 0,4 0,7 0,6 3,6 20,2 2,2 

20

15 

102

,1 
27,7 23,0 20,8 3,5 19,9 0,4 1,0 0,7 3,3 20,3 2,2 

20

16 

98,

9 
26,8 22,5 20,4 3,4 19,5 0,4 0,8 0,6 3,5 19,1 2,1 

20

17 

97,

2 
26,5 22,1 20,4 3,0 19,4 0,5 0,7 0,6 3,0 19,1 2,1 

Източник: НСИ
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В следващата таблица могат да се видят основни показатели, характеризиращи 

социално-икономическото развитие на област Плевен, от които става видимо, че въпреки 

нарастването на средната годишна работна заплата на наетите в област Плевен, има 

намаляване на броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение, което реално 

може да бъде следствие не на ръст в заплатите в региона, а именно намаляването на броя 

на наетите лица и то основно на нископлатените позиции, което от части обяснява ръста в 

средната работна заплата на наетите. Докато измененията на коефициентите на 

икономическа активност, заетост, безработица са отчасти функция на отрицателния 

естествен и механичен прираст на населението в областта.  

 

Таблица 12. Показатели характеризиращи социално-икономическото 

развитие на област Плевен в периода 2014-2018г. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Среден списъчен брой на наети лица 

по трудово и служебно 

правоотношение (брой) 

59797 59600 58758 58430 58757 

Средна годишна работна заплата на 

наетите лица по трудово и служебно 

правоотношение (лв.) 

7400 7892 8630 9401 10461 

Коефициент на икономическа 

активност - 15 - 64 навършени 

години (%) 

63,7 67,5 66,5 69,2 70,1 

Коефициент на заетост - 15 - 64 

навършени години(%) 
58,0 61,2 59,5 61,7 64,4 

Коефициент на безработица (%) 9,0 9,2 10,3 10,7 8,0 

Регистрирани в бюрата по труда 

безработни лица към 31.12.(брой) 
17645 16747 13314 11807 10296 

Чуждестранни преки инвестиции в 

нефинансовите предприятия към 

31.12.(хиляди евро) 

306765,2 282478,7 187587,9 226473,3 125994,9 

Източник: НСИ 

 

Икономиката на област Плевен предимно се е разгърнала в наличието на 

микропредприятия, като почти 92% от предприятията са със служителите до 9 души. Като 

за пет годишния период представен в следващата таблица се вижда, че намалява дела на 

предприятията с от 10 до 49 заети лица и вече е 6,8% от всички предприятия, също така 

намаления на относителния дял има и при предприятията с 50 до 249 заети лица, както и 

при предприятията с над 250 заети лица.  
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Таблица 13. Относителен дял на предприятията по брой заети в общия брой 

на предприятията в област Плевен за периода от 2014-2018г. (%) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Относителен дял на предприятията с до 9 заети лица в 

общия брой предприятия за областта 
91,8 91,9 92,1 91,8 92,0 

Относителен дял на предприятията с 10-49 заети лица 

в общия брой предприятия за областта 
6,9 6,8 6,8 7,1 6,8 

Относителен дял на предприятията с 50-249 заети 

лица в общия брой предприятия за областта 
1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 

Относителен дял на предприятията с повече от 250 

заети лица в общия брой предприятия за областта 
0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Източник: НСИ 

 

Намаляването на дела на малките и средните предприятия утежнява допълнително и 

без това тежката ситуация, в която е изпаднала областта, а в частност с високата 

безработица и община Червен бряг, тъй като наличието на повече малки и средни 

предприятия в област Плевен, които дори и да не са ситуирани на територията на 

общината, ще създадат теоретична възможност за намаляване на безработните лица. 

Особено през настоящата 2020г. може да се очаква значително намаляване на дела на 

микро-, малките и средните предприятия. Единствено е възможно да се задържи делът на 

големите предприятия, тъй като се очаква, че разполагат с по-голяма ликвидност и ще 

могат да устоят на предизвикателствата на настоящата криза, породена от пандемията в 

резултат на разпространението на COVID-19. Именно това е една от причините, поради 

които трябва да се обърне внимание и от местната власт да се насочат допълнителни 

усилия, по отношение на създаване на сътрудничество с други общини в областта, чрез 

които съвместно да се предоставят и изградят сравнителни предимства на общините, с цел 

привличане на бъдещи стратегически инвеститори, както и по отношение на планирането 

на конкретни мерки за подпомагането на фирмите във възстановителния процес след края 

на пандемията.  

От друга страна усилията не само на областната, но и на общинската администрация 

трябва да бъдат насочени към търсенето и осигуряването на възможности за подпомагане 

и стимулиране на развитието на микропредприятията, представляващи в преобладаващата 

си част активния фамилен бизнес, чието подпомагане трябва да се превърне в приоритет 

на изпълнителната власт не само за област Плевен, а за цялата страна, тъй като 

последиците за много малки фирми ще са фатални и няма да бъде сигурно, дали ще могат 

да се измъкнат от тежката финансово-икономическа ситуация. Това е може би и една от 
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най-важните насоки, върху които местните власти трябва да обърнат допълнително 

внимание, а именно да проучат възможностите и нагласите за развитие на 2607 броя 

активни предприятия, като потърсят възможност да ги подпомогнат в бъдещото им 

развитие и превръщането на част от тях в малки и средни предприятия, чрез което 

местната власт ще има реална възможност да осъществи косвено подпомагане на 

процесите по намаляване на безработицата в общината, а и в областта като цяло. 

 

Таблица 14. Разпределение на фамилния бизнес в област Плевен в периода 

2015 -2018г. 

  2015 2016 2017 2018 

Брой на активните фамилни предприятия в година t 2607 2791 1114 2937 

Брой на заетите лица в съвкупността на активните 

фамилни предприятия в година t 
10621 11340 5231 13072 

Брой на наетите лица в съвкупността на активните 

фамилни предприятия в година t 
8518 8982 4236 10565 

Дял на активните фамилни предприятия в година t 

(%) 
2,52 2,68 1,07 2,80 

Дял на заетите лица в съвкупността на активните 

фамилни предприятия в година t(%) 
2,66 2,81 1,26 3,18 

Дял на наетите лица в съвкупността на активните 

фамилни предприятия в година t(%) 
2,66 2,83 1,29 3,26 

Източник: НСИ 

 

Пряката активна намеса на общината по отношение на подпомагане на фамилните 

предприятия може да бъде осъществена, например чрез създаване на регистър на 

предприятията в общината и идентифициране на проблемите им за развитие, както и 

подпомагането им при идентифицирането, създаването и управлението на процесите, 

отнасящи се до бъдещото им развитие. Тук след идентифицирането на проблемите, 

общинската администрация би могла да търси възможности за осигуряване на европейско 

или държавно финансиране за индивидуално консултиране и изготвяне на безплатни за 

бенефициентите бизнес планове и стратегии за развитие на собствения им бизнес. 

Естествено, това сътрудничество може да бъде осъществено, чрез използването на 

различни форми на публично-частните партньорства между отделните субекти участващи 

в процеса. Трябва да се разработи проактивна политика, включваща мерки и индикатори, 

които да измерват и оценяват въздействието от приложените мерки, в противен случай 

областта и в частност община Червен бряг ще са изправени пред възможни фалити на 

фамилни бизнеси, което ще стимулира допълнително миграционните процеси и загубите 
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за цялата област ще има непоправим характер, тъй като това са икономически активни 

лица, цели семейства, които ще търсят препитание на друго място. 

Икономическото развитие на територията на Община Червен бряг през последните 

години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като 

цяло. С водещи икономически функции в община Червен бряг е вторичният сектор, който 

включва преработващата промишленост, допълван от обслужването, което я определя 

като община с промишлено-обслужващи функции. Предприятията от промишления 

сектор са: "Палфингер Продукционтехник България" ЕООД, СД „Сирена – Пешев и сие“, 

„Пипра” АД (производство на кухненска мебел и обработка на плочи от леки дървесни 

частици), ЕТ „Виола – Петър Тоновски” е предприятие със структуриран затворен цикъл 

на производство и предмет на дейност изкупуване и преработка на  млека, производство и 

търговия с млечни продукти. Капацитетът на производство е 18 тона краве мляко 

дневно.17  

Предприятието „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД осъществява 

дейността си в сектор машиностроене, като осъществява производствена дейност на 

хидравлични елементи и системи и подемно-транспортна техника. Компанията е сред 

водещите производители в машиностроенето за страната, както и е сред големите 

инвеститори в страната, тъй като притежава сертификат за инвеститор клас А-

94/16.11.2016 за проекта „Изграждане на предприятие за производство на компоненти за 

транспортни кранове“ по ЗНИ, с който са осигурени 126 работни места и инвестирани 10,5 

млн. лева за тригодишен период. „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД е 

световен лидер в производството на подемно транспортни системи и решения с 10 000 

работници на 4 континента. В България фирмата има два завода, в които работят над 1000 

служители. През месец май 2018 г. фирмата попада в ТОП работодателите на страната за 

месеца. Компанията е инвестирала в страната ни над 100 млн. лева и е осигурила повече 

от 1000 работни места. Австрийският производител на кранове Palfinger започна 

разширяване на производството си в Червен бряг през 2015 г., включваща изграждането 

на три нови халета за близо 30 млн. лв., като с  увеличаването на мощностите си 

концернът планира да създаде над 300 нови работни места следващите пет години. 

Инвестирането ще стане в три фази, които ще приключат до 2019 г. Първата фаза вече 

приключи (изграждане на ново производствено хале на площадката в Червен бряг с площ 

около 6000 кв.м., склад за материали на около 3400 кв.м. и склад за експедиция на 

 
17 Инвестиционен профил на община Червен бряг 
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продукцията около 1400 кв.м, което прави общо 11 000 кв.м.), а през 2018 г. компанията 

има нова инвестицията в базата си в Червен бряг, в разширението на производствения 

корпус за 7 млн. евро, с които предвижда да увеличи производствения капацитет на завода 

с 30%, както и да осигури нови 100 работни места. Очаква се и 30% ръст в продажбите, 

които на годишна база са между 20-22 млн. Евро. Компанията цели да изгради 

високотехнологично монтажно звено и не само да произвежда компоненти, а да добави и 

други дейности като лакиране и в бъдеще да произвежда готови продукти, като например 

готово подемно устройство18. 

„Калинел“ ЕООД през 2107г. насочва инвестициите си към Червен бряг, където 

приключва изграждането на нов склад, производствен цех и административна сграда на 

стойност 5 млн. лева. В Червен бряг е разположена втората фабрика на троянската фирма, 

производител на текстилни изделия за дома. Инвестицията в новата база е включва 

автоматизиран склад с площ около 1600 кв. м и производствено звено с площ от 2000 кв. 

м. Общо над 100 работни места допълнително са разкрити с разширението на базата в 

Червен бряг. Агенцията по заетостта и Министерство на труда и социалната политика 

отличи 12 работодатели на форума „Работодател на годината – 2016”. „Калинел” ЕООД е 

отличена в категорията  „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов 

пазар през 2016 г.“/ През 2007 година „Калинел“ ЕООД взима за първи път този приз/. 

Фирмата е наградена за приноса и към осигуряването на заетост на безработни лица на 

трудовия пазар в обхвата на бюрата по труда в Троян и Червен бряг. От началото на 2016 

г. фирмата е заявила 104 работни места и е осигурила устойчива заетост на 75 безработни 

лица. Една трета от ново наетите лица са от община Червен бряг, която е с високо 

равнище на безработица. Осигурена е работа на 25 младежи до 29 години и на 7 

продължително безработни лица.  

 СД „Сирена - Пешев и сие“ разполага с две производствени халета – за 

метлообработка и боядисване, в които се извършват: Плазмено и лазерно рязане; Огъване; 

Механична обработка; Заварка; Дробеструене; Мокро и прахово боядисване; Палетизация. 

Фирмата е изпълнила проект по ОПИК 2014 – 2020 на стойност 2 154 900 лв., чрез който 

ще разширява производствения си капацитет и въвежда високоефективни, 

енергоспестяващи машини, с които се преодоляват ограниченията за прецизна обработка 

на метални детайли - основен елемент от продукцията на "Сирена - Пешев и сие".  

ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО ЕООД  

 
18 Инвестиционен профил на община Червен бряг 
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Предприятието е експортно ориентирано, с основен предмет на дейност – 

производство на машини за селското и горското стопанство. Основните продукти в 

портфолиото включват: транспортни и железни ленти, товарачи за комунални и 

селскостопански машини, както и резервни части за тях. Дружеството е основен 

доставчик на австрийските фирми KOMPTECH (рециклиране на отпадъци и биомаса), 

SCHEICKL Stall – Weidetechnik (животновъдство), REAL PROJECT (производство на 

прототипи и стоманени конструкции) и т.н.  По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 през 2016 г. фирмата приключи изпълнение на проект на стойност над 300 000 

лв. По проекта са извършени инвестиции в оборудване, представляващо нови технологии 

за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 

Машините, закупени с помощта на проекта – хидравлична абкант преса и инверторен 

заваръчен апарат допринасят за: подобряване на производствения капацитет, повишаване 

качеството на продукцията, както и разширяване обхвата на пазарите на продукцията на 

ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО ЕООД зад граница. Проектът попада в категория 

инвестиции „разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект“. 

„Боряна“-АД е фирма, специализирана в производството на горни дамски и мъжки 

трикотажни облекла. Основният асортимент на фирмата е дамски и мъжки пуловери, 

блузи, тениски, жилетки, поли и др. Облеклата се изработват от различни трикотажни 

прежди акрил, вълна / акрил, памук/ акрил, акрил/ вискоза и др. вълнени и памучни смеси. 

„Боряна“ е създадена през 1968 г и е била държавна фирма до 1998. 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 130 добре квалифицирани работници и специалисти. 

Организацията на производствено-технологичния процес дава възможност за 

производство на малки серии облекла. „Боряна“ разработва и произвежда и доставя 

/извършва пълен сервиз / за известни европейски фирми като: Canda, Suprema, Kirsten 

Mode, Hannes Roehter, Pianka- Германия, Cannisse, Armor Lux, Janine Pauporte, K-mail – 

Robert Klingel, OTTO – Hermes и други. 

Фирмата ежегодно разработва колекции със собствена търговска марка БОРЯНА, 

които предлага на европейския , българския и руския пазар. Боряна е специализирана 

също и в производството на артикули с печат – термотрансферен печат върху плетени 

изделия. 
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Пипра АД - Производство на мебели и изделия от дървесина, , вътрешна и външна 

търговска дейност. 

Тера АД - Производство и търговия с тухли, производство на уникални керамични 

пластики, експозиция "Керамика", търговия със строителни материали, бензиностанция с 

газстанция, бетонов център с пресевна станция. 

Винарска изба „Букет” – с. Телиш - специализирана  в производство на вино за 

нашия пазар и за износ.  

Радмари Груп ЕООД - проектиране, изработка и ремонт на: навесна и прикачна 

селскостопанска техника, различни по предназначение машиностроителни детайли и 

възли, рециклиране на битови и индустриални бутилки за втечнен въглеводороден газ 

(пропан-бутан), извършване на услуги и отдаване под наем на строителна техника 

Производствена база и склад за памперси „Аливио“. 

„Астон Сервиз“ ООД - метосъбиране, сметоизвозване, дейности по управление на 

отпадъци, зимнна поддръжка на пътната мрежа, поддържане на чистотата на 

обществените площи, пространства и др. 

"Дендрит" ООД - единствената лицензирана фирма за електродъгови заварки на 

релси и възстановяване на стрелкови части в България, специализирана в изработване и 

възстановяване на елементите на горното строене на железния път. 

Кремис 09 ЕООД (Койнаре) – специализирана в производството на връхни облекла 

като шлифери, якета, палта от кашмир, варена вълна, полиестер, непромокаеми материи, 

вълна и други. 

 Броят на активните стопански субекти, регистрирани на територията на община 

Червен бряг през разглеждания период 2017-2018 г. намалява от 742 през 2017 г. на 735 

през 2018 г. Най-голям брой на регистрирани субекти е в сектор „Търговия, ремонт  на 

автомобили и мотоциклети“ – 334 през 2018 г. На следващо място по брой са 

регистрираните в сектор преработваща промишленост – общо 69 предприятия през 2018 г. 

(66 през 2013 г.), следва сектор селско и горско стопанство – общо 61 през 2018 г. (67 през 

2015 г.), като тенденцията при тези субекти е към намаляване на броя. 54 субекта развиват 

дейност в сектор хотелиерство и ресторантьорство.  

Основна роля в икономиката на община Червен бряг заема преработващата 

промишленост, с дял от произведената продукция от предприятията в размер на 66,5 % от 

произведената продукция или 143 598 хил. лв. към 2015 г. За 2017 и 2018 г. данните за 

този показател са конфиденциални. 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

63 
 

Значителна част от произведената продукция през 2018 г. се пада и на сектор 

„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 25 183 хил. лв., следван от сектор 

„Селско, горско и рибно стопанство“ – 23 854 хил. лв., а най-малък дял заема сектор 

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 

647 хил. лв.  

По отношение на показателят „Нетни приходи от продажби“ през 2018 г. най-голям 

дял заема сектор „Търговия, ремонт  на автомобили и мотоциклети“ – 113 205 хил. лв., 

следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 22 547 хил. лв., а най-малък дял 

заема сектор „Административни и спомагателни дейности“. 

По отношение на заетите по икономически сектори най-голям брой са в сектор 

„Преработваща промишленост“ – 2 052 заети, следван от сектор „Търговия, ремонт  на 

автомобили и мотоциклети“ – 919 д. Най-малък брой заети са в секторите 

„Административни и спомагателни дейности“, „Култура спорт и развлечение“, 

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и  газообразни 

горива“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 

далекосъобщения“.
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Таблица 15. Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия  по икономически дейности в 

община Червен бряг за периода 2017-2018 г. 

 Икономически дейности (А21) Предприятия 
Произведена 

продукция1 
Нетни приходи от 

продажби 
Заети лица2 ДМА 

   Брой Хиляди левове   Б р о й 
Хиляди 

левове 

2017 

 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 742 244 621 314 285 3 844 199 036 

A Селско, горско и рибно стопанство 60 24 476 25 068 242 23 294 

B Добивна промишленост .. .. .. .. .. 

C Преработваща промишленост 70 .. .. 1 880 .. 

D 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и  

газообразни горива 

5 1 511 1 513 24 7 382 

E 

Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 

 -  -  -  -  - 

F Строителство 28 1 320 1 679 65 159 

G 
Търговия, ремонт  на автомобили и 

мотоциклети 
342 30 257 104 116 958 .. 

H Транспорт, складиране и пощи 39 7 366 7 462 134 2 091 

I Хотелиерство и ресторантьорство 55 1 049 1 887 138 903 

J 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 

19 719 728 43 .. 

L Операции с недвижими имоти 15 344 350 24 2 482 

M 
Професионални дейности и научни 

изследвания 
21 290 303 36 65 

N 
Административни и спомагателни 

дейности 
4 365 365 20  - 
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P Образование .. .. .. .. .. 

Q 
Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
31 3 355 3 340 192 503 

R Култура спорт и развлечение 5 285 335 20 .. 

S Други дейности 42 460 483 56 118 

2018 г. 

 
Икономически дейности (А21) Предприятия Произведена 

продукция1 
Нетни приходи от 

продажби 
Заети 

лица2 
ДМА 

 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 735 264 695 345 115 3 967 215 013 

A Селско, горско и рибно стопанство 61 23 854 22 547 248 24 274 

B Добивна промишленост .. .. .. .. .. 

C Преработваща промишленост 69 .. .. 2 052 .. 

D 
Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и  

газообразни горива 
4 1 731 1 622 22 7 236 

E 
Доставяне на води; канализационни 

услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 
- - - - - 

F Строителство 33 2 573 2 563 84 140 

G 
Търговия, ремонт  на автомобили и 

мотоциклети 
334 25 183 113 205 919 .. 

H Транспорт, складиране и пощи 38 8 706 8 220 153 2 490 

I Хотелиерство и ресторантьорство 54 1 255 2 021 128 816 

J 
Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти; 

далекосъобщения 
19 647 646 34 .. 

L Операции с недвижими имоти 15 372 356 18 2 481 

M 
Професионални дейности и научни 

изследвания 
22 375 387 30 .. 

N 
Административни и спомагателни 

дейности 
5 199 199 16 .. 

P Образование .. .. .. .. .. 
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Q 
Хуманно здравеопазване и социална 

работа 
32 3 954 3 887 187 571 

R Култура спорт и развлечение 5 273 331 14 15 

S Други дейности 38 432 447 52 78 
Източник: НСИ 

… Конфиденциални данни 
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Особености на пазара на труда 

Определяйки особеностите на пазара на труда в община Червен бряг съществено 

внимание трябва да обърнем върху равнището на безработица в сравнителен план, както 

за общините съставляващи област Плевен, така и в сравнение със средните нива на 

областта и страната. В следващата таблица се вижда, че равнището на безработица в 

област Плевен за 2017г. е 11,2%  и за 2018г. е 9,8% и едновременно с това е над средното 

за страната като данните на Агенцията по заетостта показват, че то е съответно7,2% за 

2017г. и 6,2% за 2018г. Едновременно с това област Плевен си дели десетата позиция 

заедно с област Благоевград със своите 9,8% безработица за 2018г. в низходящ ред, а на 

последното място е област Видин 14, 9 %. От таблицата се вижда, че в областта намалява 

безработицата с 1,4% с 2017г., когато е била 11,2%, но въпреки това област Плевен остава 

на второ място след област Ловеч по равнище на безработица в Северозападния район за 

планиране, но ги дели само 0,1%. Но вглеждайки се по-внимателно в таблицата трябва да 

се отбележи, че две общини от областта са с доста лоши показатели и стойности на 

равнището на безработица над 20%, а това са общините Гулянци с 21,8% и Никопол с 

26,7% за 2018г. веднага след тях се нарежда община Червен бряг с 19,4%, положителното 

е, че се забелязва намаляване на нивата на безработица спрямо предходната година, когато 

община Червен бряг има 21,1% безработица. Веднага след тях на четвърто място се 

нарежда община Червен бряг с 25,3% за 2016г. Община Плевен се движи с показатели под 

средните за страната, а именно 6,2% за 2017г. и 5,6% за 2018г. Този факт красноречиво 

показва, че областният административен център е и притегателен център по отношение на 

икономически активните лица и едновременно с това предлага сравнително повече 

възможности за развитие в сравнение с другите общини, но не трябва да се изключва 

възможността тази тенденция да се дължи на естествения и механични прираст като цяло 

за областта, т.е. намаляване на безработицата да е функция от намаляването на броя на 

населението в областта.  

Таблица 16. Равнище на безработица средно за България и за област Плевен и 

съставляващите я общини за 2017 и 2018г.  

 Равнище на безработица, % 

Страна/област/ община  2018 г. 2017 г. 

Прираст 

/п.п./ 

Страна  Средно за страната /България/ 6,2 7,2 -1,0 

Област  Плевен 9,8 11,2 -1,4 

Община Белене 7,2 8,3 -1,1 
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 Равнище на безработица, % 

Община Гулянци 21,8 27,0 -5,2 

Община Долна Митрополия 12,8 15,8 -3,0 

Община Долни Дъбник 12,5 16,5 -4,0 

Община Искър 16,9 21,7 -4,8 

Община Кнежа 14,8 16,8 -2,0 

Община Левски 11,4 13,8 -2,4 

Община Никопол 26,7 30,7 -4,0 

Община Плевен 5,6 6,2 -0,6 

Община Пордим 17,6 20,6 -3,0 

Община Червен бряг 19,4 21,1 -1,7 

Източник: Агенция по заетостта 

 

Намаляване на равнището на безработица през 2017г. в сравнение с 2018г. в община 

Червен бряг с 1,7% , вероятно от части се дължи на отрицателния механичен прираст в 

община Червен бряг. От данните от следващата таблица се вижда, че равнището на 

безработица е по-голямо сред жените спрямо мъжете, въпреки че това процентното 

изменение спрямо предходната 2017г. е еднакво при мъжете и жените.  Това означава, че 

се запазва относително еднаква с предходната година разликата между броя на 

безработните жени и мъже. 

Таблица 17. Разпределение на регистрираните безработни лица по пол за 

страната и за област Плевен 

Област 

2018 г.  Прираст спрямо 2017 г.  

Жени Дял Мъже Дял Жени Дял Мъже Дял 

Брой % Брой % Брой % Брой % 

За страната 113 442 55,9 89 552 44,1 -17 114 0,8 -16 643 -0,8 

Плевен 5 571 53,0 4 932 47,0 -683 1,2 -885 -1,2 

Източник: Агенция по заетостта 

 

След като от представените данни става ясно, че съществена разлика по отношение 

на пола няма или поне не се откроява видимо при разпределението на регистрираните 

безработни лица, то ще представим регистрираните безработни лица по професионална 

структура. Както се вижда от следващата таблица, най-голям е делът на лицата, който са 

без квалификация, което е характерно както за страната, така и за област Плевен /6857 

души /, поради което можем да направим и извода, че вероятно същото се отнася и за 
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безработните лица в община Червен бряг. В област Плевен регистрираните безработни 

лица притежаващи работническа професия са 3620 души, докато регистрираните 

безработни специалисти са едва 2021 души, както се вижда от следващата таблица. 

Проблемът като цяло е в изключително големият дял на лицата, които са без 

квалификация или това са 45% от регистрираните безработни в област Плевен. Този факт 

предопределя всички съставляващи областта общини да се включат в активното 

разработване на проекти за допълнителна квалификация и преквалификация на лицата без 

такава.  

Таблица 18.Професионална структура на регистрираните безработни лица 

за област Плевен за 2018г.. 

Област 

Работническа 

професия 
Специалисти Без квалификация 

Брой Дял Брой Дял Брой Дял 

Област Плевен 3 620 35,2 2 021 19,6 4 655 45,2 

Източник: Агенция по заетостта 

Очаквано, трябва да се възприемат и данните от следващата таблица, която 

потвърждава, че лицата без квалификация са с основно образование - 1621 души и 

начално образование и по ниско - 2285 души, а 5540 души са със средно/  средно 

професионално, докато делът на безработните лица с висше образование е 850 души.  

Таблица 19. Образователна структура на регистрираните безработни лица и 

дял от общия брой на безработните в област Плевен  

Области 
Висше Средно 

в т.ч.средно 

професионално 
Основно 

Начално и 

по-ниско 

Брой  Дял Брой  Дял Брой  Дял Брой  Дял Брой  Дял 

Плевен 850 8,3 5 540 53,8 4 633 83,6 1 621 15,7 2 285 22,2 

Източник: Агенция по заетостта  

Определено в област Плевен, както и конкретно в отделните общини съставляващи 

областта трябва да се обърне допълнително внимание освен върху създаването на 

подходящи условия за правене на бизнес, но и за обучението, квалификацията и 

преквалификацията на лицата, които са с основно и по-ниско образование. Особено по 

отношение на факта, че живеейки в 21 век все по-голямо значение се отдава на 

информационните и комуникационни технологии, като средство за търсене, предлагане и 

намиране на работа, докато данните в следващата таблица ни показват, че се запазва 

относително еднакъв делът на населението с основно и по-ниско образование и на тези 

със средно образование, а се увеличава достъпността и използваемостта на интернет. 
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Именно поради факта, че с ниската образователната степен се свързва изключително 

голям брой безработни лица в област Плевен, то приоритетно трябва да се обърне 

внимание върху създаването на възможности за допълнително обучение, включително 

разработването на програми за получаване на образователна степен чрез вечерни и/или 

съботно-неделни учебни занятия, с цел обхващане на тази група от безработните лица и 

предоставянето им на шанс за бъдеща реализация.  

Таблица 20. Показатели характеризиращи образователния статус и 

достъпа до интернет в област Плевен за периода 2014-2018г. (%) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 

64 навършени години с висше образование 
23,6 24,6 24,1 24,5 24,1 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 

64 навършени години със средно образование 
57,6 57,4 56,6 56,1 57,0 

Относителен дял на населението на възраст между 25 и 

64 навършени години с основно и по-ниско образование 
18,8 18,1 19,3 19,4 18,8 

Относителен дял на домакинствата с достъп до 

интернет 
45,0 54,5 50,3 56,9 63,6 

Относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 

години, използващи регулярно интернет 
39,5 50,5 44,7 55,2 55,4 

Източник: НСИ 

Представянето на групата на безработните по образователна структура не е 

достатъчно, за да се направи профил на безработните лица и да се търсят възможности за 

реализация на различни политики и прилагането на различни мерки, както на национално, 

така и на  местно ниво. Поради тази причина трябва да се анализира и възрастовото 

разпределение на безработните лица. На първо място в следващата таблица ще 

представим средногодишния брой на безработните лица във възрастовите граници на 

младежи до 24г. и до 29 г. Тук данните не се неочаквани, тъй като населението в тези 

възрастови групи в област Плевен е почти еднакво активно на пазара на труда и в 

процентно отношение стойностите са близки до средните за страната, това ни показва, че 

младите поколения са по силно мотивирани и търсещи възможности за себереализация. 

 

Таблица 21. Средногодишен брой на безработните младежи до 24 г. и до 29 г. 

за страна и за област Плевен. 

Област 

2018 г. Прираст спрямо 2017 г. 

Младежи до 24 г. Младежи до 29 г. Младежи до 24 г. Младежи до 29 г. 

Брой 
Дял 

(%) 
Брой Дял (%) Брой Дял (%) Брой Дял (%) 

Общо за 10 023 4,9 26 785 13,2 -2 897 -0,6 -6 815 -1,0 
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Област 
2018 г. Прираст спрямо 2017 г. 

Младежи до 24 г. Младежи до 29 г. Младежи до 24 г. Младежи до 29 г. 

страната 

Плевен 566 5,4 1 391 13,2 -156 -0,6 -273 -0,6 

Източник: Агенция по заетостта 

Картината е по-различна по отношение на населението във възрастовата група над 

50 години, което всъщност си има и своите обясними причини, тъй като безработните 

лица над 50 години притежават определени трудови навици, водят по-уседнал и спокоен 

начин на живот, а и много трудно биха предприели нови и непознати за тях начинания. 

Мобилността при тях е по-сложна, тъй като от една страна се предполага, че притежават 

изграден социален статус в местната общност, от друга страна преобладаващата част от 

безработните в тази възрастова група са семейни и имат деца и възрастни родители, за 

които трябва да полагат грижи. Именно това са част от причините средногодишния брой 

на безработните лица във възрастовата група над 50 години да бъде над 40% както за 

страната, така и за област Плевен. Естествено, данните и за община Червен бряг няма да 

бъдат по-различни в структурно отношение, т.е. над 40% от дела на безработните в 

общината ще са над 50 годишна възраст. Можем да дадем и друго обяснение за високия 

дял на безработните лица в тази възрастова група, а именно предвид на факта, че като 

цяло естествения прираст е отрицателен, освен това в демографски план страната ни се 

характеризира със застаряващо население, както и предвид на отрицателния механичен 

прираст, то тези данни не трябва да изненадват никого. А трябва, да насочат вниманието 

към формиране на политики и предприемане на мерки за включване на възрастното 

население /над 50 и повече години / като скрит потенциал за социално-икономическо 

развитие, чрез реализация на програми за задържането им по-дълго време на пазара на 

труда в областта, в общината и като цяло в страната.   

 

Таблица 22 Средногодишен брой на регистрираните безработни лица над 50-

годишна възраст  за област Плевен 

Показатели 
2018 г. 2017 г. 

Брой Дял (%) Брой Дял (%) 

Плевен 4 338 42,1 -879 -1,1 

Източник: Агенция по заетостта 

В предвид откроените възрастови зависимости при регистрираните безработни лица, 

трябва да се обърне внимание и върху цикличността при регистрациите на лица като 

„безработни“. Както се вижда от следващата таблица над 40% от регистрираните лица в 
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бюрата по труда в област Плевен са с продължителност над една година, този факт от 

части е очакван на фона на високата безработица на лицата над 50 години, тъй като това 

са и преобладаващата част от лицата с регистрации над една година. Дори можем да 

направим и извода, че в следващите години ситуацията няма да се промени, тъй като 

липсват предпоставки за социално-икономически подем, както в областта, така и за 

община Червен бряг. Причините поради, които няма как да очакваме промени в близко 

бъдеще са свързани и с анализа на данните от следващата таблица по отношение на 

откритите свободни работни места на първичния пазар на труда.  

 

Таблица 23. Средногодишен брой на продължително безработните лица, 

регистрирани в бюрата по труда над 1 година в област Плевен.  

Област 

Продължително безработни лица Прираст спрямо 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Брой Дял (%) Брой Дял (%) Брой Дял (%) 

Общо за страната 65 072 32,1 87 706 37,0 -22 634 -4,9 

Плевен 4 377 41,7 5 650 46,8 -1 274 -5,1 

Източник: Агенция по заетостта  

 

Анализът до тук, показва незавидното положение, в което се намира община Червен 

бряг и област Плевен, въпреки това съществува теоретико-практична възможност, за 

промяна в данните и показателите през следващите години, но тя е в пряка зависимост от 

степента на усвояемостта на средства по европейските програми, както и от бързината, 

доколкото е възможно при изграждането на автомагистрала Хемус, която ще даде 

определен тласък в развитието на областта, чийто обхват на този етап не може да се 

предвиди. Освен това страна и света са изправени пред нова финансова и икономическа 

криза в резултат от пандемията причинена от разпространението на COVID-19. За една 

година в област Плевен са разкрити с 369 повече работни места, т.е. както показват 

данните през 2016г. свободните работни места са 5790, темпа на нарастване на броя на 

работните места е изключително недостатъчен на фона на високата безработица в 

областта. Поради тази причина се налага изключително активна държавна намеса, която 

трябва да бъде ориентирана към постигането на дълготраен ефект, т.е. търсене на 

стратегически инвеститори, които да открият производствени мощности на територията 

на област Плевен, т.е. необходимо е целенасочено изливане на парични потоци в 

производствена дейност от частен инвеститор в областта, което ще повлияе пряко върху 
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първичния пазар на труда. Като прогнозен размер на инвестицията в областта трябва да се 

обвърже с броя на наетите, а броя на наетите не трябва да бъде по малък от 10 000 души 

през първите три години, което означава, че след третата година общо безработицата 

трябва да спадне с още около 5 000 души, тъй като всяка производствена дейност от 

подобен характер ще изисква и съпътстващи други дейности и услуги, които обикновено 

се поемат от други частни стопански субекти. Само и единствено с комплексен подход и 

общи усилия между всички общини съставляващи област Плевен ще може да се излезе от 

негативната спирала поддържаща областта на командно дишане, тъй като общата 

субсидирана заетост е за 2559 души, а обявените свободни работни места от първичния 

пазар са за 5790 души или общо обявени 8303 свободни места за 2016г. в област Плевен. 

Освен това трябва да отбележим и една негативна тенденция свързана с намаляването на 

броя на обявените свободни работни места, където прираста е едва 123 души  за цялата 

област. 

 

Таблица 24. Свободни работни места на първичен пазар на труда в област 

Плевен 

Области 
2015 г. 2016 г. 2017г. Прираст спрямо 2016г. 

(общ брой) (общ брой) (общ брой) (брой) 

Общо за страната 174 906 196276 197815 1539 

Плевен 5 421 5790 5913 123 

Източник: Агенция по заетостта 

 

От средногодишните данни за пазара на труда в област Плевен, можем да посочим, 

че постъпилите на работа лица чрез субсидирана заетост са относителна константа и в 

абсолютна стойност са около 2500 души, но предвид на факта, че настоящата 2020г. ще се 

отрази изключително негативно върху бизнеса в страната, а и по места е необходимо 

ресорните институции да предвидят мерки за повишаване на субсидираната заетост, с цел 

да подпомогнат част от уязвимите групи в обществото, които ще останат без работа, 

особено като се има предвид, че се очаква безработицата да се увеличи през настоящата 

2020 година.  
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3. Анализ на демографското развитие в община Червен бряг 
 

Брой и динамика на населението 

 

Едни от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа и 

съвременните модерни общества в настоящето и бъдещите десетилетия, са свързани с 

тенденциите в демографските процеси. Тези проблеми са със силно диференциран 

характер в отделните региони, въпреки че се открояват и общи черти. Политическите и 

икономическите трансформации в Централна и Източна Европа, след 1989 г., оказват 

решаващо влияние върху демографското развитие на населението в тези държави. 

Демографските тенденции най-общо могат да бъдат обобщени в следните акценти: 

намаляване на броя на населението, ниска раждаемост, застаряване и концентрация на 

населението в големите агломерации, нарушаване на основните структури на населението, 

задълбочаване на регионалните демографски диспропорции, както и специфичните за 

страните в преход, по-високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. България 

не прави изключение от тези тенденции. Особеностите в историческото, икономическото, 

етнокултурно развитие на страната предопределят характера в демографските процеси. 

Неблагоприятните количествени промени на демографските параметри в България 

достигат такива прагови състояния, при които се наблюдава трайна дестабилизация в 

режима на възпроизводство на населението. Демографската ситуация в България се 

характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, ниски нива на 

раждаемост и високи нива на обща смъртност. Като резултат, страната изпадна в дълбока 

демографска криза. Тя се отличава със силно диференциран характер в отделните части на 

страната, въпреки открояващите се много общи черти. Наблюдава се задълбочаване на 

дисбаланса в териториалното разпределение на населението, като единствено големите 

градове се характеризират с относителна демографска стабилност, на фона на 

влошаващата се демографска ситуация в страната. 

Една от основните цели на настоящия анализ е даде обективна картина за 

съвременното демографско състояние на община Червен бряг и да очертае демографските 

предизвикателства, пред които е изправена. 

Основният демографски показател, характеризиращ населението е неговия брой. Той 

е резултативна величина от съвкупното влияние на естественото и механичното движение. 
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Броят на населението на дадено селище се формира от три негови компонента: естествен 

прираст, механичен прираст и административни промени в неговия обхват. 

Оценката на съвременното състояние и тенденции в измененията на демографските 

процеси и явления обуславят сегашното и бъдещото развитие на човешките ресурси в 

града както в количествено, така и в качествено отношение, което прави демографския 

анализ изключително важен. 

Динамиката в броя на населението е проследена според преброяванията на 

населението (от 2011 г.) и според текущата демографска статистика. 

Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Червен бряг към 

2019 г. населението наброява 24 120 д. (по данни от НСИ), което съставлява 10,2% от 

населението на област Плевен, което по данни на НСИ към 2019 г. е 236 305 д. Общината 

се нарежда на второ място сред общините в областта по численост на населението след 

Плевен. Населението на общината съставлява 0,3% от населението на страната и 3,3% от 

населението на Северозападен район. 

 

Фигура 7. Население на община Червен бряг в периода 2011-2019 г. 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

През разглеждания период (2011 г. и 2019 г.) населението в община Червен бряг е 

намаляло от 27 566 д. на 24 120 д. или с 3 446 д., което представлява 12,5%.  

https://www.nsi.bg/bg
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През последните 9 години се наблюдава трайна тенденция за намаляване на броя на 

населението в община Червен бряг, като тази тенденция е характерна за страната, 

Северозападен район и област Плевен.  

Таблица 25. Динамика в броя на населението по териториални единици 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

България 7327224 7284552 7245677 7202198 7153784 7101859 7050034 7000039 6951482 

СЗР 836601 823469 810401 797142 783909 769623 755956 742304 728157 

Плевен 266865 262969 259363 255749 251986 248138 244209 240380 236305 

Червен бряг 27566 27114 26708 26378 25904 25442 24964 24492 24120 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

Негативните изменения в броя на населението през последните девет години са един 

от основните неблагоприятни фактори за бъдещото демографско и социално-

икономическо развитие на общината. То води до промени, свързани със съкращаване на 

работната сила, възпроизводствения потенциал в общината, обезлюдяване на малките 

населени места и миграционни потоци на млади хора в активна, репродуктивна възраст 

извън границите на Червен бряг. 

В демографското развитие на община Червен бряг се наблюдават три основни етапа: 

• нарастване на населението по естествен път (1934–1956г.); 

• нарастване на населението по естествен и механичен път (1956–1985 г.); 

• намаление на населението за периода 1989–2011 г. Тенденцията за намаляване на 

населението на община Червен бряг е в сила и към 2019 г. 

Община Червен бряг се състои от 14 населени места - 2 града и 12 села. Най-голяма 

концентрация на населението в община Червен бряг има в двата града - общинският 

център град Червен бряг има население от 11 050 жители (2019 г.), а вторият по брой на 

населението град – Койнаре е с население от 3 155 д. към 2019 г., на последните места по 

брой на населението се нареждат селата Бресте и Лепица. 

Гъстотата на населението в общината е 49 д/км². (2019 г.), което е под средната 

стойност за страната – 63,4 д./км² и за Северозападен район – 40,4 д./км² и по-голяма от 

тази за област Плевен – 52 д./км². 

За периода 2011-2019 година движението на населението в община Червен бряг 

показва една трайна тенденция за намаление - характерна и за градското, и за селското 

население. 

 

 

https://www.nsi.bg/bg
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Таблица 26. Брой на населението на община Червен бряг по населени места 

2011-2019 г. (към 31.12. на съответната година - брой) 

Населени места 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Червен бряг 27566 27114 26708 26378 25904 25442 24964 24492 24120 

с. Бресте 442 429 421 416 419 401 393 381 425 

с. Глава 1275 1253 1231 1215 1219 1214 1184 1146 1128 

с. Горник 1082 1066 1062 1050 1042 1034 1032 1018 1023 

с. Девенци 637 616 609 595 578 564 563 549 529 

гр. Койнаре 3686 3611 3540 3479 3403 3359 3275 3222 3155 

с. Лепица 441 426 419 416 407 387 382 361 363 

с. Радомирци 1526 1518 1499 1488 1533 1517 1492 1483 1457 

с. Ракита 866 843 825 809 807 793 777 754 759 

с. Реселец 1005 991 978 968 997 987 979 931 919 

с. Рупци 1189 1182 1159 1160 1133 1109 1086 1074 1074 

с. Сухаче 681 682 671 666 651 634 614 603 579 

с. Телиш 1005 973 956 937 901 877 847 795 776 

гр. Червен бряг 12639 12469 12309 12178 11842 11618 11417 11275 11050 

с. Чомаковци 1092 1055 1029 1001 972 948 923 900 883 
Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

Фигура 8. Брой на населението на община Червен бряг по населени места 2011-

2019 г. (към 31.12. на съответната година - брой) 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

Както се вижда от фигурата населението в двата града и в селата на общината 

намалява за периода 2011-2019 г. В селата населението е намаляло с 11,8% от 2011 г. 

насам, а в градовете Червен бряг и Койнаре – с 12,9%. 

Относителният дял на градското население е 58,9% при 73% за страната, а делът на 

селското население е 41,1%. Това се дължи на факта, че основна част от населението 

https://www.nsi.bg/bg
https://www.nsi.bg/bg
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(14 205 д.) е концентрирана именно в двата града на общината – Червен бряг и Койнаре, 

поради наличието на здравни, образователни, социални обекти. 

По данни на НСИ за 2019 г. в общината има четири села с население над 1 000 души 

– Глава, Горник, Радомирци и Рупци. Селата с население между 500 и 1 000 жители са 

Девенци (529 д.), Ракита (759 д.), Реселец (919 д.), Сухаче (579 д.), Телиш (776) и 

Чомаковци (883 д.). С население под 500 души са Бресте (425 д.), Лепица (363 д.). 

Демографската ситуация на община Червен бряг се определя от много фактори, 

обусловени от историческо развитие, социално-икономическо развитие, както и 

възрастова, полова, образователна, етническа структури на населението, раждаемост, 

смъртност, брачност, разводимост и миграции.  

Процесът на обезлюдяване в общината е проблем, тъй като създава затруднения, 

свързани с функционирането на важни обекти на здравната и образователната 

инфраструктура – детски заведения, училища, здравни заведения за болнична и 

доболнична помощ. В тази връзка в малките населени места се наблюдава ниско качество 

на здравеопазване и образование, а обектите на здравната и социална инфраструктура са 

съсредоточени предимно в общинския център. 

Всички тези процеси са свързани с влошаване качеството на живот в община Червен 

бряг, което води до засилване на миграционните процеси предимно на млади хора в 

активна и репродуктивна възраст към други градове на страната или в чужбина, липса на 

работни места, липса на обекти на социална, здравна и образователна инфраструктура. 

 

Структури на населението 

 

Полова структура 

Съществено влияние върху демографските процеси оказва половата структура на 

населението, която до голяма степен се влияе от процесите свързани със смъртността, 

раждаемостта, продължителността на живота и миграционната подвижност на мъжете и 

жените. От принадлежността към съответния пол зависи участието на индивида в 

естественото възпроизводство, мястото в семейството, социалния статус и участието в 

трудовия процес. С нарастването на възрастта съотношението между половете до голяма 

степен се определя от смъртността, която е пo-висока сред мъжете, отколкото сред жените 

над 40-годишна възраст. През годините не се наблюдава съществена промяна в половата 

структура на населението. 
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Задълбочаването на този дисбаланс се дължи от една страна на застаряване на 

населението, тъй като жените се отличават с по-висока средна продължителност на живот, 

а мъжете са с по-висока смъртност отколкото при жените след 45 годишна възраст. Друга 

причина за нарастване на дисбаланса е по-високия коефициент на заселване и по-ниския 

интензитет на изселване при жените в сравнение с мъжете. 

На територията на община Червен бряг се наблюдава същата тенденция, характерна 

за цялата страна - превес на жените над мъжете. Въпреки че на 100 момичета се раждат 

между 104 и 107 момчета, във високите възрасти се наблюдава превес на жените, тъй като 

те имат по-голяма продължителност на живота. 

Към края на 2019 г. в община Червен бряг мъжете са 11 943, а жените – 12 177. Тези 

данни показват, че съотношението между мъжете и жените е 49,4% към 50,6%. На 

областно ниво съотношението мъже/жени е 48,8% към 51,2%. 

 

Фигура 9. Полово съотношение в община Червен бряг за периода 2011-2019 г. 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

През целият разглеждан период се запазва тенденцията за превес на жените спрямо 

мъжете, като средно на 98 мъже се падат 102 жени. 
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Фигура 10. Полово съотношение в община Червен бряг към 31.12.2019 г. (%) 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

Таблица 27. Полова структура по населени места в община Червен бряг към 

31.12.2019 г. 

 2019 

  Общо Мъже Жени 

Червен бряг 24120 11943 12177 

с. Бресте 425 215 210 

с. Глава 1128 560 568 

с. Горник 1023 513 510 

с. Девенци 529 254 275 

гр. Койнаре 3155 1569 1586 

с. Лепица 363 189 174 

с. Радомирци 1457 735 722 

с. Ракита 759 382 377 

с. Реселец 919 463 456 

с. Рупци 1074 549 525 

с. Сухаче 579 279 300 

с. Телиш 776 392 384 

гр. Червен бряг 11050 5412 5638 

с. Чомаковци 883 431 452 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

По отношение на половата структура в населените места на общината, има някои 

села, в които мъжете преобладават над жените – Бресте, Горник, Лепица, Радомирци, 

Ракита, Реселец, Рупци и Телиш. 

 

https://www.nsi.bg/bg
https://www.nsi.bg/bg
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Възрастова структура 

Възрастовата структура представлява разпределение на населението по възрастови 

групи, което дава представа, дали се наблюдава прогресивен (превес на поколението на 

децата), регресивен (превес на поколението на прародителите) и стационарен 

(относително равенство на децата и прародителите) тип възрастова структура. 

Факторите, които влияят за натрупване на населението във високите възрасти и 

водещи до застаряване, са ниската раждаемост, сравнително високата продължителност на 

живота, изселването на хора в активна възраст и формираният в следствие на това 

демографски дисбаланс в съотношението младо/възрастно население. 

 

Фигура 11. Разпределение на населението в община Червен бряг по възрастови 

групи към 31.12.2019 г. 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

Възрастовата структура на населението в община Червен бряг показва акумулиране 

на населението във високите възрасти над 60 години (най-голям е делът на населението 

във възрастовия интервал 60-64 години), а най-малка е кохортата (20-24 г.). Това се 

https://www.nsi.bg/bg
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обуславя от нарастващата продължителност на живота, от една страна, и намаляващото 

ниво на смъртност, от друга страна, както и емиграционната активност на младите хора. 

 

Фигура 12. Полово-възрастова пирамида на населението в община Червен бряг към 

31.12.2019 г. 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

На фигурата ясно се вижда полово-възрастовото разпределение на населението в 

община Червен бряг към 31.12.2019 г. Мъжете преобладават над жените от 0-59 г. 

абсолютно във всички възрастови групи, а жените преобладават над 60 години. Най-

голямата група и при двата пола е (60-64г.), т.е в пенсионна възраст при жените и пред 

пенсионна при мъжете, което неминуемо се отразява и ще се отразява все повече върху 

дефицита на работна ръка на пазара на труда. 
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Фигура 13. Разпределение на населението по възрастови групи в община Червен 

бряг за 2019 г. 

 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

Както се вижда от фигурата населението над 65 години в община Червен бряг има 

превес над населението от 0-14 години с 2 521 д., което показва, че възрастовата структура 

е регресивен тип, което се дължи на ниската раждаемост, а това от своя страна води до 

акумулиране на население във високите възрасти, което представлява заплаха за бъдещото 

формиране на трудоспособния контингент. 

 

Трудоспособен контингент 

В пряка връзка с възрастовата структура е трудоспособният контингент на 

общината, който включва лицата от начална до пределна трудова възраст. 

Трудоспособният контингент в общината показва нисък дял на лицата в под 

трудоспособна възраст, по-висок дял на лицата в над трудоспособна възраст, прогресивно 

намаляване на населението в трудоспособна възраст, което се дължи на ниската 

раждаемост и води до натрупване на население във високите възрасти, а това 

представлява заплаха за бъдещото формиране на трудоспособния контингент.  

Тази тенденция е характерна не само за община Червен бряг, но и за областта, и за 

цялата страна. 

Ниската раждаемост и миграциите на предимно млади хора в бъдеще ще доведат до 

прогресивно намаляване на работната сила.

https://www.nsi.bg/bg
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Таблица 28. Трудоспособен контингент в община Червен бряг за периода 2011-2019 г. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Община  

Червен бряг 

Общо 27566 27114 26708 26378 25904 25442 24964 24492 24120 

Под  

трудоспособна възраст 
4087 4038 4047 4070 3994 3884 3881 3817 3799 

В  

трудоспособна възраст 
15858 15666 15367 15017 14628 14314 13922 13586 13299 

Над  

трудоспособна възраст 
7621 7410 7294 7291 7282 7244 7161 7089 7022 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg

https://www.nsi.bg/bg
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В процентно отношение делът на населението в под трудоспособна, трудоспособна и 

над трудоспособна възраст през 2019 г. е както следва 15,7%:55,1%:29,1%, а за страната 

съотношението е 15,3%:59,7%:24,8%. В заключение на изведените данни, делът на 

населението в над трудоспособна възраст превишава значително населението в под 

трудоспособна възраст, като в същото време трудоспособното население в общината е със 

стойности по-ниски от средните за страната. 

Таблица 29. Трудоспособен контингент в страната, областта и община 

Червен бряг за периода към 31.12.2019 г. 

 
Под трудоспособна  

възраст 

Трудоспособна  

възраст 
Над трудоспособна възраст 

България 1066554 4156198 1728730 

Област Плевен 35310 130685 70310 

Община Червен бряг 3799 13299 7022 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез 

коефициента на демографско заместване, който показва съотношението на броя на 

влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) – 1 227 д. и броя на излизащите от 

трудоспособна възраст (60-64 г.) – 2 014 д. Коефициентът на демографско заместване за 

община Червен бряг е 60,9%, който е сравнително висок спрямо стойностите за страната и 

особено за Северозападния район. България е с един от най-обезпокоителните 

коефициенти на демографско заместване – 100 на 66, което означава, че 100 излизащи от 

трудоспособна възраст се заместват само от 66 влизащи в трудоспособна, което означава 

че има остър дефицит на работна ръка на пазара на труда. В община Червен бряг, 

коефициентът е още по-негативен, като 100 излизащи от трудоспособна възраст, се 

заместват само от 60 влизащи в нея. Това със сигурност означава невъзможност пазара на 

труда да осигури необходимата за бизнеса работна ръка. 

Друг важен показател, свързан с трудоспособния контингент е възрастовата 

зависимост. Този коефициент показва броя на лицата от населението в „зависимите” 

възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в 

„независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти - % Този 

коефициент за община Червен бряг е 66,5%, при средно за страната 56,4%, което означава, 

че е по-голямо демографското натоварване на активното население в община Червен бряг 

спрямо средното за страната. 
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Етническа структура 

Друга важна характеристика на населението се явява етническата структура. Тя дава 

представа за разпределението на населението по етноси, което е важна част в анализа на 

демографската ситуация на всяка една територия. Данните, използвани за анализа на 

етническата структура са от последното преброяване през 2011 г., тъй като етническата 

принадлежност на населението в България се отчита само на преброяванията.  

Разпределението на населението на община Червен бряг по етническа 

принадлежност по данни от преброяването през 2011 г. показва, че към българската 

етническа група се е самоопределило 80,7% от общото население на общината, към 

турската – 0,6%, а към ромската – 3,4% и друга -0,1%, като не се самоопределят 15,2%. 

Основно вероизповедание е източноправославното християнство. 

Таблица 30. Етническа структура в община Червен бряг през 2011 г. 

Етническа група Общо 

Община Червен бряг 26 126 

В т.ч. отговорили 22 296 

Българска 21 108 

Турска  165 

Ромска 898 

Друга 52 

Не се самоопределят 73 

Източник: НСИ, https://www.nsi.bg/bg 

 

Възпроизводство на населението 

Възпроизводството на населението представлява непрекъснатата смяна на 

поколенията на родителите с поколенията на децата и това се случва чрез процесите на 

раждаемост, смъртност, брачност, разводимост. Възпроизводството се характеризира с 

коефициентите за раждаемост и смъртност. 

В последните години както в страната, така и за Северозападен район, област Плевен 

и община Червен бряг, се забелязват някои негативни демографски тенденции и процеси, 

свързани с намаляваща раждаемост, увеличаваща се смъртност, засилени миграционни 

процеси към по-големите градове в страната или в чужбина и вследствие на това 

обезлюдяване на малките населени места. 

Раждаемостта зависи от много фактори като стандарт на живота, качество на 

здравните услуги, брачност, ниво на образование, промяна в репродуктивното мислене и 

https://www.nsi.bg/bg
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тенденцията младите хора да искат в по-късен период от живота си да имат деца, по-

големи изисквания към брачния партньор и др. 

Общата раждаемост в страната показва тенденции на намаление през целия 

разглеждан период. Една от причините е в характера на демографската трансформация, 

тъй като от началото на 90-те години на ХХ век населението навлиза в четвъртата фаза на 

демографския преход.  

Съвременният тип възпроизводство се характеризира с успоредно намаляване на 

раждаемост и смъртност, като първоначално изпреварващо намалява смъртността, а после 

раждаемостта, докато накрая не се изравнят, което резултира в нулев естествен прираст. 

В последните десетина години обаче много важен фактор, влияещ върху 

раждаемостта е намаляващия контингент на жените в най-фертилните възрасти 19-34г., 

както и изцяло новите репродуктивни семейни модели, които се оформят в резултат на 5-

те демографски феномена на модерната епоха: 

• Устойчивият двудетен, а вече и еднодетен модел на семействата - за да има 

разширено възпроизводство, т.е поколението на децата да превишава това на родителите 

на една семейна двойка трябва да се падат средно над 2,2 деца. 

• Семейното планиране – ако в миналото броят на децата е зависел само от 

репродуктивните способности на родителите и това колко са могли да оцелеят при 

тогавашните примитивни условия на живот и липсата на медицина, то днес все повече 

семейни двойки планират не просто колко деца да имат, а и кога да ги имат, съобразено с 

образование, кариера, материални придобивки. 

• Кохабитатното съжителство (т.нар. свободни бракове) – над 60% от двойките 

между 20 и 40 години в ЕС живеят на семейни начала без реално да сключват брак, което 

води до силен психологически натиск и страх при жените и съответно по-ниски 

репродуктивни нагласи. 

• Късните бракове и късните раждания – такава демографска категория има само 

за жените и тя е свързана с лимита на тяхната фертилна възраст 49 години. Под ранни 

бракове в демографията се има предвид сключени при жените до 21 годишна възраст, а 

под късни сключени след 27 годишна възраст. Колкото по-късно е сключен брака, толкова 

по-късно идва първото раждане и съответно остават по-малко години до края на 

фертилния период за второ и трето раждане. В света, в който живеем жените се стремят да 

заемат полагаемото им се равностойно и достойно място в обществото (което са нямали в 

нито една предходна епоха от човешкото развитие), а това е свързано с взимане на все по-

високо и качествено образование, за което е необходимо физическо време, правене на 
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кариера, търсене и утвърждаване на място в обществото и в крайна сметка до отлагане на 

брака и първото раждане.  

• Доброволният отказ от поколение – не, че толкова много хора се отказват 

доброволно да имат деца, а отлагат по различни образователни, кариерни и икономически 

причини до момент, в който вече физически не могат да имат деца. Стерилитетът при 

хората в активна възраст вече се определя, като пандемия в Европа и се дължи на 

стресовия начин на живот, замърсената природна среда и най-вече изкуствените храни, с 

които се храним. България не прави изключение, над 150 000 са двойките в активна 

репродуктивна възраст, които желаят да имат деца, но не могат по някакъв физиологичен 

проблем. 

По данни от текущата демографска статистика за периода 2011-2019 г. броят на 

живородените лица в община Червен бряг варира, като за 2011 г. са родени 276 деца, а за 

2019 г. живородените деца са 231, което се обяснява с намаляващата репродуктивност при 

жените и с акумулирането на все повече хора в след фертилна възраст. Както се вижда от 

таблицата броят на живородените деца през разглеждания период варира, като най-много 

деца са родени през 2011 г., а най-малко през 2018 г. 

Таблица 31. Живородени по години в община Червен бряг за периода 2011-2019 

г. 

Живородени 

по години 
Абсолютен брой 

2011 276 

2012 236 

2013 248 

2014 257 

2015 240 

2016 230 

2017 238 

2018 214 

2019 231 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

През 2019 г. коефициентът на раждаемост в община Червен бряг е 9,5‰, като отчита 

спад с 0,4‰ спрямо 2011г. (9,9‰), което се дължи на намаляващия брой на жени във 

фертилна възраст, в резултат на завишения процент на изселване на хора от тези 

възрастови кохорти и намаляването на репродуктивния контингент население, поради 

навлизането в детеродна възраст на поколението раждано в годините на най-сериозна 

демографска криза в България. Коефициентът на раждаемост в общината е със стойности 
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по-високи от тези за страната (8,8‰), Северозападен район (7,9‰) и област Плевен 

(8,4‰). По-високият коефициент на раждаемост в общината със стойности над средните 

за страната, се дължи на по-голямата раждаемост при ромското население, което се 

отличава с по-високи репродуктивни нагласи. 

Фигура.14. Коефициент на раждаемост в община Червен бряг за периода 2011-2019 

г. 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Фигура 15. Коефициент на Раждаемост в община Червен бряг, област Плевен, 

Северозападен район и България за периода 2011-2019 г. (‰) 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 
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В последните години се наблюдава много силна тенденция за нарастване броя на 

живородените извънбрачни деца, които за 2019 г. са 170 или 73,5% от всички родени деца 

в общината (231 живородени деца към 2019 г.) спрямо 61 брачни или 26,4%.  

В последните години прави впечатление, че се покачва средната възраст на майката 

при раждане на първо дете, което се определя от влошеното социално-икономическо 

развитие, което рефлектира върху репродуктивната нагласа на бъдещите родители, които 

не са готови при такива условия да отглеждат деца.  

Таблица 32. Брой живородени деца по възраст на майката 

 Общо под 20 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 + 

2011 г 276 45 106 72 29 21 3 - 

2012 г. 236 42 83 65 30 11 3 2 

2013 г. 248 43 82 60 41 16 6 - 

2014 г. 257 34 79 70 54 16 4 - 

2015 г. 240 42 81 54 44 16 3 - 

2016 г. 230 35 68 69 43 13 2 - 

2017 г. 238 29 62 70 51 16 10 - 

2018 г. 214 31 63 59 44 14 3 - 

2019 г. 231 39 66 65 35 20 6 - 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Смъртност 

Основният демографски проблем в общината е относително високото ниво на 

смъртност, което е по-високо от средното за страната. Високите нива на смъртност се 

определят от ниския стандарт на живот, влошаването на здравното обслужване, 

застаряването на населението, което е характерно за страната, района и областта. По-

високата средна продължителност на живота, съчетана с изселване на хора в активна 

възраст, води до акумулиране на население в горните възрастови групи, което по логичен 

път повишава общата смъртност.  

Основен фактор, който определя нарастването на смъртността през последните 

години е свързан с демографското остаряване или увеличаване на дела на населението в 

горните възрастови групи и намаляване на младото население. 

Броят на починалите лица през в община Червен бряг през 2019 г. е 479 д., като се 

наблюдава намаление с 52 д. спрямо 2011 г. (531 д.).  
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Фигура 16. Брой починали лица в община Червен бряг за периода 2011-2019 г. 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Коефициентът на смъртност в общината през 2019 г. е със стойност по-висока от 

средните за страната и област Плевен и със стойности по-ниски от тези на Северозападен 

район. 

 

Фигура 17. Коефициент на смъртност в община Червен бряг, област Плевен, 

Северозападен район и България за периода 2011-2019 г. (‰) 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 
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Фигура 18. Коефициент на смъртност в община Червен бряг за периода 2011-2019 

г. 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Естествен прираст 

 

Естественият прираст е резултативна величина от раждаемостта и смъртността на 

населението. Динамиката на раждаемостта и смъртността дефинират наличието на трайна 

тенденция на стесняване на естественото възпроизводство на населението в община 

Червен бряг. Наблюдаваните тенденции в динамиката на раждаемостта и смъртността, 

които са с неблагоприятен характер, пораждат сериозен демографски проблем, свързан с 

естественото възпроизводство на населението.  

По-високата смъртност и по-ниските стойности на раждаемостта определят 

отрицателните стойности на естествения прираст в община Червен бряг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Documents/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/07096684-3763-4C90-933A-F84090BCCD7E/www.nsi.bg


План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

93 
 

Фигура 19. Коефициент на естествен прираст в община Червен бряг за периода 

2011-2019 г. 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Механично движение на населението 

Механичният прираст е другия основен фактор, който оказва влияние върху 

формирането на броя на населението. В хода му не се установят ясни тенденции, като през 

годините се редуват положителни и отрицателни стойности. Тези тенденции наподобяват 

до известна степен механичния прираст на градското население в страната. 

В резултат на механичния прираст населението в община Червен бряг намалява с 

4 949 д. през разглеждания период, което го дефинира като по-важният фактор от 

естествения прираст за формирането на действителния прираст на населението в Червен 

бряг. 

Това означава, че изселването на население от общината има по-голямо 

негативно значение за демографската картина отколкото раждаемостта, 

смъртността и естествения прираст.  

Емигрантите от общината са предимно млади хора между 20 и 35 годишна възраст. 

С увеличаване на възрастта, потенциалната миграция намалява. Емигрирането на млади 

хора има силен отрицателен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като това 

ще доведе до намаляване на фертилните контингенти и ще окаже негативно влияние 

върху икономическото и социалното развитие на общината в бъдеще. Сред основните 

мотиви за емиграция през последните години са осигуряването на трудова заетост, по-

висок жизнен стандарт, по-високи доходи, стремеж за образователна и професионална 

реализация. 
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Изясняването на мотивите за емиграция на хората в активна възраст е изключително 

важно за определяне акцентите и фокуса в политиката на общината към младите хора. 

Всеизвестен факт е, че когато младите хора определят своето местоживеене се ръководят 

от няколко неща: качествено образование, качествено здравеопазване, качествена 

реализация, условия за развитие, условия за забавление, социална сигурност, екологично 

чиста среда и вяра в институциите. Това са определящите вектори, които трябва да 

залегнат в основата на всяка една общинска политика.  

Изселванията на младо население и особено на жени във фертилна възраст понижава 

равнището на потенциалната бъдеща раждаемост през следващите десетилетия. Мотивите 

за изселване от общината през последните години се свързват най-вече с търсенето на 

трудова заетост с по-високи доходи, водеща до промяна в жизнения стандарт. Не на 

последно място като мотивация е промяната в условията на живот, свързани с получаване 

на по-високо образование и съответстваща на него професионална реализация. 

 

Фигура 20. Механичен прираст в община Червен бряг за периода 2011-2019 г. 

 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Към 31.12. 2019 г. механичният прираст в община Червен бряг е отрицателен (-

5,1‰), стойности по-ниски от средните за страната. 

През разглеждания период в община Червен бряг се отчита отрицателен 

механичен прираст, като през периода 2015-2018 г. се наблюдава покачване в 

стойностите. Единствено през 2011 и 2014 г. са отчетени най-ниските стойности на 

механичния прираст, съответно -2,3‰ и -1,9‰. Основната причина за този висок 
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отрицателен механичен прираст е високото ниво на безработица в общината, особено 

сред ниско образованото неквалифицирано население, както и ниското заплащане на 

труда, което обяснява изселването на хората в активна възраст в търсене на по-добър 

начин на живот и възможности за трудова реализация. 

Таблица 33. Брой заселени и изселени в община Червен бряг за периода 2011-

2019 г. 

По години Заселени Изселени 

2011 368 434 

2012 280 445 

2013 328 488 

2014 382 434 

2015 420 623 

2016 328 550 

2017 416 626 

2018 440 638 

2019 587 711 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

На територията на община Червен бряг се заселват и заселват по-голям брой жени 

отколкото мъже през всичките години на наблюдавания период.  

 

Таблица 34. Миграции по пол в община Червен бряг за периода 2011-2019 г. 

(брой) 

 Заселени Изселени 

мъже жени мъже жени 

2011 175 193 224 210 

2012 210 150 206 239 

213 149 179 222 266 

2014 176 206 184 250 

2015 192 228 285 338 

2016 147 181 261 289 

2017 172 244 280 346 

2018 185 255 287 351 

2019 269 318 352 359 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 
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4. Анализ на социалната сфера в община Червен бряг  
 

Образование 

Един от най-важните елементи от развитието на Червен бряг, е инвестицията в 

образование. Образователната структура на населението определя неговите качествени 

характеристики, професионални умения и трудов потенциал. От образователният ценз на 

хората до голяма степен зависи трудовото им участие и поведение, включително и 

репродуктивното поведение. 

В следващата таблица отчетливо се вижда, че през последните три години броя на 

децата в детските градини е относително постоянен. Но трябва да се има предвид, че може 

да се очаква тенденция на намаляване на броя на децата в детските градини в община 

Червен бряг, което ще бъде следствие, както и на отрицателния естествен и механичен 

прираст, така и на липсата на готовност в икономически активното население обитаващо 

общината да преминат към стъпката за създаване на ново поколение, а и освен това на 

трайно наложилият се детероден модел при двойките да имат едно или максимум две 

деца. 
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Таблица 35. Разпределение на децата в детските градини по пол в община Червен бряг за последните пет учебни години от 

2015– 2020г. 

 Учебна 

година 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

  
О

б
щ

о
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ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

Червен 

бряг 

802 418 384 586 306 280 734 378 356 746 407 339 751 409 342 

Източник: НСИ



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

98 
 

Както се вижда от данните в таблицата броят на децата в детските градини за 

последните пет учебни години е над 734 деца с изключение на учебната 2016/2017г., 

когато са записани 586 деца. По същество може да се очаква намаляване на броя на децата 

записани в детските градини предвид на факта, че ще се наблюдава изключително 

неблагоприятна тенденция по отношение на намаляването на броя на живородените деца 

на територията на община, която ще се отрази съществено върху бъдещото демографско 

състояние в общината. Освен това на основата на направения анализ до момента и 

основавайки се на статистическите данни, можем да очакваме, че тази тенденция ще 

продължи и дори ще се задълбочи през следващите години. А всичко това води след себе 

си и до редица проблеми от социален и икономически характер, като например ще 

настъпи необходимост от преосмисляне на броя на детските градини, който ще трябва да 

бъде намален, както и съкращаване на щатни длъжности в някои детски градини. Това е 

процес, който е започнал в общината основавайки се на данните в следващата таблица. 

 

Таблица 36. Разпределение на педагогическия персонал в детските градини в 

община Червен бряг през последните пет учебни години от 2015-2020г. 

 Учебна  

година 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Червен бряг 73 55 73 79 78 

Източник: НСИ 

 

Както се вижда от таблицата и на основата на относително постоянния брой 

записани деца в детските градини, служителите в детските градини за сега ще останат 

константа или са възможни леки изменения, свързани с очакваното намаляване на 

раждаемостта. От данните в НСИ се вижда, че броят на детските градини през 

разглеждания период остава непроменен, т.е. 5 детски градини.  

 

Таблица 37. Брой детски градини в община Червен бряг през последните пет 

учебни години от 2015 – 2020г. 

Учебна 

година  
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Червен 

бряг 
5 5 5 5 5 

Източник: НСИ 

Тези данни ни показват, че след като се е запазил броя на детските градини в 

общината, както и относителния дял на децата записани в детските градини, то не можем 
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да очакваме промяна и намаляване на броя на сформираните групи. Видно от данните в 

следващата таблица броя на групите в детските градини в общината е относително 

постоянен, но можем да очакваме тенденция към плавно намаляване през следващите 

години в резултат на ниската раждаемост и миграционните процеси на икономически 

активното население. 

 

Таблица 38..Брой групи в детските градини в община Червен бряг през 

последните пет учебни години от 2014 -2019г. 

 Учебна  
година 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Червен 

бряг 
39 37 27 34 35 

Източник: НСИ 

 

В следващите години може да се очаква и да се редуцира броя на групите предвид на 

ниската раждаемост и отрицателния механичен прираст, в чиято основа се предполага, че 

се дължи на икономически активно население и в частност от жени във фертилна възраст. 

А това предполага, че ще трябва да се редуцират допълнително и местата в детските 

градини в община Червен бряг. В следващата таблица се наблюдава плавно намаляване, 

което е обвързано пряко с раждаемостта в общината. Тенденцията за плавното редуциране 

на броя на местата в детските градини ще трябва да се очаква и през следващите години. 

 

Таблица 39. Места в детските градини в община Червен бряг през 

последните пет учебни години от 2015 -2020г. 

Учебна 

година   
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Червен 

бряг 
970 681 826 779 776 

Източник: НСИ 

 

В следващата таблица са представени броят на учащите в общообразователните 

училища и специални училища в община Червен бряг, от които данни ясно се вижда, че се 

наблюдава тенденция на намаляване на броя - средно всяка учебна година децата 

намаляват с по около една учебна паралелка (30 деца) в абсолютна стойност. Като прави 

впечатление, че след осми клас 25% от децата продължават образованието си в учебните 

заведения в общината, а останалите 75% вероятно продължават образованието си в други 

населени места в област Плевен или в страната, с цел придобиване на средно образование.  
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Таблица 40. Разпределение на учащите в общообразователните и специални училища в община Червен бряг по пол и клас 

през последните пет учебни години 2014-2019г. 

  Общо I - IV клас V - VII клас V - VIII клас VIII - XII клас IX - XIII клас 

Учебна  

година   О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ
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е
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и
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о
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о
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ъ
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Ж
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и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

О
б
щ

о
 

М
ъ

ж
е
 

Ж
ен

и
 

2014/2015 2293 1196 1097 1013 516 497 X X X 1074 578 496 X X X 206 102 104 

2015/2016 2260 1201 1059 1010 522 488 X X X 1041 577 464 X X X 209 102 107 

2016/2017 2226 1179 1047 992 522 470 X X X 1018 541 477 X X X 216 116 100 

2017/2018 2017 1028 989 960 499 461 770 384 386 X X X 287 145 142 X X X 

2018/2019 1975 1014 961 936 487 449 718 370 348 X X X 321 157 164 X X X 

Източник: НСИ 

Таблица 41.Разпределение на учащите в професионалните гимназии в община Червен бряг по пол през последните пет 

учебни години 2015 -2020г. 

  Общо 

Професионални гимназии и 

паралелки за придобивана на 

III степен професионална 

квалификация2 

Професионални гимназии и 

паралелки за придобиване на II 

степен професионална 

квалификация3 

Професионални паралелки за 

придобиване на I степен 

професионална квалификация4 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2015/2016 707 375 332 596 324 272 111 51 60 - - - 

2016/2017 737 388 349 563 310 253 174 78 96 - - - 

2017/2018 731 399 332 606 353 253 125 46 79 - - - 

2018/2019 661 369 292 572 338 234 74 20 54 15 11 4 

2019/2020 629 340 289 528 302 226 94 31 63 7 - - 

Източник: НСИ 

Легенда: 2До 2002/2003 г. вкл. Техникуми; 3До 2002/2003 г. вкл. СПТУ; 4До 2002/2003 г. вкл. професионално-технически училища с прием след VІ и VІІ клас.
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От данните в таблицата се вижда ясна тенденция на намаляване на броя на 

обучаваните деца в професионалните гимназии (трета степен на професионална 

квалификация), където от 596 обучавани деца през учебната 2015/2016г., през учебната 

2019/2020г. се обучават 528 деца. Очакванията са в бъдеще тази тенденция да се запази, 

което ще повлияе значително върху общия брой обучавани деца в професионалните 

гимназии в община Червен бряг. В следващата таблица се вижда броят на напусналите 

училище деца в община Червен бряг. 

Таблица 42. Брой напуснали общообразователните училища в община Червен 

бряг за пет годишен учебен период от 2013 - 2019г. 

 Учебна година 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019 

Брой деца 77 67 96 54 55 

Източник: НСИ 

За разглеждания период прави впечатление, че през последната година, за която има 

постъпили данни в НСИ са напуснали 55 деца общообразователните училища в община 

Червен бряг. Предвид, на което ще представим и изменението на числения 

преподавателски състав в следващата таблица в община Червен бряг. 

Таблица 43.Брой учители в общообразователните училища в община Червен 

бряг. 

Учебна  

година  
Общо I - IV клас 

V - VII 

клас 

V - VIII 

клас 

VIII - XII 

клас 

IX - XIII 

клас 

2014/2015 160 55 X 78 X 27 

2015/2016 156 57 X 72 X 27 

2016/2017 164 68 X 73 X 23 

2017/2018 195 94 78 X 23 X 

2018/2019 189 92 74 X 23 X 

Източник: НСИ 

 

Въпреки намаляването на броя на обучаваните деца в групата от първи до четвърти 

клас през разглеждания период се е увеличил броят на учителите и достига 195 души през 

учебната 2017/2018г., като вероятни причини могат де се предполагат извършени 

нормативни изменения в законодателството, касаещи образователния процес като 

намаляване на броя на децата при сформирането на самостоятелни паралелки и/или 

увеличаване на натовареността децата и/или други изменения отнасящи се до 

целодневния характер на обучението на децата от първи до четвърти клас. Поради този 

факт, за да идентифицираме причините за увеличението на броя на учителите от първи до 

четвърти клас ще представим следващите две таблици отнасящи се до броя на училищата 
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и професионалните гимназии и разпределението на самостоятелно формираните 

паралелки в общообразователните училища. 

Таблица 44. Брой общообразователни училища и професионални гимназии в 

община Червен бряг през последните пет учебни години в периода 2014-2019г. 

  Общо Общообразователни училища 
Професионални  

гимназии2 

2014/2015 13 9 4 

2015/2016 13 9 4 

2016/2017 13 9 4 

2017/2018 12 8 4 

2018/2019 12 8 4 

Източник: НСИ 

 

На територията на община Червен бряг са разположени пет училища със статут на 

средищни, като това са 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, където се обучават деца от селата, в които няма 

действащи училища, за които е осигурен безплатен транспорт. От 01.09.2017 г., ОУ „Отец 

Паисий“ – с. Реселец, община Червен бряг, съгласно Заповед № РД-14-185/26.06.2017 г. на 

Министъра на образованието, се закрива, а Основно училище „ Отец Паисий“ – с. 

Радомирци се преобразува в Обединено училище. На общинска издръжка са средните, 

основните и обединеното училища, ПГХТ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг и ПГЗС „Ал. 

Стамболийски“ – с. Чомаковци, детските заведения, детската ясла. 

 

Таблица 45. Брои на самостоятелните паралелки в общообразователните 

училища по групи класове в община Червен бряг за последните пет учебни години 

от 2014-2019г. 

  Общо I - IV клас 
V - VIII 

клас 

V - VII 

клас 

IX - XIII 

клас 

VIII - XII 

клас 

2014/2015 112 49 53 X 10 X 

2015/2016 111 50 51 X 10 X 

2016/2017 116 54 52 X 10 X 

2017/2018 101 52 X 36 X 13 

2018/2019 102 52 X 35 X 15 

Източник: НСИ 

 

Както се вижда от таблицата през последните две учебни години се забелязва 

тенденция на намаляване на броят на самостоятелните паралелки. 
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Таблица 46. Брой на завършили в общообразователните и професионалните 

училища по степен на образование в община Червен бряг в периода от 2015-2019г. 

Вид учебно  

заведение 

Общообразователни  

училища 
Професионални  гимназии 

Степен  

 

Година  

Основно  

образование 

Средно  

образование 

Професионални 

гимназии (III 

степен 

професионална 

квалификация) 

Професионални 

 гимназии и училища 

(II степен 

професионална 

квалификация) 

2015 
206 

 
47 125 5 

2016 
196 

 
35 95 2 

2017 
418 

 
45 101 2 

2018 
270 

 
38 74 9 

2019 236 49 83  
Източник: НСИ 

 

От представената таблица се вижда намаляване на дела на завършилите средно 

образование в общообразователните училища, както и на завършилите в професионалните 

гимназии през последната 2019 г., за която има данни в НСИ. Освен това, ако бъдат 

съпоставени данните на завършилите с броя на приетите през съответните години, то 

определено се вижда, че по една или друга причина е висок делът на отпадналите и 

незавършилите спрямо започналите съответната образователна степен. 
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Таблица 47. Новоприети в професионалните училища в община Червен бряг през последните пет учебни години от 2015-

2019г. 

  Общо Професионални гимназии и 

паралелки за придобивана на 

III степен професионална 

квалификация2 

Професионални гимназии и 

паралелки за придобиване на 

II степен професионална 

квалификация3 

Професионални паралелки 

за придобиване на I степен 

професионална 

квалификация4 
  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2015/2016       139 75 64 20 13 7 - - - 

2016/2017       122 68 54 74 31 43 - - - 

2017/2018       180 123 57 18 4 14 - - - 

2018/2019 137 72 65 116 65 51 16 4 12 5 3 2 

2019/2020 119 61 58 98 55 43 19 4 15 2 2 - 

Източник: НСИ
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Здравеопазване 

В община Червен бряг общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална 

медицина са планирани и разпределени на териториален принцип в съответствие на 

областната здравна карта, където първичната медицинска се оказва от общопрактикуващи 

лекари. На територията на Общината има регистрирани и работят 18 амбулатории за 

първична медицинска помощ, от които 8 са в гр. Червен бряг, а 10 са в селищата на 

общината.  

Таблица 48. Разпределение на лекарските практики в община Червен бряг 

Населено място Брой лекарски практики 

гр. Червен бряг 8 

гр. Койнаре, с. Горник, с. Сухаче 3 

с. Глава 1 

с. Радомирци 1 

с. Девенци, с. Реселец и с. Бресте 1 

с. Ракита 1 

с. Телиш 1 

с. Чомаковци 1 

с. Рупци 1 

Общо за община Червен бряг 18 
Източник: интернет сайта на община Червен бряг 

 

Медицинските центрове и заведения на територията на община Червен бряг са общо 

две, а именно „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД 

разполагаща със сто легла и “ДКЦ I - Червен бряг” ЕООД. Разбира се, в сферата на 

здравеопазването целите трябва да бъдат насочени към търсене на възможности за 

осигуряването на достъпна качествена медицинска помощ, осъществявана чрез високо 

технологично оборудване от достатъчно на брой висококвалифицирани специалисти. 

Специализираната извънболнична медицинска помощ на територията на община Червен 

бряг се осъществява от един медицински център и 8 амбулатории за индивидуални 

практики за специализирана извънболнична медицинска помощ, намиращи се в гр. Червен 

бряг. На територията на общината функционира 1 филиал на Центъра за спешна 

медицинска помощ – гр. Плевен, за оказване на спешна помощ на заболели и пострадали 

лица. Филиалът обслужва Община Червен бряг и част от Община Долни Дъбник. Той е 

разположен в сградата на МБАЛ – Червен бряг. 

В следващата таблица са представени лечебните заведения в община Червен 

бряг.
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Таблица 49. Лечебни и здравни заведения на територията на община Червен бряг в периода 2014 – 2018г. 

  

Лечебни заведения за 

болнична помощ - 

общо 

Многопрофилни 

болници 

Лечебни заведения за 

извънболнична 

помощ - общо 

Диагностично-

консултативни 

центрове 

Медицински 

центрове 

  Заведения Легла Заведения Легла Заведения Легла Заведения Легла Заведения Легла 

2014 1 100 1 100 1 - 1 - - - 

2015 1 100 1 100 1 - 1 - - - 

2016 1 100 1 100 1 - 1 - - - 

2017 1 100 1 100 1 - - - 1 - 

2018 1 100 1 100 1 - - - 1 - 
Източник: НСИ
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Към настоящия момент, предвид статута на общински център на град Червен бряг, в 

средносрочен план не би трябвало да се очаква прекратяване на дейността на нито едно от 

двете лечебни заведения, а единственото, което може да се очаква е намаляване на броя на 

легловата база в следствие на значителното и продължаващо намаляване на броя 

населението в общината, поради което в близко бъдеще ще отпадне необходимостта от 

поддържането на такава по размери леглова база. Негативна е тенденцията на намаляване 

на броя на медицинския персонал, като в бъдеще ще трябва да се определи критичния 

минимум, под който не трябва да пада общия брой на медицинските лица необходими за 

задоволяване на населението от здравни грижи.  

Таблица 50. Брой на медицинския персонал в община Червен бряг в периода 

2014-2018г. 

  Лекари 
Лекари по дентална 

медицина 

Медицински специалисти 

по Здравни грижи 

2014 63 9 89 

2015 62 10 88 

2016 59 13 88 

2017 57 14 82 

2018 62 9 80 

Източник: НСИ 

Таблица 51. Население на един лекар и на един дентален лекар в община 

Червен бряг 

 година Брой лица на един лекар 
Брой лица на един дентален 

лекар 

2013 399 2671 

2014 419 2931 

2015 418 2590 

2016 431 1957 

2017 438 1783 

Източник: НСИ 

 

Както се вижда от данните в горните две таблици намалява броя на лекарите, 

обслужващи населението на общината, като независимо, че намалява и населението на 

община по абсолютни стойности, то определено в близко бъдеще ще трябва да се обърне 

внимание върху състава и структурата на медицинските кадри в общината, особено като 

се има предвид общата тенденция на национално ниво и очакванията за криза при 

медицинските кадри в близко бъдеще, в следствие на ниското заплащане на труда в 

България и високата миграционна активност на медицински кадри извън страната. 
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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 и други. 

 

Социални въпроси 

В общината се оказват социални услуги, както от държавно делегирана дейност, така 

и въз основа на общински дейности, финансирани от републиканския или общинския 

бюджет. Към държавно делегираните дейности функционират „Дневен център за деца с 

увреждания“, който е под контрола на Агенцията за социално подпомагане и Държавната 

агенция за закрила на детето и „Център за обществена подкрепа“. Към социалните 

дейности, осъществявани по инициатива на общинските власти се отнася „Домашен 

социален патронаж“, който е структуриран в общинска служба „Домашен социален 

патраонаж“ с от 330 места и 33 човека персонал, като през 2010 г. персонала е 

оптимизиран до 16 щатни служители. С Решение № 53/24.01.2012 година на Общински 

съвет – Червен бряг е разкрита услугата Център за обществена подкрепа – гр. Червен бряг 

като делегирана държавна дейност, с капацитет 20 места. Центъра е предназначен за деца 

от 4 до 18 години и предлага социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и отпадане от училище, 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. 

В община Червен бряг се работи по дейности за разкриване на „Център за 

социални, здравни и правни услуги“ в гр. Червен бряг и „Център за общностно развитие“ 

в ромския квартал на града и предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги за 

уязвимите групи от ромската общност, като дейностите са финансирани от по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“. „Център за социални, здравни и правни услуги“ 

разполагащ с площ от 75 кв. м. и е ситуиран в непосредствена близост до Центъра за 

почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна 

среда, помещаващ се в сградата на общинска болница и с осигурен достъп за лица с 

увреждания, собственост на Община Червен бряг, където трябва да работят 2 - ма здравни 

медиатори, 2 – ма общностни работници,1 правен медиатор, и 1 психолог с договори до 
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края на 2020 г., какъвто е и срокът на проекта. На основата на оценка на резултатите 

постигнати от реализацията на проекти, общинската администрация може да търси 

възможности за продължаване на дейността на центъра през следващите години. „Център 

за общностно развитие“ ще бъде разположен в общинска сграда в V-ти квартал. В 

общностния център ще бъде назначен и ще работи общностен работник/сътрудник 

социални дейности /медиатор/, който ще подпомага контакта с общността като член на 

екипа на Центъра. В „Център за социални, здравни и правни услуги“ и в „Центъра за 

общностно развитие“ ще се предоставят интегрирани услуги. 

Население в риск от бедност или социално изключване  по пол 

На областно ниво се вижда, че над 34% от населението на област Плевен за 2018г. е 

под риск или социално изключване по пол според данните от НСИ, което е видимо и в 

следващата таблица.  

Таблица 52. Население в риск от бедност или социално изключване по пол за 

област Плевен в периода от 2014 до 2018г. 

Година  (брой лица в хиляди) (% от съвкупността) 

  Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2014 87,4 40,1 47,4 33,4 31,2 35,4 

2015 97,7 43,3 54,3 38,2 34,6 41,6 

2016 92,2 39,4 52,8 36,6 32,1 41,0 

2017 91,8 43,3 48,5 36,8 35,4 38,1 

2018 83,3 35,8 47,5 34,0 29,9 37,9 

Източник: НСИ 

Посочените данни обосновават красноречиво негативните тенденции по отношение 

на демографското състояние в областта, а и съответно в община Червен бряг. Въпреки, че 

за разглеждания период по абсолютни стойности се вижда тенденция на намаляване, т.е. 

от 38% през 2015г. достига 34% към 2018г., то можем да кажем, че относително това се 

дължи предимно на миграционните потоци насочени към райони предлагащи по-добри 

условия за живот и задоволяващи потребностите на населението по отношение на условия 

на труд, заплащане предоставяне на качествени социални услуги като здравеопазване, 

образование и т.н. Предвид на високата безработица в община Червен бряг, която е около 

21,1% /за 2017 г./, то определено ще трябва да очакваме, че голяма част от това население 

попада именно в частта на населението в риск от бедност или социално изключване по 

пол. 
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6. Зелена система, отдих и туризъм 
 

Зелена система 

Зелената система в община Червен бряг включва всички паркове, градини, които са 

публична общинска собственост и са за широко ползване, като тя се допълва от зелените 

площи със специално предназначение (гробища) и такива за ограничено обществено 

ползване (зелените площи към жилищни комплекси, тези намиращи се в имотите на 

частни физически или юридически лица). 

Зелените площи предимно са тревни площи с дървета и храсти. Зелени площи, които 

са обект на поддръжка са градините и парковете, прилежащи улични зелени площи и 

градинки, които изискват комплекс от мерки и действия за тяхната поддръжка, което 

допринася за подобряването на микроклимата в общината и отдиха на населението. 

В гр. Червен бряг зелените площи обхващат 467 700 кв. м., което се получава по 39 

кв. м./жител., при минимално изискуеми площи – 12 кв. м./жител( за малки градове). В гр. 

Койнаре площта на зелените площи са 168 900 кв. м., което се пада по 50 кв. м./жител, при 

минимално изискуеми площи – 8 кв. м./жител( за много малки градове). За останалите 

населени места в общината зелените площи в урбанизираните територии заемат 1 400 

400кв.м., получава се средно в селата 132 кв. м./жител, при минимално изискуеми площи 

от 4 кв. м./жител. (за всички села).19 

Елементите на зелената система в община Червен бряг не са равномерно 

разпределени, значими са Централната градска градина и лесопарк „Голеж“ в гр. Червен 

бряг. Обезпечеността със зелени площи е добра, отчитайки и заобикалящия извънградски 

ландшафт и съществуващите зелени площи в градската среда. Голяма част от зелените 

площи около междублоковите пространства и градинки се нуждаят от рехабилитация.  

В община Червен бряг не се поддържа регистър на зелените площи. 

 

Туризъм 

В община Червен бряг туризмът е слабо развит, капацитетът на материално-

техническата база не е голям, като са регистрирани само 2 хотела. Потенциал за 

развитие на този отрасъл има в малките населени места на общината, които съчетават 

благоприятни климатични условия, природно-географско положение. Към 2018 г. на 

територията на общината легловата база възлиза на 105 легла, 4 места за настаняване. 

 
19 Общ устройствен план на община Червен бряг 
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През 2018 г. реализираните нощувки в общината са 4 971, а приходите от нощувки 122 

707 лв., пренощувалите лица са 3387 д. В последните години в общината все повече се 

забелязва тенденцията за намаление на броят на туристите. 

 

Таблица 53. Средства за подслон в община Червен бряг 

 
Средства за 

подслон 
Легла 

Реализирани 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Приходи от 

нощувки 

2012 г. 1 32 .. .. .. 

2013 г. 2 77 .. .. .. 

2014 г. 3 94 7355 2688 139548 

2015 г. 4 105 5663 2308 147621 

2016 г. 4 105 4434 2556 128149 

2017 г. 4 105 2919 2113 97383 

2018 г. 4 105 4971 3387 122707 

.. Конфиденциална информация 

Източник: НСИ, www.nsi.bg 

 

Както се вижда от таблицата към края на 2018 г. в община Червен бряг има 4 

средства за подслон, като се наблюдава нарастване спрямо 2012 г. Броят на 

пренощувалите лица през 2018 г. се увеличава със 699 д. спрямо 2012 г. В същото 

време размерът на приходите от нощувки не се променя значително през разглеждания 

период. 

Община Червен бряг има богати туристически ресурси – природни и културно-

исторически забележителности, които имат потенциал да бъдат развити, но затова е 

необходимо привличане на източници на финансиране в туристическата сфера на 

средства от европейските структурни фондове, както и подпомагане на развитието на 

малкия и среден туристически бизнес. 

Община Червен има потенциал за развитие на туризма - неолитните селища на 

Телиш, тракийските поселения в Чомаковци и Пипра, Зентокурту, римските градове 

при Реселец и Чомаковци, пътищата, мостовете, византийските крепости - едно 

минало, което придава уникалния дух на селищата. 

/Documents/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/07096684-3763-4C90-933A-F84090BCCD7E/www.nsi.bg
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7. Инфраструктурна осигуреност на общинското пространство 

 

Транспортна инфраструктура 

Географското положение на община Червен бряг, определя и нейната транспортна 

достъпност и включеност в националната транспортна система. Общината се намира на 

110 км. от столицата, от които 80 км. са част от магистрала „Хемус“. През територията на 

община Червен бряг се осъществяват следните транспортни връзки: 

• I-3 Русе-Бяла-Плевен-София (европейски път с номер Е83); 

• Път I-3, Гара Бяла-о.п.Плевен-Луковит-Коритна-Ябланица-Ботевград клас – 

първи; 

• Път III-306, Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-Оряхово клас – трети; 

• Път III-308, (Ябланица-Ботевград) - Правешка Лакавица - КалугеровоСводе-

Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг,  клас – трети; 

• Път III-1306, (Кнежа-Искър)-Глава-Койнаре-Чомаковци-Лепица-Габаре- Област 

Враца, клас – трети; 

• Път III-3006, (о.п.Плевен-Луковит) Радомирци-Рупци-Червен бряг, клас – трети; 

През територията на общината преминава само един първокласен път и няколко 

третокласни, чрез които се осъществява свързаността на общината с други населени 

места. През територията на общината не преминават трасета от автомагистрали. С важно 

значение за транспортната осигуреност в общината е преминаването на Републикански 

път III-306, който преминава през територията на цялата община. През територията на гр. 

Червен бряг преминава и Републикански път III-308. Дължината на републиканската 

пътна мрежа в община Червен бряг е 70,87 км., а гъстотата е 150 км./1000 км.2 

Улиците, които са със статут на Републиканска пътна мрежа са: „Г. С. Раковски“, 

„Пенчо Славейков“, „Търговска“, „14 септември“, „Антим I“, „Княз Борис I“, „Западна 

промишлена“. 

По отношение на уличната мрежа в общината може да се каже, че е в лошо 

състояние. Уличните платна са с износени асфалтови настилки, в селата на общината има 

улици без настилки, тротоарите и бордюрите са натрошени, а на места липсват. В гр. 

Червен бряг уличната мрежа е в задоволително състояние, но в останалите населени места 

е необходима рехабилитация на пътната мрежа. 
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Общинската пътна мрежа включва мрежата от населени места. Общата дължина 

на общинските пътища е 76,7 км. Местните общински пътища на територията на 

община Червен бряг са следните: 

• LOV2096 / III-305-СадовецЪглен / Граница общ. (Луковит - Червен бряг) - Ракита-

Телиш / PVN1186/; 

• PVN1186 / PVN3081/Телиш-граница общ. (Червен бряг - Д. Дъбник) -Садовец - 

Бъркач/III-3005; 

• PVN1187 / III-306, Червен бряг-Чомаковци/Девенци-Телиш / PVN3081; 

• PVN1188 / III-306 / Червен бряг-Сухаче-/ III1306; 

• PVN2190 / III-1031- с Решение №199/22.02.2018г. на МС III-308 / Реселец-Бресте; 

• PVN2192 / I-3, Плевен - Луковит / Радомирци-Ракита; 

• PVN3081 / III-1308, Искър - Горни Дъбник / Писарово-Граница общ. (Искър-

Червен бряг) -Телиш / PVN1186 /; 

• PVN3189 / III-3006 / Рупци жп гара Рупци; 

• PVN3191 / I-3, Телиш - Луковит / жп гара Хумата-/ PVN1187; 

• VRC3146 /III-134, Габаре - Горна Бешовица / Камено поле - граница общ. (Роман-

Червен бряг)-Бресте; 

• PVN2194 / III-306, Луковит - Червен бряг/ - Червен бряг; 

• PVN2193 / III-306, Червен бряг-Чомаковци/ - м. Маркова могила-Червен бряг. 

Общинската пътна мрежа е в задоволително - добро състояние. На места се нуждае 

от ремонт и това рефлектира върху достъпа до някои от населените места.  

 

Масов обществен пътнически транспорт 

В град Червен бряг няма градска автобусна линия, линиите които преминават през 

града са междуградски и включват в себе си общински, областни и републикански пътни 

мрежи. Съществуват известни затруднения по отношение на обслужването на останалите 

населени места. Общественият превоз на пътниците става по утвърдени общинска, 

републиканска и областна транспортни схеми. Осигурена е връзка между населените 

места в общината и общинският център – гр. Червен бряг. 
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Таблица 54. Общинска транспортна схема 

№ по 

ред 
Автобусна линия Начален час Краен час 

1. 
АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК 

– АГ Червен бряг 
05,00 05,30 

2. 
АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК 

– АГ Червен бряг 
06,55 07,24 

3. 
АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК 

– АГ Червен бряг 
13,30 14,00 

4. 
АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК 

– АГ Червен бряг 
16,18 16,49 

5. 
АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК 

– АГ Червен бряг 
22,00 22,29 

6. Бресте – Червен бряг 06,00 06,28 

7. Бресте – Червен бряг 06,25 06,55 

8. Червен бряг – Бресте 08,10 08,40 

9. Червен бряг – Бресте 09,30 10,00 

10. Червен бряг – Бресте 12,05 12,35 

11. Червен бряг – Бресте 15,00 15,30 

12. Червен бряг – Бресте 17,05 17,30 

13. Червен бряг – Бресте 17,55 18,25 

14. Червен бряг – Бресте 20,05 20,33 

15. Глава – Червен бряг 06,50 14,30 

16. Глава – Червен бряг 15,20 17,00 

17. Глава – Червен бряг 06,30 07,06 

18. Глава – Червен бряг 09,50 12,05 

19. Глава – Червен бряг 08,00 10,10 

20. Глава – Червен бряг 13,30 15,45 

21. Червен бряг – Глава 08,00 08,40 

22. Червен бряг – Горник 17,00 17,15 

23. Червен бряг – Горник 06,40 06,50 

24. Червен бряг – Горник 09,30 09,50 

25. Червен бряг – Горник 13,40 13,49 

26. Червен бряг – Гробищен парк / само в събота/ 09,00 10,00 

27. Червен бряг – Девенци 08,00 08,22 

28. Червен бряг – Девенци 11,10 11,32 

29. Червен бряг – Девенци 17,00 17,20 

30. Червен бряг – Ракита 08,25 08,55 

31. Червен бряг – Ракита 11,50 12,20 

32. Червен бряг – Реселец 13,30 13,45 

33. Червен бряг – Сухаче – Лепица 07,45 08,06 

34. Червен бряг – Чомаковци – през Сухаче 11,15 11,45 

35. Червен бряг – Сухаче 09,45 10,15 

36. Червен бряг – Сухаче 14,30 14,50 

37. Червен бряг – Телиш 06,00 06,30 

38. Червен бряг – Телиш 14,30 15,10 

39 Червен бряг – Телиш 17,15 18,00 

40 
Червен бряг – Горник – Сухаче – Лепица – 

Чомаковци – Червен бряг 
17,55 18,17 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

115 
 

№ по 

ред 
Автобусна линия Начален час Краен час 

41 Червен бряг – Горник – Сухаче – Лепица 06,15 06,40 
Източник: Община Червен бряг 

Таблица 55. Областна транспортна схема 

№ по 

ред 
Автобусна линия Начален час Краен час 

1. № 1341 Червен бряг – Бреница 18,30 6,00 

2. 
№ 1352 Червен бряг – Кнежа / 

без неделя/ 
09,15 10,20 

2.1. 
№ 1351 Червен бряг – Кнежа 

/без неделя/ 
11,00 13,30 

3. 

№ 1322 Червен бряг – Долни 

Луковит – Плевен 

Изпълнява се в петък и неделя/ 
14,00 16,20 

3.1. 

№ 1321Червен бряг – Долни 

Луковит – Плевен 

/изпълнява се целогодишно/ 
07,05 11,10 

4. 

№ 1313 Червен бряг – Ракита  – 

Плевен 

/изпълнява се в неделя/ 
13,00 15,15 

4.1. 

№ 1312 Червен бряг –Ракита  – 

Плевен 

/изпълнява се в събота/ 
08,00 10,00 

Източник: Община Червен бряг 

 

Таблица 56. Републиканска транспортна схема 

№ 

по 

ред 

Автобусна линия Начален час Краен час 

1. № 15201 Червен бряг – Тетевен 08,00 12,35 

2. № 15101 Червен бряг – Етрополе 08,50 14,00 
Източник: Община Червен бряг 

 

Междуградските и междуселищни линии включват 12 автобусни линии от 

общинската транспортна схема, 4 от областната транспортна схема и 3 от 

републиканската транспортна схема. 

 

Железопътен транспорт 

 

Град Червен бряг се намира на централната железопътна линия София-Варна. На 

територията на гр. Червен бряг е разположена и ж.п. гара Червен бряг, която свързва 
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районите на Тетевен, Луковит, Бяла Слатина и Оряхово. Общата дължина на 

железопътната мрежа в общината е 46,4 км., от които:  

• От км 127+711 до км 129+643 и от км 130+913 до км 163+177 по 2 железопътна 

линия; 

• От км 0+000 до км 12+225 по 22 железопътна линия – без пътническо движение.20 

На територията на град Червен бряг има три броя жп. надлези и два броя жп. 

прелези. Общината има добра обезпеченост по отношение на жп. транспорт. 

Община Червен бряг има добре изградена пътна мрежа и добра транспортна 

осигуреност. Гъстотата на пътната мрежа е сравнително висока. Лошото състояние на 

уличната мрежа в населените места на общината, налага нейната реконструкция и 

рехабилитация. Транспортното обслужване между общинският център и други населени 

места в общината и извън нея, се осъществява чрез републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми. Като цяло общото състояние на транспортната мрежа е 

задоволително. 

 

Водоснабдителна и канализационна мрежа 

 

Водопроводна мрежа 

Водоснабдяването в Червен бряг идва от водовземания от кладенци при р. Искър и р. 

Златна Панега, както и местни водохващания. В община Червен бряг има общо 14 

изградени напорни резервоари (5 в гр. Червен бряг и 9 в селата), както и 2 контра 

резервоара в селата Девенци и Горник. Общата дължина на водопроводната мрежа в 

община Червен бряг е 394 км., от които 270 км. вътрешна водопроводна мрежа и 124 км. 

външна водопроводна мрежа. 

Водопроводната мрежа в общината е изградена предимно от етернитови, стоманени 

и азбестови тръби, които представляват заплаха за здравето на населението и поради тази 

причина е необходима подмяна на водопроводната мрежа в общината. Голяма част от 

водопроводната мрежа е амортизирана, което представлява проблем по отношение на 

нормалното водоснабдяване. Водопроводните тръби са с изтекъл експлоатационен срок и 

загубите на вода превишават 60%.  

В периода 2012-2016 г. в община Червен бряг е изпълнен проект „Подобряване и 

изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Червен бряг“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, като по проекта е извършена 
 

20 Общ устройствен план на община Червен бряг 
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рехабилитация на водопроводната мрежа в общината, с цел намаляване загубите на вода. 

В изпълнение на проекта е постигнато намаление на загубите на вода, намалени са 

разходите за експлоатация и др. 

Въпреки изпълнението на този проект, е необходимо цялостна подмяна на 

амортизираната водопроводна мрежа във всички населени места в общината. 

 

Таблица 57. Дължина на водопроводната мрежа в населените места в 

община Червен бряг 

Селище Външна (м.) Вътрешна (м.) Общо (м.) 

Бресте 5 489 7 107 12 596 

Глава 771 14 831 15 602 

Горник 3 483 12 797 16 280 

Девенци 2 834 12 597 15 431 

Гр. Койнаре 10 162 43 903 54 065 

С. Лепица 8 903 10 792 19 695 

С. Радомирци 15 343 21 780 37 123 

С. Ракита 2 850 20 199 23 049 

С. Реселец 4 736 9 209 13 945 

С. Рупци 10 739 6 343 17 082 

С. Сухаче 3 117 11 599 14 716 

С. Телиш 21 273 27 920 49 193 

Гр. Червен бряг 25 726 47 945 73 671 

С. Чомаковци 8 955 22 998 31 953 

Общо 124 381 270 020 394 401 

Източник: Общ устройствен план на община Червен бряг 

 

Предоставянето на водопроводни услуги на територията на община Червен бряг се 

извършва от ВиК – гр. Плевен, като всички съоръжения се поддържат от дружеството. 

Водопроводната мрежа в гр. Червен бряг е с обща дължина 74 км., от тях 47 км. вътрешна 

и 25 км. външна водопроводна мрежа. Водопроводната мрежа в гр. Червен бряг е 

изградена предимно от етернитови тръби ф60 и ф240. Общата изграденост на мрежата в 

града възлиза на около 95%. Водопроводната мрежа работи без пречиствателна станция, а 

само с хлориране. Основен източник на водоснабдяване е извор „Златна Панега“, която се 

поддържа от Вик Ловеч.21 

 
21 ИПГВР гр. Червен бряг 
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Канализационна мрежа 

Канализационната мрежа в община Червен бряг е слабо изградена. 

Канализационната мрежа се поддържа от дружеството ВиК – гр. Плевен, с районно 

поделение гр. Червен бряг. Канализационна мрежа е изградена в гр. Червен бряг, в гр. 

Койнаре, в останалите населени места няма изградена канализация, което представлява 

заплаха от замърсяване на почвите, вследствие на повърхностното отводняване на 

улиците. Дължината на съществуващите Главни колектори в гр. Койнаре е 1004 м., 

изградени от бетонови тръби с диаметри – Ф500, Ф600- кръгли профили и Ф60/90 - 

яйцевиден профил. Второстепенните колектори са с дължина 8000 м, изградени от 

бетонови тръби с диаметри, ф200, 250, 300, 350, 450, 500- кръгли профили и Ф60/90 и 

ф70/105- яйцевидни профили. Общата дължина на канализационната мрежа е 9004 м.  

Изградеността на канализационната мрежа в гр. Червен бряг е около 90%, а общата 

дължина е около 42 км., канализацията е изградена от бетонови тръби с диаметър от ф 200 

до ф 1200 мм. и открит канал 200/125 см.22 

Отпадъчните води от територията се заустват в Главни колектори I, II, III и IV. 23 

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 

 
22 Общ устройствен план на община Червен бряг 
23 Пак там 
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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. 

Пречиствателна станция за отпадъчни води 

От 2016 г. в общината функционира Пречиствателна станция за отпадъчни води, 

станцията е изградена по проект „Подобряване и изграждане на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“, финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда“ 2007-2013 г. Водоприемник на заустване на ПСОВ - гр. Червен бряг е р. 

Искър. ПСОВ е разположена в землището на с. Горник. 

В заключение, състоянието на канализационната мрежа в общината е лошо, често се 

случват аварии. Необходимо е доизграждането й в останалите населени места. 

 

Електроснабдяване 

Електроснабдяването в община Червен бряг се осъществява посредством 

електропреносната и електроразпределителната мрежа в общината и съоръженията към 

нея.  

Електропреносната мрежа се състои от линейни обекти – въздушни електропроводи 

високо напрежение (110, 220 и 400 kV) и точкови обекти – електрически подстанции. Тя е 

собственост на „Електроенергиен системен оператор“ (ЕСО) ЕАД и се стопанисва от МЕР 

Плевен. 

Електроразпределителната мрежа се състои от линейни обекти – кабелни и 

въздушни електропроводи средно напрежение – 20 kV и мрежа HH; точкови обекти – 

електрически трафопостове и възлови станции. Тя е собственост на „ЧЕЗ Разпределение 

България“ ЕАД. 

Всички населени места в община Червен бряг са електрифицирани. Елементите на 

електроразпределителната инфраструктура в общината включват: 
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• Трафопостове и въздушни станции – 62 бр. собственост на ЧЕЗ и 30 частни; 

• Въздушни линии НН – 76.43 км.; 

• Кабелни линии НН – 62.25 км. 

Уличното осветление в община Червен бряг е с обща инсталирана мощност от 

47 035 KW. Електрозахранването е въздушно, монтирането на улично осветление става 

върху бетонови стълбове. Голяма част от мрежата на уличното осветление е стара, с 

единични изолирани проводници. Като цяло уличното осветление в общината се 

поддържа в добро състояние, всяка година в общината се извършва подмяна на улични 

осветителни тела. 

Голямо разходно перо в бюджета на администрацията е потреблението на 

електроенергия в сградите, които се управляват от Общината, поради тази причина 

основен приоритет в тази насока на Общинска администрация Червен бряг, е да прилага 

мерки за енергийна ефективност. 

 

Газификация 

Община Червен бряг спада към газоразпределителен район „Мизия“ с лиценз за 

газифициране. В общината е изградена частично газоразпределителна мрежа само в гр. 

Червен бряг. Още от 2007 г. в общината има генерална схема за газифициране, като тя е 

частично изпълнена, само I- ви етап. До 2014 г. по същата Генерална схема са изпълнени 

частично II и III етап. 

Газоразпределителната мрежа в общината е изградена от полиетиленови тръби с 

висока плътност РЕ 100. Общата дължина на мрежата възлиза на 6 км. В 

газоразпределителната мрежа в града са включени някои от общинските сгради: ДКЦ I, 

МБАЛ, Сграда на Общината, Детска ясла „Щастливо детство“, ЦДГ „Звездица“, ЦДГ 

„Бодра смяна“, ОДЗ „Мир“, 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. 

Приоритетно за развитието на община Червен бряг в следващия програмен 

период 2021-2027 г. може да бъде продължаването на газовата тръба от Луковит до 

Червен бряг, което ще доведе до газифициране на по-голяма част от общината. 

Хидромелиоративни съоръжения и хидроенергийни обекти 

Хидромелиоративните съоръжения в община Червен бряг се стопанисват от 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав и клон Мизия. Изградените 

хидромелиоративни съоръжения: 
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• Водохващане на р. Искър - Водохващане “Реселец” - подава вода от 

водоизточника р. Искър за напояване на 263993 дка от НС “Бяла Слатина”, 

стоманобетоново съоръжение с 3 броя метални саваци за подаване вода в ГНК, 

стоманобетонов яз през цялата ширина на р. Искър, кантон за обслужване на 

водохващането- масивна постройка на един етаж със застроена площ около 80 м2. 

• Диспечерски пункт “Кален Затул” - В землището на с. Реселец, разпределя и 

изпуска в р. Искър излишните водни маси чрез метални саваци. Стоманобетоново 

съоръжение от 1951 г.  

• Утайник „Кален Затул”- Намира се до диспечерския пункт в землището на с. 

Реселец. Използва се за механично очистване чрез утаяване на водата за напояване 

провеждана от каналите и дюкера.  

• Магистрален канал М-0 - подава гравитачно вода за напояване на част от НС 

“Бяла Слатина” в землищата на Чомаковци, Койнаре и Бреница и Долни Луковит в 

община Кнежа, обслужвани площи 29 494 дка за гравитачно напояване, дължина 30 628 м, 

облицован с монолитна бетонова облицовка и бетонови плочи. 

Територията на община Червен бряг е обезпечена с 4 водно-електрически централи. 

 

Таблица 58. Водно-електрически централи (ВЕЦ) на територията на 

община Червен бряг. 

Наименование Местоположение Собственик Мощност 

ВЕЦ 

„Ракита” 

с. Ракита, Магистрален 

канал яз. Соватски дол 

ВЕЦ „Енергия Холдинг” - 

ЕАД гр. София, ул. „Банат” 

№ 10, ет.1 

2 300 

ВЕЦ 

„Радомирци” 

с. Радомирци, р. Златна 

Панега 

„Стил 93”-ЕООД гр. София,                

ул. „Черни връх”  № 12 
750 

ВЕЦ 

„Койнаре” 
гр. Койнаре, р. Искър 

ВЕЦ „Енергия” ООД гр. 

София, ул. „Банат” № 10, 

ет.1 

1500 

ВЕЦ „Телиш” с. Телиш, яз. Телиш 
„Напоителни системи” ЕАД  

клон Среден Дунав Плевен 
320 

Източник: Общ устройствен план на община Червен бряг 
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Съобщителна мрежа 

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 градовете и в по-големите села на общината. 

На територията на общината покритие имат и трите мобилни оператора Виваком, 

Теленор и А1 (с покритие от приблизително 100 %). Те предлагат като услуга достъп до 

безжичен интернет. „Български пощи“ ЕАД извършва вътрешни и международни 

пощенски услуги, включени в универсална пощенска услуга (УПУ) и неуниверсални 

пощенски услуги (НУПУ). В община Червен бряг функциониращите в отделните населени 

места пощенски станции осигуряват основните пощенски услуги, включително изплащане 

на пенсии, застраховки и др. 

На територията на общината има изградени ретранслатори, осигуряващи цифрова 

ефирна връзка по трасета за предаване на телевизионен и радио сигнал, както и на 

компютърни комуникационни канали. 

Съобщителната инфраструктура в общината е добре развита. Качеството на връзките 

е на сравнително добро ниво. Всички селища са свързани в националната система за 

автоматично набиране. На дневен ред е планирано изграждането на оптически преносни 

мрежи, които ще обслужват и трансграничния трафик за гр. Червен бряг. 

В общината като цяло са монтирани 15 броя Автоматични телефонни централи с 

общ капацитет около 12 000 поста. Град Червен бряг е изцяло телефонизиран. На 

територията на града има изградена селищна телефонна мрежа от конвенционален тип. 
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8. Екологично състояние и рискове 

 

Опазването на околната среда е основен приоритет в политиките за местно развитие, 

с цел постигане на по-високо качество на живот за жителите и създаването на 

благоприятни условия за развитие на туризъм, екологично земеделие, отдих и други. 

Развитието на икономиката се основава на използването на местните ресурси, което 

създава необходимостта от прилагането на мерки и политики за опазването и устойчиво 

ползване на наличните ресурси. Опазването на околната среда е свързано с постигането на 

устойчиво и балансирано местно развитие, съобразено с икономическите, социалните и 

екологични аспекти. 

Територията на община Червен бряг се характеризира с добри показатели по 

отношение на околната среда. Географските и икономическите условия в общината са 

благоприятни за запазването й. 

На територията на общината няма контролни пунктове и система за измерване на 

състоянието на компонентите на околната среда – въздух, почви, шум и др., което не дава 

пълна и регулярна представа за състоянието на околната среда. В общината има два 

пункта за мониторинг на водите – при с. Горник и с. Лепица. По отношение на почвите са 

включени две населени места в Мрежата за мониторинг на почвите от I-во ниво – Лепица 

и Девенци и едно населено място – с. Ракита в Мрежата за мониторинг на почвите - П 

ниво „Вкисляване“. 

Състоянието на околната среда в община Червен бряг е резултат от урбанизацията на 

територията, икономическите дейности, използването на ресурсите й, развитието на 

селското и горското стопанство, степента на влаганите инвестиции в инфраструктурата и 

пречистването на отпадъчните води. 

Анализът на състоянието на околната среда е направен въз основа на Програмата за 

опазване на околната среда в община Червен бряг, доклади за състоянието на околната 

среда на РИОСВ Плевен и информация от общината. 

Община Червен бряг попада в района на действие на Регионалната инспекция по 

околната среда и водите - Плевен, която осигурява на регионално равнище държавната 

политика за опазването и осигуряването на благоприятна и здравословна среда в 

съответствие с установените стандарти и нормативи. 
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Качество на атмосферния въздух 

 

В община Червен бряг няма разположени постоянни пунктове за отчитане на 

качеството на атмосферния въздух и общината не попада в района за оценка и управление 

на КАВ по смисъла на чл.30, ал.1, т.4. 

На територията на община Червен бряг основните източници на замърсяване на 

атмосферния въздух са автомобилният транспорт, комунално-битовите услуги, 

строителството и използването на твърди горива за отопление през зимния сезон. В 

общината липсват големи промишлени предприятия, които да замърсяват въздуха. От 

работещата промишленост има фирми за машиностроене, шивашки услуги, за 

производство на тухли, дърводелски услуги, мелници, консервна промишленост и други, 

но замърсяването от тях е незначително. По отношение на автомобилният транспорт, 

основните източници на замърсяване се генерират от оловните аерозоли, заради 

употребата на оловни бензини. Друга причина за замърсяване на въздуха е движението по 

пътищата на морално и технически остарели автомобили. През територията на община 

Червен бряг преминават няколко третокласни и четвъртокласни пътища, а основната 

пътна артерия е път I – 3 Русе-Бяла-Плевен-София (Е-83). 

Основният замърсител на въздуха през зимния сезон е отоплението с твърди горива, 

съдържащи сяра (въглища, нафта, мазут), замърсяващи приземния слой на въздуха със 

серен диоксид, азотни оксиди и сажди. 

Измерванията на състоянието на въздуха се извършват с мобилни автоматични 

станции на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Регионална лаборатория 

Плевен. Показателите, които се измерват с мобилните станции са за фини прахови 

частици до 10 µm (ФПЧ10, Азотен диоксид (NO2), Серен диоксид (SO2), Озон (О3), 

Въглероден окис (СО). С изключение на показател (ФПЧ10), всички измерени нива 

(концентрации) са под установените средночасови, средноденонощни, краткосрочни 

норми и оценъчни прагове съгласно „Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за нормите за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух”. 

Изпълнителната агенция по околна среда е провела замервания на основните 

показатели по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух: серен 

диоксид, азотни оксиди, озон, фини прахови частици. Измерванията са проведени на 

случаен принцип, в продължение на 52 денонощия, като не са регистрирани превишения 
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на приложимите норми за КАВ за измерените газообразни замърсители: серен диоксид, 

азотни оксиди, озон.  

През 2018 г. са проведени индикативни измервания на територията на гр. Червен 

бряг, с Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална Лаборатория – Плевен, с 

обхват на дейност Район за оценка и управление на КАВ – Северен Дунавски.
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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.  

В община Червен бряг качеството на атмосферният въздух е добро, промишлените 

предприятия и строителните дейности са ограничени, а замърсяването от транспорта е 

незначително, което води до запазване на качеството на въздуха.  

 

Качество на водите 

Водните тела на територията на община Червен бряг (повърхностни и подземни) се 

управляват от Басейнова дирекция – Дунавски район, гр. Плевен. 

Хидроложката мрежа на община Червен бряг включва реките Златна Панега и 

Искър, както и язовирите „Горни Дъбник“, „Еница“ и „Телиш“.  

Хидроложката характеристика на водоизточниците в общината е благоприятна за 

поддържане на стабилен качествен състав на водите. Няма големи сезонни колебания. 

Основните източници на замърсяване на водите в общината са промишлеността, 

транспорта, комунално-битовите услуги и животновъдството. Един от основните 

проблеми по отношение на качеството на водните ресурси, е липсата на изградена 

канализационна мрежа в населените места, която да улавя отпадните води, а това води до 

нарушаване на екологичната обстановка в общината.  

 

Пунктове за мониторинг 

По поречието на р. Искър на територията на община Червен бряг има 2 пункта за 

мониторинг на водите:  

• BG1IS00416MS270, р. Златна Панега при гр. Червен бряг, преди вливане в р. 

Искър; 

• BG1IS00016MS040, р. Златна Панега при гр. Червен бряг, преди вливане в р. 

Искър. 

Водно тяло р. Искър, от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг, до вливане на 

р. Гостиля при с. Ставерци, има обособени два пункта за мониторинг при с. Староселци и 

при с. Чомаковци. През 2017 - 2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по 

физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. 

Водно тяло р. Искър, от вливане на р. Малък Искър при Роман, до вливане на р. 

Златна Панега при Червен бряг, с код BG1IS135R1126. През 2017/2018 г. водното тяло не 
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е планирано за наблюдение по физикохимични показатели, специфични замърсители и 

приоритетни вещества. Данните от хидробиологичен мониторинг за тялото са от 2018 г. 

Според анализираните макрозообентос и фитобентос състоянието е умерено. 

Водно тяло р. Златна Панега, от с. Златна Панега до вливане в р. Искър при гр. 

Червен бряг, включително притоци - Дъбенска, Батулска и Белянска, с код 

BG1IS100R1024 - През 2017/2018 г. водното тяло не е планирано за наблюдение по 

физикохимични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества. Според 

анализираните БЕК макрозообентос и макрофити през 2017 г. водното тяло се оценява в 

добро състояние. 

За ПУРБ 2016-2021 г. водно тяло - р. Искър от вливане на р. Малък Искър при Роман 

до вливане на р. Златна Панега при Червен бряг е оценено в умерено екологично и 

неизвестно химично състояние. 

На територията на община Червен бряг има изградени kанализационни мрежи с 

ПСОВ. ПСОВ на гр. Червен бряг се експлоатира от ВиК ЕООД гр. Плевен. Съоръженията 

се поддържат в техническа и експлоатационна изправност. През 2018 г. на изход ПСОВ не 

са установени наднормени стойности по изпитваните показатели, в т. число по 

приоритетни и приоритетно опасни вещества. В останалите населени места в общината 

няма изградена канализационна мрежа, което представлява риск от замърсяване на 

подпочвените води. Изградената канализационна мрежа в гр. Червен бряг обхваща 90% от 

територията на града, като канализацията е изградена от бетонови тръби с диаметър ф200 

и ф 1 200 м., с открит канал 200/125 см, който зауства в р. Искър. Отпадните води се 

поемат от главни колектори – I, II, III, IV. Канализацията в града е в лошо състояние, като 

често има аварии по канализационната мрежа.24 

Подземните водни тела в община Червен бряг също подлежат на мониторинг, като за 

целта има пунктове за мониторинг. 

През 2018 г. в подземно водно тяло при Мониторингов пункт 86, с. Горник, община 

Червен бряг, в пробите на водата от пункта се констатират отделни превишения на 

нормата на показател нитрати. При мониторинговия пункт при с. Лепица не са 

констатирани превишения над нормата. 

 

 

 

 
24 Програма за опазване на околната среда на община Червен бряг за периода 2016-2020 г. 
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МР 86, с. Горник 

 

Източник: Доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ Плевен, 2018 г. 

 

На територията на община Червен бряг има един промишлен източник на 

замърсяване - „Тера“ АД гр. Червен бряг – производствена дейност (производство на 

керамични изделия, чрез изпичане на тухли). Oтпадъчните води от производствената 

площадка се заустват в градската канализация на гр. Червен бряг. 

По отношение на отпадните води от промишлеността, те преминават през локални 

пречиствателни съоръжения, след което се заустват в долове в рамките на населеното 

място и водоприемниците. В град Червен бряг отпадъчните води от промишлеността 

преминават през локални пречиствателни съоръжения, след което част от тях се заустват в 

градската канализация и оттам постъпват в новата ПСОВ – гр. Червен бряг, а друга част се 

заустват във водоприемник - р. Искър. 25 

През 2015 г. в община Червен бряг е изградена градска пречиствателна станция, чрез 

която е постигнато прекратяване на изхвърлянето на непречистени отпадъчни води в р. 

Искър. По отношение на водопроводната мрежа в общината, водоснабдяването се 

осигурява предимно чрез водохващания от р. Искър и извора на р. Златна Панега, както и 

от някои местни водоизточници. Водопроводната мрежа в общината е с обща дължина от 

394 км., изградена от етернитови, стоманени и полиетиленови тръби. Голяма част от 

водопроводната мрежа е амортизирала, което води до чести аварии. В останалите 

населени места е необходима подмяна и рехабилитация на водопроводната мрежа. 

 
25 Общ устройствен план на община Червен бряг 
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В община Червен бряг няма предприятия-замърсители за водите. Един от основните 

проблеми, свързан с качеството на водите, е липсата на канализационна мрежа в 

населените места на общината, където се използват основно септични ями от населението. 

 

Качество на почвите 

Основните източници на замърсяване на почвите в община Червен бряг са: 

• газовете от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под формата на 

киселинен дъжд; 

• 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; 

• Локални ограничени замърсявания на територията на общината в обсега на 

старото общинско депо (м. „Долна биволица“, гр. Червен бряг) и излезлите от употреба 

опасни отпадъци (пестициди), които се съхраняват безопасно по различни начини, 

намиращи се в землището на с. Радомирци, с. Бресте. с. Девенци. с. Сухаче. с. Реселец. с. 

Ракита, гр. Койнаре и гр. Червен бряг. Количеството им е 35,6 тона прахообразни и 3 020 

литра течни препарати;26 

• Добив на нерудни полезни изкопаеми. 

В община Червен бряг са включени две населени места в Мрежата за мониторинг на 

почвите от I-во ниво в общината са включени две населени места – Лепица и Девенци. 

Регионалната лаборатория в гр. Плевен е извършила пробониране на почвите в с. Лепица, 

като са проследени следните показатели - активна реакция на почвата (pH), биогенни 

елементи - общ азот по Келдал, общ фосфор, органично вещество; - общ въглерод и 

органичен въглерод, обемна плътност н 9 бр. тежки метали и металоиди; - мед. цинк. 

олово, кадмий, никел, кобалт, хром. арсен н живак. Община Червен бряг е включена в 

Мрежа за мониторинг на почвите - П ниво „Вкисляване“ – в землището на с. Ракита.27 

Резултатите от мониторинга показват, че почвите на територията на община Червен бряг 

са в добро състояние. 

 

 
26 Общ устройствен план на община Червен бряг 
27 Доклад за състоянието на околната среда, РИОСВ Плевен, 2018 г. 
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Управление на отпадъци 

Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, 

домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, 

животинските ферми, ресторантите, болничните заведения и др. Най-голямо количество 

са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по 

домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от 

търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и 

забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или 

състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 

Процедурите по събирането и извозването на отпадъците се извършват от общината, 

като всички населени места в общината са включени в системата за организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване на генерираните отпадъци. Дейностите по 

сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране на битови и биоразградими отпадъци, 

пепел от печки, почистване на територии за обществено ползване в гр. Червен бряг се 

извършва от фирма „Астон Сервиз“ ООД. Фирмата извършва обслужване на съдовете за 

отпадъци (контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и кофи с вместимост 110 литра) разположени на 

територията на общината.28 В община Червен бряг действа и система за разделно събиране 

на отпадъците. 

С въвеждането в експлоатация през 2016 г. на Регионален център за управление на 

отпадъците – гр. Луковит, всички събрани генерирани отпадъци на територията на 

община Червен бряг се депонират на Регионалното депо в Луковит, което обслужва 

общините Луковит, Роман, Ябланица и Червен бряг. В общината се прилагат системи за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, НУБА, ИУГ, ИУЕЕО, едрогабаритни 

отпадъци и др.29 

По отношение на оползотворяване на утайките от ПСОВ от изградената 

Пречиствателна станция в гр. Червен бряг през 2015 г., излишната утайка се обезводнява с 

центрофуга и в последствие обезводнената утайка се изнася извън сградата на ПСОВ до 

контейнери. Пречистените отпадъчни води се заустват в р. Искър. В останалите населени 

места от общината битово-фекалните води се заустват в септични ями, което създава 

необходимостта от изграждане на канализационна мрежа, като към 2016 г. процента на 

изграденост на канализационна мрежа в общината е 98%. 

 
28 Община Червен бряг 
29 Програма за управление на отпадъците на община Червен бряг 
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За разделното събиране на опасни отпадъци от бита, рециклируеми отпадъци, зелени 

и други разделно събирани отпадъци, общината е обезпечена с такава площадка. В 

общината не се извършва разделно събиране на ИЕМПС (излезли от употреба моторни 

превозни средства), както и няма изградена площадка за предаване на отработени масла. 

Производствените предприятия в община Червен бряг генерират предимно битови 

отпадъци, като за тях те водят отчети пред РИОСВ – Плевен. 

На територията на община Червен бряг има излезли от употреба опасни пестициди – 

35,6 т. прахообразни и 3 020 литра течни препарати, които се намират в землищата на 

селата Радомирци, Бресте, Девенци, Сухаче, Реселец, Ракита и градовете Койнаре и 

Червен бряг. 

В общината има проблем с изхвърлянето на градинските и хранителните отпадъци 

от домакинствата смесено с битовите, като те се извозват заедно с другите отпадъци до 

Регионалното депо в гр. Луковит. Този проблем би могъл да се разреши чрез 

осигуряването на контейнери за домашно компостиране. Един от основните проблеми е и 

изхвърлянето на строителни отпадъци на нерегламентирани места. До 2016 г. те се 

депонираха на старото общинско сметище „Долна биволица“. 

 

Радиационна обстановка 

На територията на община Червен бряг радиационната обстановка се следи от 

местната структура на „Гражданска защита“.  

Резултатите от мониторинга в последния наличен доклад на РИОСВ - Плевен (за 

2017 и 2018 г.) показват, че в радиационното състояние на околната среда в 

контролирания регион (вкл. община Червен бряг) няма отклонения от действащите норми 

и характерните за региона стойности на гама-фон. Няма данни за йонизиращи лъчения и 

влияние върху хората и околната среда. 

 

Шум 

В община Червен бряг няма замервания на шумовите нива. Вредно въздействие и 

шумови натоварвания има около главните пътни трасета, причинени от автомобилния 

трафик (конкретни замервания на шума не са правени). В градската среда основен 

източник на шум са транспортните средства. Някои човешки дейности в сферата на 

услугите, също са източник на шум и създават дискомфорт у живеещите около източника. 

На негативното влияние на шума са подложени в най-голяма степен живеещите на 
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главните улици на града. Няма данни за голямо превишаване на пределно допустимите 

нива на шум за градска среда. 

 

Защитени територии 

Защитени зони по Директивата за птиците: 

Защитена зона „Горна Дъбник -Телиш“ с код BG0002095 за опазване на дивите птици; 

Защитена зона с код BG0000332 „Карлуковски карст“ за опазване на дивите птици  

Защитени зони по Директивата за местообитанията: 

Защитена зона с код BG0001014 „Карлуково“  

Защитена зона с код BG0000613 „Река Искър“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

Защитена зона с код BG0000591 „Седларката“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна  

Защитена зона с код BG0000611 „Язовир Горни Дъбник“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна  

 

В списъка на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен са 

включени следните Защитени местности в община Червен бряг 30: 

1. ГОЛИЯТ ВРЪХ - Местоположение: Община Червен бряг, с. Сухаче, целта на 

обявяването е свързана с опазване на природен ландшафт 

2. ДРЕНОВИЦА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Сухаче, целта на 

обявяването е свързана с опазване на ландшафт; 

3. ПИПРА - КАЛЕТО - Местоположение: Община Червен бряг с. Телиш, представлява 

Тракийската, антична и късноантична крепост, намираща се в близост до римски път. 

4. ЩЪРКА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, обявена за природна 

забележителност със Заповед №РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 г. на ДВ 31. Целта на 

обявяването е опазване на находищата на червен божур. 

 

Природните забележителности в община Червен бряг: 

 
30 Изпълнителна агенция по околна среда http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp 
31Изпълнителна агенция по околна среда 
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=325 

http://eea.government.bg/zpo/bg/result2.jsp
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=325
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1. ВОДОПАД СКОКА НА РЕКА БЕЛИЛКАТА - Местоположение: Община Червен бряг, 

с. Реселец. 

2. КУПЕНИТЕ - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, представляват 

уникални и впечатляващи скални фигури;  

3. СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В МЕСТНОСТТА ЕЗЕРОТО - Местоположение: 

Община Червен бряг, с. Ракита, представлява скално формирование – мост, който е на 

нивото на релефа. Дълъг е около 22 м. и е широк близо 7 м. 

4. СКАЛНИТЕ КУКЛИ В МЕСТНОСТТА ПЛАДНИЩЕТО - Местоположение: Община 

Червен бряг, с. Реселец, представляват група от варовикови скални образувания 

5. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КАМАРАТА - Местоположение: Община Червен бряг, с. 

Бресте, представлява хълм, начупен на парчета, в следствие на тектонски процеси. Някои 

от  

6. СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В МЕСТНОСТТА УЛЕЯ - Местоположение: 

Община Червен бряг, с. Реселец, , представлява група от скални кукли сред мастрихтски 

варовици, образувани в края на Кредния период преди 66-72 млн. г. 

7. ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН КАЛЕТО - Местоположение: Община Червен бряг, с. Реселец, 

Местността е част от карстовия район на Карлуково. Представлява каньон с дължина 

приблизително 750 метра и височина 30-40 м 

8. ХАЙДУШКАТА ПЕЩЕРА - Местоположение: Община Червен бряг, с. Девенци. 

Пещерата е с височина около 70 м. 

 

Рискове от природни бедствия и аварии и необходимост от превенция на риска 
Част от природните рискове в община Червен бряг са свлачищата. Те представляват 

геодинамични гравитационни процеси, свързани с нарушаване на устойчивостта на 

естествените склонове, откоси и предвиждане на земни маси по различно дълбоки 

повърхнини.  

По данни на „Геозащита-Плевен“ ЕООД на територията на община Червен бряг са 

регистрирани 7 свлачища към 31.12.2019 г., като и седемте са регистрирани в гр. Червен 

бряг. 

Таблица 59. Свлачища на територията на община Червен бряг 

Свлачище Местоположение 
Дата на 

регистрация 

PVN37.80501.01 
гр. Червен бряг, кв. 

Бунджовица, СИ от 
11.05.1975 
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Свлачище Местоположение 
Дата на 

регистрация 

СИ покрайнини 

PVN37.80501.01.01 
гр. Червен бряг, кв. 

Бунджовица 
11.05.1975 

PVN37.80501.01.02 
гр. Червен бряг, кв. 

Бунджовица 
11.05.1975 

PVN37.80501.01.03 
гр. Червен бряг, кв. 

Бунджовица, северно 
16.02.1988 

PVN37.80501.02 

гр. Червен бряг, 

северно от северните 

покрайнини 

11.11.1980 

PVN37.80501.03 

гр. Червен бряг, V 

квартал, южни 

покрайнини 

20.04.1992 

PVN37.80501.04 

гр. Червен бряг, 

източната част, ПИ 

80501.808.572 по КК 

на Червен бряг 

01.08.2018 

Източник: Регистър на свлачищата, http://gz-pleven.mrrb.government.bg 

 

От данните в таблицата се вижда, че 7 от регистрираните свлачища се намират на 

територията на гр. Червен бряг, като и седемте свлачища са проучени.  

Рискови зони по отношение на наводнения, биха могли да бъдат разрушаване на 

предпазните диги на р. Искър и разлив на корекцията на р. Златна Панега – V-ти квартал в 

гр.Червен бряг 

 

Нарушени територии 

На територията на Община Червен бряг има проучено находище на мергелна глина, 

а по поречието на р. Искър са разкрити находища на инертни материали. В общината има 

и кариера за строителни материали между гр. Червен бряг и с. Чомаковци. 

http://gz-pleven.mrrb.government.bg/landslide/837/
http://gz-pleven.mrrb.government.bg/landslide/838/
http://gz-pleven.mrrb.government.bg/
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9. Културно-историческо наследство 

 

Историческото развитие на територията на община Червен бряг датира още преди 

7000 години, когато е била център на търговска дейност. Тези земи са били обитавани от 

траки, римляни и гърци и поради тази причина Червен бряг има богато културно-

историческо наследство и исторически наследства от различни епохи. Доказателство за 

заселването на тази територия е и неолитното селище Телиш. Останки от римски селища 

са открити при селата Чомаковци и Реселец, като през село Реселец е минавал и един от 

големите римски пътища, който е идвал от Colonia Ulpia Oescus (Гиген) и е водил до гр. 

Сердика (София). В общината са запазени някои крепости, пътища и мостове, които 

свидетелстват за богатото историческо минало. 

Гр. Червен бряг е старо средновековно селище, което е регистрирано за първи път в 

турски документи през 1431 г. През XVI в. селището е записано в регистрите на кааза 

Никопол като село Червени бряг. С построяването на железопътна линия през 1899 г., 

Червен бряг постепенно започва да се превръща в индустриален град. В периода от 1914 

до 1926 г. се въвеждат в експлоатация винарска изба, тютюнева фабрика, мелница, 

пиронена фабрика, две цигларски фабрики, фабрика за захарни изделия, предачна фабрика 

и др. През 1906 г. в гр. Червен бряг е отворено и първото училище, през 1908 г. е 

построено и първото читалище, а първата прогимназия отваря врати през 1916 г. 

Културното наследство на община Червен бряг обхваща материалното и нематери-

ално, движимо и недвижимо наследство, които са носители на историческото минало и 

памет, традиции и култура. 

 

Нематериално културно наследство 

Към нематериалното културно наследство се включват всички традиции, обичаи, 

дейностите на самодейните състави в общината. Културният календар на община Червен 

бряг е богат. Културният календар е съставен въз основа на предложенията на културните 

институции на територията на общината и отразява най-характерното от бита и 

традициите на региона. 
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Таблица 60. Културен календар на община Червен бряг за 2019 г. 

Дата, месец Културни инициативи Организатори 

Месец януари   

месец януари 
Празничен народен календар. Зимни празници – организирано честване 

съвместно с пенсионерския клубове 
Читалища в общината 

месец януари 171 години от рождението на Христо Ботев- библиотечни изяви. 
НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг 

и читалища в общината 

1 януари Васильовден – отбелязване на празника по населени места Читалищата на територията на общината 

6 януари Йордановден (Богоявление) – народен обичай 
Кметство и НЧ „Огняна 1899” 

с. Радомирци 

7 януари Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки” НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец; 

14 януари Обичай „ Дойлада – надпяване на пръстени“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита 

21 януари Бабин ден, Ден на родилната помощ Читалищата на територията на общината 

месец януари 

Издателска дейност: бр. 1 и2 на “Вестник 21” 

Предпечатна подготовка на книги. 

Представяне на стихосбирката “Кат сън е Той…” – 

Димитър Бутански 

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

Месец февруари   

14 февруари Трифоновден – празник на лозаря – Конкурс за най-добро домашно вино 
Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. 

Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг 

14 февруари 
Трифоновден – празник на лозаря. 

Конкурс за най-добро домашно вино Читалищата от общината 

14 февруари 
Празнично парти по случай Св.Валентин. 

„В света на любовта“ НЧ „Развитие 1897” с.Телиш 

19 февруари 
146 години от обесването на Васил Левски – ученически беседи и рецитали, 

библиотечни изяви, поднасяне на венци пред паметните знаци 

Читалищата от общината, община Червен 

бряг 

23 февруари Кукерски празник 
Община Червен бряг съвместно с ФТК 

„Хайде на хорото“ 

месец февруари Кукерски карнавал НЧ “В.Левски1925“ – с.Глава 

месец февруари Битова вечер „Зима край огнището“ НЧ „Развитие 1897” с.Телиш 
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

месец  февруари „Работилница за мартеници” Читалищата в общината 

месец  февруари 

Издателска дейност: бр. 3 и 4 на “Вестник 21” 

Начало на дарителската акция “Червенобрежки книги в Белгород” 

Издаване и представяне на книгата на Марин Шкодров – “Телиш в 

националната и световна история” 

Предпечатна подготовка на книги 

НЧ “Светлина 1999» гр. Червен бряг 

Месец  март   

1 март 
Инициатива на Община Червен бряг – „ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО НА БАБА 

МАРТА“ 
Дирекция ХД 

1 март 
Първо мартенски тържества – Баба Марта и 

„Ден на самодееца“. 
Читалищата, съвместно с детски градини и 

училища 

3 март 

панихида при Черния паметник в с. Телиш 

Поднасяне венци на паметната плоча на Дядо Иван Комитата и паметници в 

общината. 

тържествени концерти, изложби, радиопредавания, рецитали,  музикални 

продукции 

гр.Червен бряг 

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш, 

Читалищата от общината 

8 март Международен ден на жената – празнични инициативи 
Читалища от общината,  училища и детски 

градини 

10 март Сирни Заговезни НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец; 

16 март Тодоровден – кушии /традиционни надбягвания/ 
Читалища- с. Радомирци, 

с. Горник, с. Сухаче, с. Глава 

21 март 
„Пролет моя, моя бяла пролет…“ – пролетен празник за представяне на 

творчество и умения в различни области. 
НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” 

22 март Общински пролетен бал – за автентични носии. НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци 

24 март Пролетен бал –„Назад към корените – как съхраняваме традициите“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита 

22 – 25 март 
Първа пролет и Благовещение – концерти, ученически тържества, изложби, 

излети, спортни празници 

Читалищата от общината, съвместно с 

училищата и кметствата 

27 март Международен ден на театъра НЧ „Развитие 1897” с.Телиш 

месец март 
Издателска дейност: бр. 5 и 6 на “Вестник 21” 

Издаване и представяне на книгата  на Мирослав Михайлов “История на 
НЧ “Светлина 1999”гр. Червен бряг 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

138 
 

Дата, месец Културни инициативи Организатори 

СОУ” 

Месец април   

1 април Международен ден на хумора и шегата – забавни и хумористични програми Читалищата от общината 

2 април Международен ден на детската книга Читалищата от общината 

7 април Световен ден на здравето. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш 

месец  април 

Издателска дейност – бр. 7 и 8 на „Вестник 21” 

Представяне книгата на Гергина Давидова 

Предпечатна подготовка на  книга на Боян Ботев. 

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

месец април Великденски празник“ На мегдана сред село, залюляло се хоро“ НЧ “В.Левски1925“ – с. Глава 

20 – 21 април 
Пролетни народни празници и обичаи – пресъздаване на лазаруване, 

Конкурс за изплитане на венци, във връзка с Цветница, лазаруване 
Читалищата от общината 

21 април „ Кумичене “ – ритуал на река Ръчене НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец 

22 април Ден на Земята – срещи, разговори, изложби. Читалищата от общината 

25 – 30 април 
Великденски музикални изяви, изложби, 

годишни продукции Читалищата от общината 

месец април 
Седмица на детската книга и изкуства за деца: 

маратон на четенето, конкурси, беседи, изложби Читалищата от общината 

Месец май   

2 май Традиционен събор в с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци 

1 – 6 май 

Гергьовден. Ден на храбростта. 

Гергьовски празници в селищата на общината 

Честване Деня на Европа. 

Традиционни културни празници в с. Реселец 

Читалищата от общината 

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец 

4  май Национален фолклорен фестивал „Гергьовден” 

НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре, 

съвместно с Кметство гр. Койнаре и 

Община Червен бряг 

9 май Поднасяне на венци на паметници на загиналите във войните. 
гр.Червен бряг 

Читалищата от общината 
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

11 май 
XIV -ти Детско-юношески регионален конкурс за певци и 

инструменталисти „Фолклорни приумици“ –Червен бряг 2019 г. 
НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг 

11 май 
Празник на библиотечните работници 

-Работна среща с библиотекарите от общината. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш 

10 – 18 май Участия в XXIII  Старопланински събор “Балкан фолк 2019“ читалища в общината 

24 май 

Ден на българската просвета и култура и славянската писменост 

Изложби, литературни срещи, годишни продукции; 

Празнични концерти, посветени на Деня на българската просвета и култура 

и на славянската писменост 

Общоградски концерт и връчване наградите за принос в духовната сфера 

Читалищата от общината 

Община Червен бряг 

24 май 
„ Живият огън на традициите“ – представяне на изложба на престилки и 

носии „ Пътеки към миналото“ 
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита 

17 май «Спасовден» – традиционен оброк на с. Лепица 
Кметство с. Лепица,   и Община Червен 

бряг 

месец май Фолклорен фестивал „Северозападни напеви“- национално ниво 
НЧ „Христо Ботев 1927” с. Горник 

съвместно с Община Червен бряг; 

месец май 120 години НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци 

месец май 

Издателска дейност – бр. 9 и 10 на “Вестник 21” 

Предпечатна подготовка на книга на Мирослав Михайлов 

Представяне книга на Боян Ботев 

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

30 май ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ на формации, групи  и школи при читалището 
НЧ „Никола Йонков Вапцаров  1908” гр. 

Червен бряг 

Месец юни   

1 юни 
Национален конкурс „Мила Родино“ – под надслов „ Минало и настояще – 

баба, дядо и аз“. 
НЧ „Васил Христов 1927“ с. Рупци 

1 юни Ден на детето – спортни състезания, излети, празнични програми Читалищата от общината 

1 юни 
Лятна програма „Читалището място за творческа изява и отдих на деца и 

юноши” 
НЧ „Развитие 1897” с. Телиш 

2 юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – радиопредавания, Читалищата от общината 
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

тържества, конкурси за Ботева поезия, изложби, походи 

2 юни Патронен празник – на НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре 

8 – 9 юни 
Втори Национален фолклорен фестивал 

„Ехо от Северозапада” НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче 

22 юни 
Седми  Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”-Червен бряг 

2019 
НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг 

24 юни Ден на билките – „ Еньова буля „ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита 

26 юни 

Ден на град Червен бряг: 

90 години от обявяването на  Червен бряг за град и 

120 години гарово селище. 

Община Червен бряг 

месец юни 
Честване 90 години от обявяването на  Червен бряг за град и 120 години 

гарово селище. 
Община Червен бряг 

месец юни Празник на гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре 

месец юни Издателска дейност – бр. 11 и 12 на «Вестник 21» НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

месец юни Втори фолклорен събор «За героите на България» НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица 

Месец юли   

месец юли Летни занимания с децата в селищата на общината. Читалищата от общината 

месец юли Издаване на бр. 13 и  14 на „Вестник 21” и книги на местни автори НЧ “Светлина 1999” 

месец юли – авг. Участие на танцовите състави в Европейски шампионат по фолклор НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче 

20 юли Кулинарна изложба „Ехо от миналото“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита 

20 юли 
Илинден – традиционен оброк в м. “Езерото” 

Честване на празника /курбани/ в селищата на общината 

Община Червен бряг 

Читалища и Кметства 

месец юли 
VI Регионален Фолклорен преглед на народното   творчество 

„ Глътка Жива Вода” НЧ „Митко Лаков 1903“- с.Чомаковци 

месец 

юли/август 
Лятна работа с ученици. Читалища в общината 

юли-август 
Участие на състави и самодейните колективи в национални, международни 

фестивали 
Читалища в общината 

Месец август   
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

месец август Занимания с учениците от с. Девенци – „Най – дългото четене“ НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци 

2 август „Св. Илия Гръмовержец“ – оброк и водосвет на село Ракита НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита 

август 
IV Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Глава се 

весели” 
НЧ“В.Левски1925“ – с. Глава 

месец август Закриване на лятната програма. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш 

месец август Традиционен събор на с. Глава НЧ“В.Левски1925“-с.Глава 

месец август Издаване на бр. 15 и 16 на „Вестник 21” НЧ “Светлина 1999” 

Месец септември   

месец септември Традиционен есенен панаир “Червен бряг 2019“ Община Червен бряг 

1 – 30 септември 
Европейски дни на наследството – мероприятия, свързани с фолклорното 

богатство и културно – историческо наследство на региона. 

Община Червен бряг 

Читалищата в общината 

6 септември 
Съединението на България /1885/ – библиотечни изяви, дискусии, 

празнични концерти 

Община Червен бряг 

Читалищата в общината 

14 септември Празник на реселешкия воден лук НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец 

15 септември Посрещане на първокласниците и първа среща с книгата НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита 

месец септември Издаване на бр. 17 и 18 на „Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

22 септември 
111 години от обявяване независимостта на България – 

празнични прояви в селищата от общината 

Община Червен бряг 

читалищата в общината 

22 септември „Всичко, що е българско“ – празник на регионално ниво НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци 

месец септември Фестивал „Радомирци пее и танцува“ НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци 

месец  септември 
Участие на самодейни състави в национални и     регионални фестивали – 

Кюстендил, с. Дъбен, Слънчев бряг и др. 
Читалищата в общината 

Месец октомври   

1 октомври 

Ден на българската поезия. 

Международен ден на музиката. 

Международен ден на възрастните хора: 
Читалищата в общината 

1 октомври Ден на поезията-литературно четене от местни творци НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг 

5 октомври IX Национален фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев” НЧ „Тодор Попов 1927”  с. Реселец 
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

м. октомври 
Издателска дейност – бр. 19 и 20 на „Вестник 21”, 

изложба и представяне книга на местен автор НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг 

26 – 27 октомври 
Традиционни събори на селата: Ракита,     Рупци, Чомаковци, Бресте, 

Лепица 

НЧ – с. Ракита, Рупци, Чомаковци, Бресте, 

Лепица 

24 – 28 октомври 

Дни на село Телиш 

142 год. от освобождението на с. Телиш – панихида при Черния паметник, 

Празник на храм „Св. Вмч. Димитрий” – общоселски курбан 

122 год. от основаването на читалището- театрална постановка  „Суматоха“ 

– премиера СТС „Ретро“. 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш съвместно с 

кметството и Община Червен бряг 

Месец ноември   

1 ноември 
Ден на народните будители – 

тържества, радиопредавания, изложби 

Община Червен бряг 

Читалищата от общината 

ноември Събор на село Телиш 
НЧ „Развитие 1897” с.Телиш, съвм.  с 

кметство с.Телиш 

21 ноември Ден на християнското семейство Читалищата от общината 

22 ноември XI регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота” НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг 

м. ноември 

Издаване  на бр. 21 и 22 на “Вестник 21” 

Празник на народната песен – второ издание 

Изложба 20 години “Светлина” 

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

м. ноември 
Участие в Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“- гр. 

Банско 
НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче 

м. ноември 
Събор на с.Сухаче 

„Есенен панаир на плодородието“ НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче 

Месец декември   

1 декември Световен ден за борба срещу СПИН Община Червен бряг, училища, читалища 

месец декември Празник „20 години читалище Светлина“ НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг 

декември Украсяване и запалване на коледна елха, работилничка за сурвакници. Читалищата от общината 

декември 
Издаване на бр. 23 и 24 на “Вестник 21” 

Празник “20 години читалище “Светлина” НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг 
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Дата, месец Културни инициативи Организатори 

24 – 25 дек. 
Коледни празници в селищата на общината 

Коледуване по домовете Читалищата от общината 

6 – 31 декември 

Коледни и Новогодишни празници в Община Червен бряг: 

КОЛЕДНА ПРОДУКЦИЯ на Детска фолклорна танцова школа “ ТЕМПО“ 

при читалището 

„Да пребъде Коледа” – IX Национален фестивал на коледарските групи; 

– Инициатива „Вълшебна Коледна  елха“ 

Тържествено запалване светлините на Коледната елха 

–  Коледен концерт 

Посрещане на Новата 2020 година – тържество на площада 

Община Червен бряг и читалищата от 

общината 

Ч-ще „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с 

 Община Червен бряг, 

Община Червен бряг 

Община Червен бряг 

Източник: Община Червен бряг 
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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.  

В народните читалища на общината са сформирани танцови и фолклорни групи, 

които участват в културните мероприятия през годината. Такива състави са фолклорно 

трио „Феникс”, Духов оркестър, детска вокална група, фолклорен танцов състав, клас по 

народно пеене и музикална школа към НЧ „Никола Вапцаров“, Формация за модерен 

балет „Марцела”, мъжка група за автентичен фолклор, „Белчевите ергени”, „Озеровска 

мъжка вокална група” към НЧ „Светлина“. НЧ „Васил Левски 1925“ – с.Глава. Към 

читалището има библиотека. Тук развива дейността си  клуб - работилничка „Сръчни 

ръце“ по различни модули. В читалището има музейни експозиции по направления 

„Художествена сбирка графика и живопис“ и „Етнографска сбирка.  

Към НЧ „Хр. Ботев 1926“ – с. Лепица са създадени певчески и танцови състави - 

трио „Северняшка китка“, детска певческа група „Синчец“, танцов състав „Северняшка 

китка. 

Към НЧ „Развитие 1897“ – с. Телиш са създадени кръжок по история – „Преди 7000 

години и след това“, кръжок по краезнание- „Опознай своя род и родина“, кръжок – 

„Сръчни ръце“, кръжок – „Да срещнем миналото с настоящето чрез ястията на баба и 

внуче“. Дейността си осъществяват мъжка женска и детска фолклорна група за автентичен 

фолклор, Театрален състав „Ретро“, Танцов състав „Хайде на мегдана“, Женска вокална 

група „Извор“ за обработен фолклор, Детска вокална група „Звънчета“ за обработен 

фолклор, Вокална група за патриотични песни. 

Към НЧ „Митко Лаков 1903“ – с. Чомаковци са създадени група за лазаруване, група 

за коледуване, за народно пеене, женска фолклорна група, оркестър за духова музика. 

Организатор на „ехо от северозапада“, „Празник на сливата“, „Гергьовски събор“, „От 

Тимок до Вита“, „Рибарица“ - празник на автентичната носия. В сградата на читалището 

има етнографска музейна сбирка. Най 

В културния календар на община Червен бряг са включени и се отбелязват 

множество народни празници, честват се национални празници, изпълняват се 

разнообразни ритуали и обичаи. 
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Архитектурно-строителни и недвижими културни ценности 

Към недвижимите културни ценности спадат всички архитектурни паметници, 

археологически обекти, които притежават културно-историческа стойност и имат голяма 

обществена значимост. Общият брой на недвижимите културни ценности на територията 

на общината е 177. В землището на с. Сухаче се намира и групова недвижима културна 

ценност „Вилно стопанство от римската епоха и селище“, което представлява обширна 

долина, с наклон на север, 250 дка. В близост до местността преминават два римски пътя, 

единият е по поречието на р. Искър от Ескус за Сердика и Пауталия, а другият е от 

Сердика за Никополис ад Иструм. 

Всички останали археологически обекти са единични. Основен проблем в общината 

по отношение на недвижимото културно наследство, е че голяма част от археологическите 

обекти са разрушени, а други не са толкова добре проучени. Такива разрушени обекти са: 

Къща на Мария Илиева в с. Лепица, Къща на Димитър Христов в с. Радомирци, Воденица 

на Тошо Дончов в с. Лепица, Къща на Вера Бейкова в с. Ракита, Воденица на Нина Т. 

Христова в с. Реселец, Къща на Георги Глога в с. Ракита, Римско селище - гара Реселец 

землище с. Реселец, Къща на Иван Комитата в с. Рупци, Кошарата на дядо Вълко, 

землище с. Сухаче, Къща на Стоян Милкин в гр. Червен бряг, Къща на Аврам Витков 

Йотов в гр. Червен бряг, Къща на Тоню Ангелов в гр. Червен бряг, Къща на Йонко Цв. 

Маринов в с. Чомаковци, Къща на Мария Ангелова Милкина в гр. Червен бряг. Два от 

археологическите обекти, които функционират и са се запазили са „Воденица и тепавица 

на Васил Цанов Иванов“ и „Воденица на Герчо Петрановски“ в землището на с. Реселец. 

Важни архитектурно-строителни ценности, които са поддържани и са в добро 

състояние са двата моста – единият между с. Реселец и с. Бресте, а другият западно от с. 

Радомирци. В общината има и някои архитектурно-строителни обекти, които са 

реновирани: 

• Бивша гимназия на ул. М. Ив. Лазаров в гр. Червен бряг; 

• Сградата на градския съд в гр. Червен бряг; 

• Мост (каменен), 500 м. западно от с. Радомирци; 

• Църква “Успение Пресветая Богородица“, с. Чомаковци; 

• Църквата „Св. Параскева“ в с. Ракита. 

 

В следващата таблица са представени някои от културните ценности в община 

Червен бряг.
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Таблица 61. Културни ценности в община Червен бряг 

Населено 

място 
Обект ВИД 

Деклариран, Обявен: 

ДВ/прот. на НСОПК 

с. Горник 

Втората къща на Илия Вълчев 

Даскалов 

разрушена 

архитектурно-

строителен 
  Писмо№4439/24.11.1981г. 

с. Горник Къща на Ненчо Ненов - Вълчинковски 
архитектурно-

строителен 
Писмо №4439/24.11.1981г. 

с. Девенци Пещера М. Скок археологически Регистър на ПН от 1956г. 

с. Лепица Църквата 
архитектурно-

строителен 
Писмо№4439/24.11.1981г. 

с. Радомирци Каменен мост, 500м. Западно от селото 
архитектурно-

строителен 
Регистър на ПК от 1956г. 

с. Ракита Църква „Св. Параскева“ Паметник на Културата Списък от 30.07.1975г. 

с. Реселец Мост между Реселец и Бресте 
архитектурно-

строителен 
Писмо№4439/24.11.1981г. 

с. Реселец 
Воденица и тепавица на Васил Цанов 

Иванов 

архитектурно-

строителен 
Писмо№4439/24.11.1981г. 

с. Реселец Воденицата на Герчо Петрановски 
архитектурно-

строителен 
Писмо№4439/24.11.1981г. 

с. Реселец Църква „Св. Георги“ 

архитектурно-

строителен и 

художествен 

Писмо№4439/24.11.1981г.и 

№65/11.01.1980г. 

с. Реселец 
Антична крепост, м. “Градището“ 

500м. Западно 

архитектурно-

строителен от 

Античността и 

Средновековието 

ДВ. Бр.88/09.11.1965г. 

с. Сухаче Къща на Стефан Ватев/старата поща/ 
архитектурно-

строителен 
 Писмо№4439/24.11.1981г. 
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Населено 

място 
Обект ВИД 

Деклариран, Обявен: 

ДВ/прот. на НСОПК 

с. Сухаче 
Антично селище, м. Селище, 3км. 

Западно 
археологически ДВ. Бр.25/28.03.1969г. 

с. Сухаче 
Вилно стопанство и селище от 

римската епоха ,м. Селище 
археологически 

Протокол но 

СЕСОНКЦ№24/26.03.2012г. 

с. Сухаче Родната къща на Георги Тошев Гергов исторически ДВ. Бр.19/07.03.1969г. 

с. Телиш 
Паметник "Братска могила",200м. 

Югоизточно 
исторически ДВ. Бр.93/02.12.1969г. 

с. Телиш 
Паметник "Братска могила"-

4бр.,м.Паметниците,2км. Югоизточно 
исторически ДВ. Бр.93/02.12.1969г. 

гр. Червен бряг Църква "Св. Богородица" 
архитектурно-

строителен и 

художествен 

Писмо№65/11.01.1980г.и 

4935/29.11.1981г. 

гр. Червен бряг Бивша гимназия/днес СУ/ 
архитектурно-

строителен 
Писмо №4439/24.11.1981г. 

гр. Червен бряг Сграда на градския съд 
архитектурно-

строителен 
Писмо №4439/24.11.1981г. 

гр. Червен бряг Църква, ул. “Л. Станев” 
архитектурно-

строителен 
Писмо №4439/24.11.1981г. 

с. Чомаковци Къща на Йонко Цветков 
архитектурно-

строителен 
Писмо №2835/13.08.1976г. 
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Населено 

място 
Обект ВИД 

Деклариран, Обявен: 

ДВ/прот. на НСОПК 

с. Чомаковци 

Църква "Успение Пресветая 

Богородица"-построена от Уста Генчо 

от Трявна 1894г. 

архитектурно-

строителен и 

художествен 

Писмо  

№2835/13.08.1976г.и 

№2838/13.08.1976г. 

с. Чомаковци 
Антична крепост „Чомаковско 

градище“ и некропол 
археологически ДВ. Бр.25/28.03.1969г. 

Източник: Община Червен бряг
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Историческо недвижимо културно наследство 

Важна част от историческото недвижимо културно наследство, са и военните 

паметници на територията на община Червен бряг. Към днешна дата всички военни 

паметници са запазени и поддържани в добро физическо състояние. Изключение правят 

само някои исторически обекти, попадащи в списъците на НИНКН (Национален институт 

за недвижимо културно наследство): „Лобно място на партизани, м. Петолъчката, земл. с. 

Лепица; Паметник братска могила - 4бр., м. Паметниците, земл. с. Телиш, „Лобно място 

на ятаци“, с. Лепица.  В следващата таблица е представен списък на военните паметници 

на територията на община Червен бряг. 

 

Таблица 62. Регистър на военните паметници на територията на община 

Червен бряг 

№ 

по 

ре

д 

ПАМЕТНИК 
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО 

1. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Бресте, общ. 

Червен бряг 

2. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Глава, общ. 

Червен бряг 

3. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Горник, общ. 

Червен бряг 

4. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Радомирци, 

общ. Червен бряг 

5. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Ракита, общ. 

Червен бряг 

6. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Рупци, общ. 

Червен бряг 

7. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Сухаче, общ. 

Червен бряг 

8. 
Паметник на загиналите във 

войните  

с. Телиш, общ. 

Червен бряг 

9. 
Паметник на загиналите във 

войните  
гр. Червен бряг 

10. 

Паметна плоча на 

загиналите в Отечествената 

война 

гр. Червен бряг 

Източник: Община Червен бряг 
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Към движимото културно наследство представляват музейните експонати. В 

Регионалният исторически музей се запазени различни керамични модели, глини, кости, 

пещи от различните епохи. 

В заключение, голяма част от археологическото недвижимо културно наследство е с 

ниска степен на проученост и са слабо популяризирани. Физическото им състояние е 

лошо, липсват грижи за тяхното поддържане и са застрашени от деградация. 

Историческото недвижимо културно наследство е запазено и паметниците са 

социализирани и са напълно достъпни. Нематериалното наследство в общината 

(традиции, обичаи) са запазени и се практикуват и до днес. Основна роля за тяхното 

запазване има не само Регионалният исторически музей, но и читалищата, които 

съхраняват тези традиции и ги практикуват чрез организирането на различни културни 

мероприятия. 

Потенциал и възможност за запазването на архитектурно-строителните недвижими 

културни ценности има тяхното популяризиране, чрез реставрацията на сградите, 

информационното обезпечаване на тези обекти и създаването на вътрешни културни 

маршрути. 
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10. Анализ на селищната мрежа и жилищния сектор 

 

Всяко населено място представлява една съвкупност от населението на съответната 

територия, която е исторически възникнала и се отличава с определени култура, бит, 

традиции, начин на производство, които са израз на наличните природни и социални 

условия и ресурси на даденото населено място. В такъв случай селищната мрежа 

представлява съвкупността от населени места, които са обвързани с пространствени, 

функционални връзки. 

Селищната мрежа на община Червен бряг се състои от 2 града Червен бряг и 

Койнаре и 12 села – Бресте, Глава, Горник, Девенци, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, 

Рупци, Сухаче, Телиш и Чомаковци. 

 

Карта 6. Населени места в община Червен бряг 

 

С площ от 485 км.2 тя се намира на трето място в област Плевен след общините 

Плевен и Долна Митрополия. Гъстотата на населението на 1 км² за 2019 г. по данни на 

НСИ за община Червен бряг е 49,7 - по-ниска от средната за страната (62,6 км²), по-висока 

от средната за Северозападен район (38,1 км²), който е и най-слабо населеният район в 
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страната. Гъстотата на населението на област Плевен е (50,7 км. 2), почти колкото тази на 

община Червен бряг. 

Гъстотата на селищната мрежа на община Червен бряг за 2019 г. е 2,8 селища / 100 

км², което е под средното за страната – 4,73 селища / 100 км². За Северозападен район този 

показател е 3,9 селища / 100 км², а за област Плевен – 2,64 селища / 100 км². 

Територията на община Червен бряг /LAU 2/ се намира в границите на 

Северозападен район на планиране /NUTS 2/ и е част от област Плевен /NUTS 3/.  

Съгласно Заповед № РД-02-14-2021 от 14 Август 2012 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, община Червен бряг спада към трета 

категория според действащата в страната функционална категоризация на 

административно-териториалните единици и населени места).32 

 

Таблица 63. Категоризация на община Червен бряг и на съставните й 

населени места 

№ ЕКАТТЕ 

Наименование на 

административно-

териториалните единици 

Категория 

  Община Червен бряг 3 

1 80501 гр. Червен бряг 3 

2 37863 Гр. Койнаре 4 

3 6433 с. Бресте 7 

4 61950 с. Ракита 6 

5 20383 С. Девенци 6 

6 16540 С. Горник 5 

7 14934 с. Глава 5 

8 61580 с. Радомирци 5 

9 63361 С. Рупци 5 

10 62503 С. Реселец 6 

11 43311 С. Лепица 7 

12 70281 С. Сухаче 6 

13 72206 С. Телиш 5 

14 81551 Чомаковци 5 
Източник: ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., 

неофициален раздел) на МРРБ 

 

Сред всички населени места в общината, единствено гр. Червен бряг е с най-висока 

трета категория (функционален тип). Сред останалите населени места гр. Койнаре спада 

към четвърта категория, 6 населени места са в пета категория (Горник, Глава, Радомирци, 

Рупци, Телиш и Чомаковци), 4 населени места са в шеста категория (Ракита, Девенци, 

Реселец и Сухаче) и само с. Лепица е седма категория. 

 
32 ЗАПОВЕД № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. (обн. ДВ, бр. 66, 28.08.2012 г., неофициален раздел) 
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Град Червен бряг се явява административен, културен и социално-икономически 

център на общината с концентрация на население, икономически активности, обекти на 

здравната, социална и образователна инфраструктура. 

Селищната мрежа в общината е сравнително равномерно разпределена, като всички 

населени места имат осигурена комуникационна връзка с общинския център. Въпреки 

това техническата инфраструктура в община Червен бряг (транспортна, енергийна, 

съобщителна, водостопанска) е в незадоволително състояние. Основна транспортно-

комуникационна ос, преминаваща през общината, се явява първостепенният път от 

републиканската пътна мрежа София – Русе (Е83).  

На територията на община Червен бряг се наблюдават дисбаланси в демографско, 

социално и икономическо отношение спрямо общинския център гр. Червен бряг и 

останалите населени места. Поради влошаване на демографските показатели в общината, 

разполагането на обекти на здравната, образователната и социалната инфраструктура не е 

еднакво навсякъде, което води до неудовлетвореност и ниско качество на предлаганите 

услуги в селата и концентриране на инфраструктурни обекти и дейности основно в града. 

 

Оси на урбанистично развитие 

Осите на урбанистично развитие са определени съгласно Националната концепция 

за пространствено развитие, следват предложената схема в Съвместния документ от 

Вишеградската четворка плюс България и Румъния (v4+2). Те имат основно значение за 

свързването на страната със съседни страни и подобряването достъпа до центовете и 

полюсите на растеж, иновации, култура, образование.33 

Община Червен бряг попада в четвърто йерархично ниво – малки градове с 

микрорегионално значение34 

 

 
33 Източник: Национална концепция за пространствено развитие 
34 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. 
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Карта 7. Оси и полюси на развитие 

 

Източник: Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-

2022 г. 

 

Баланс на територията 

Територията представлява съвкупност от всички природни дадености и се формира 

под влиянието на различни природни фактори като геоморфоложки строеж, релеф, почви, 

климат, води, заедно с населението, живеещо в нея и влиянието на антропогенната 

дейност.  

В този ред на мисли, територията представлява природно богатство, което трябва да 

бъде добре пазено, управлявано и поддържано. В съвременния глобализиращ се свят и 

ускорен икономически растеж на всяка цена, стремежът към високи печалби става на 

цената на намаляване на природните дадености и засягане на човешките потребности. 

Именно поради тази причина е необходимо при планирането и управлението на 

териториалното развитие да се вземат предвид човешките потребности и най-вече да се 

търси баланса между икономически просперитет, необходимите характеристики на 

средата за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот. 

Съгласно Закона за устройство на територията в чл. 7 е посочено, че териториите в 

страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), 
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земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за 

възстановяване, територии, заети от води и водни обекти и територии на транспорта. 

В пространствената структура на община Червен бряг разпределението на 

териториите по вид в относителен дял е както следва: 

• Земеделски – 75,8 %; 

• Горски – 13,8 %; 

• Населени места и други урбанизирани територии – 5,3%; 

• Водни течения и водни площи – 3,9%; 

• За добив на полезни изкопаеми – 0,2 %; 

• За транспорт и инфраструктура – 0,9 %.
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Таблица 64. Баланс на територията 

 Общо Земеделски Горски 

Населени места и 

други урбанизирани 

територии 

Водни течения 

и водни площи 

За добив на полезни 

изкопаеми 

За транспорт и 

инфраструктура 

Община Червен 

бряг 
485464 368154 67105 25926 19068 874 4336 

Област Плевен 4645297 3914170 324881 221213 156841 1511 26680 

За страната 110 371 784 64 234 755 38 283 727 4 952 789 1 975 610 259 054 665 849 

Източник: НСИ
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Обитаване и жилищен фонд 
Обитаването и жилищният фонд са от съществено значение при провеждането на 

териториално-устройствената политика. Показателите за обитаването и жилищната 

осигуреност се влияят от демографските и социално-икономическите процеси, протичащи 

на конкретната територия.  

По-голяма част от сградите в община Червен бряг са застроени в периода 1960-1970 

и 1970-1980 г. Незначителна част от тях са построени преди 1960 г. В периода от 1980-

1989 г. се наблюдава спад в застрояването, след което отново през 90-те години се отчита 

увеличение. 

Жилищният фонд на община Червен бряг към 2018 г. се състои от 13 986 бр. 

жилищни сгради, като от тях 13 434 са тухлените сгради с бетонна плоча (96,1%). 

Останалата част от сградите са построени от кирпич, камък, дърво и други материали. 

Най-малък процент от жилищния фонд заемат стомано-бетонните сгради (0,4%) и 

панелните сгради (0,2%). 

 

Таблица 65. Жилища по вид на конструкцията 

Община Жилищни 

сгради 

общо 

ПО КОНСТРУКЦИЯ 

Панели Стомано 

бетон 

Тухлени с 

бетонна 

плоча 

Други 

Червен бряг 13 986 45 60 13 434 447 

Източник: НСИ 

 

Жилищната осигуреност или жилищата на 1000 души от населението към 2018 г. по 

данни на НСИ са 669,69, като се наблюдава нарастване на този показател спрямо 2012 г. 

(604,65). За областта този показател е 609,83, а за страната – 565,61. Показателят жилищна 

осигуреност дава представа за количеството жилища, но не и за тяхното използване. 

Нарастването на показателя се дължи не на строителството на нови сгради, а на 

намаляване на абсолютния брой на населението, което води до нарастване на броя на 

жилищата на 1000 души от населението. 

Среден брой на лица на едно жилище е 1,49, т.е. стойност по-ниска от средната за 

областта – 1,64 и за страната – 1,77. 

Собствеността на жилищата е показана в следващата таблица. 
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Таблица 66. Жилища по форма на собственост към 2018 г. (брой) 

Община/ Област Общо 

Държавна / 
общинска 

собственост 

Частна собственост 

на физическо лице 

Частна собственост  

на юридическо лице 

Община Червен 

бряг 
16402 95 16251 56 

Област Плевен 146592 2079 143504 1009 
Източник: НСИ 

 

По-голямата част от жилищата са собственост на частни лица – 99,4% от 

жилищата и само 0,5% са държавна или общинска собственост. 

 

Таблица 67. Жилища по броя на стаи в тях към 2018 г. (брой) 

Община/ 

Област 
Общо 

Брой стаи 

1 стая 2 стаи 3 стаи 4 стаи 5 стаи 
6 стаи и 

повече 

Община 

Червен 

бряг 

16402 938 4727 5523 3196 1186 832 

Област 

Плевен 
146592 10200 42839 51568 27004 9181 5800 

Източник: НСИ 

 

По-голямата част от жилищата в община Червен бряг са тристайни или 33,6% от 

всички жилища, следвани от двустайните 4 727 или 28,8%, четиристайните – 3 196 или 

19,4%, като най-малък е броят на шестстайните – 5% (832 жилища). Този показател е 

отличителен за стандарта на живот. 

Жилищата в община Червен бряг са 16 402, като общата полезна площ възлиза на 

1 184 142 кв. м., като от нея жилищната площ е 904 057 кв. м. 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 около 94% 

ползват услугите на обществено водоснабдяване.35 

 

Жилищни квартали 

Град Червен бряг не е административно разделен на жилищни квартали, с 

изключение на кв. „Победа“ и кв. V. Кв. „Победа“ се намира в периферията на града и в 

непосредствена близост до квартала са разположени някои обекти на социалната 

инфраструктура, като Център за настаняване от семеен тип, Многопрофилна болница за 

 
35 ИПГВР община Червен бряг за периода 2015-2020 г 
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активно лечение, Диагностично-консултативен център, Целодневна детска градина. 

Жилищните сгради в квартала са панелно строителство в лошо състояние, като сградите 

се нуждаят от прилагането на мерки за енергийна ефективност. 

Освен в кв. „Победа“ в града също има частично разпръснати построени жилищни 

сгради (индивидуално застрояване) – ниско и средноетажно строителство. Специфичен 

жилищен квартал в гр. Червен бряг е квартал V-ти. Този квартал е отделен от 

пространствената структура на града. Структурата на квартала е непланирана, а 

застрояването е индивидуално ниско и средноетажно. Конструкцията на сградите е 

разнообразна – от кирпич, дърво, масивни тухлени сгради. 

В заключение, жилищният фонд в общината е в незадоволително състояние. Отчита 

се високо ниво на благоустрояване на жилищата с електрификация, водопровод и 

канализация. Панелните жилищни сгради в общината са в лошо състояние, поради което е 

необходимо прилагане на мерки за саниране и енергийна ефективност. По отношение на 

пространствата между блоковете, може да се каже, че липсва външно благоустройство, 

улиците и тротоарите са в лошо състояние, зле разпределени гаражни клетки. Необходимо 

е благоустрояване и поддържане на междублоковите пространства. 
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11. Административен капацитет 

 

С все по-динамично усложняващите се обществено-икономически условия в 

съвременните общества, се създава необходимост от бързо, ефективно и качествено 

предоставяне на услуги за гражданите. Внедряването на нови модели на управление и на 

иновативни решения, е ключов елемент към постигането на конкурентоспособна и 

ефективна администрация. Административният капацитет в една община е важен не само 

от гледна точка на способността на дадена администрация да изпълнява определени 

нормативно възложени функции, но и като способността да удовлетворява обществените 

потребности, изисквания и очаквания. Непрекъснатото усъвършенстване на умения на 

кадрите, внедряването на нови модели и технологии, са неизменна част в процеса на 

работа на администрацията. 

Община Червен бряг в работата си се ръководи от някои основни принципи: 

• Законност; 

• Отговорност по отношение на проблемите на общината и нейните граждани; 

• Достъпност на предлаганите услуги; 

• Спазване на изискванията за бързо, качествено и удобно обслужване на 

физическите и юридически лица; 

• Прозрачност в процеса на работа; 

• Диалог с гражданите; 

• Ефективно управление на проектите. 

Административната структура на Община Червен бряг включва: 1 кмет на община, 3 

зам.- кметове, кметове на кметства и кметски наместници. Тя е разделена на 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. 

• Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на 

правомощията на органите на местната власт. 
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Фигура 21. Структура на Общинска администрация Червен бряг 

 

Източник: Община Червен бряг 

 

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. 

В структурата на Общинска администрация Червен бряг влизат следните дирекции и 

отдели: 

• Дирекция „Финансова политика и управление на ЧР“; 

• Дирекция АПИО; 

В административната структура има следните отдели: 

• Отдел „Администриране на местни данъци и такси“; 

• Отдел „Териториално и селищно устройство“; 

• Отдел „ Обществени поръчки, програми и проекти“; 

• Отдел „Хуманитарни дейности“; 

• Отдел „ Икономика и общинска собственост“. 
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• Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“. 

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. 

Кметът на Общинска администрация Червен бряг е подпомаган в дейността си от 

трима заместник кметове - „Финанси, общинска собственост и администриране на 

местните данъци и такси“, „Строителство, архитектура, инвестиционни проекти и 

програми и екология“, „Образование, култура, социални дейности и спорт“. 

В последните години в Общината са изпълнени няколко проекта за укрепване на 

административния капацитет в общината: 

• Проект „Оптимизиране на процеса на успешно прилагане на общински политики 

чрез въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка”. 

• Проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в Община 

Червен Бряг“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ в 

периода 2013-2014 г.; 

• Проект „Повишаване административния 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., изпълняван в периода 2016-2019 г. 

В управлението на администрацията, предвид на членството на страната ни в 

Европейския съюз и възможностите за усвояване на безвъзмездна финансова помощ за 

развитието на общината през следващия програмен период 2021-2027 г., е необходимо 

отделянето на дирекция или отдел „Управление на проекти“, който да участва в 

провеждането и планирането на общинската политика за местно икономическо 

програмните документи на общината и участват в подготовката на проекти и тяхното 

администриране. 

През новият програмен период, е необходимо запознаване на администрацията с 

възможностите за усвояване на средства от ЕС. Внедряването на електронни 

административни услуги е ключов момент в работата на една администрация, тъй като от 

една страна гражданите и бизнеса имат много по-бърз и ефективен начин за подаването и 

администрирането на документи и второ, администрацията е улеснена в своята работа. 
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За да се повиши качеството на административния капацитет, модернизира 

управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за гражданите и 

бизнеса, е необходимо да се използват възможностите, които ще се предоставят по 

Оперативните програми в три главни направления: повишаване на институционалния 

капацитет, ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната 

система; предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на 

електронното управление и правосъдие; ефективно и ефикасно усвояване на средствата от 

ЕС. 

 

SWOT анализ 

SWOT анализът е метод в стратегическото планиране и оценяването на рискове. С 

помощта на този метод може да се изгради една рамка, която очертава силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите в една организация. Той е много гъвкав метод, тъй 

като може да се приложи при анализа на определени териториални единици.  

SWOT анализът спада към така наречените експертни методи, той не може да бъде 

направен без определена изходна информация. Целта му е да обвърже вътрешните и 

външните фактори, които оказват влияние върху конкретна организация или териториална 

единица. За вътрешни фактори се считат силните и слабите страни, като се приема, че те 

могат да бъдат контролирани от организацията. Към външните се отнасят възможностите 

и заплахите, които определят състоянието на средата, в която се развива организацията 

или региона. 

SWOT анализът е задължителна част в управлението на проекти, в разработването на 

различни планове и стратегии. Резултатите от анализа на ниво община дават възможност 

да се формулират ясно приоритетите и целите за развитие на общината, а от това да се 

изведат и конкретни мерки, които могат да се заложат в плана. 

Изходната информация на основата, на която е извършен анализа е взета от 

официални източници и документи. 
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Таблица 68. SWOT анализ 

Силни страни Слаби страни 

✓ Благоприятно географско 

местоположение; 

✓ Благоприятни почвено-климатични 

условия за развитие на земеделието; 

✓ Огромен поземлен ресурс, предпоставка 

за развитие на земеделието. 

✓ Екологично чист район без големи 

индустриални замърсявания; 

✓ Развитие на културната дейност; 

✓ Добре развита пътна мрежа; 

✓ Добре развито растениевъдство; 

✓ Наличие на преработващи предприятия, 

които имат структуроопределяща роля в 

икономиката на общината 

(дървообработване, производство на 

строителни мебели, шивачество, преработка 

на селскостопански продукти; 

✓ Наличие на свободни терени; 

✓ Ниски цени на имоти; 

✓ Добра свързаност на населените места с 

общинския център; 

✓ Наличен железопътен транспорт; 

✓ Изградена  пречиствателна станция; 

✓ Добра планова осигуреност, от гледна 

точка на секторни стратегии; 

✓ Нестабилност на икономиката в 

общината, вследствие на световната 

икономическа криза; 

✓ Слабо развит туризъм и не усвояване на 

местния туристически потенциал; 

✓ Намаляване на броя на населението през 

периода 2011-2019 г. 

✓ Отрицателен естествен прираст, високи 

стойности на смъртност над средните за 

страната; 

✓ Продължаващо застаряване на 

населението; 

✓ Нарушена възрастова структура; 

✓ Миграция на млади, образовани хора в 

активна репродуктивна възраст; 

✓ Липса на канализация в голяма част от 

населените места; 

✓ Амортизирана водопроводна мрежа 

(азбестови тръби); 

✓ Липса на пречиствателни съоръжения в 

населените места без канализация; 

✓ Висок процент на безработица в 

общината; 

✓ Жилищни комплекси на повече от 20 

години; 

✓ Остарял сграден фонд на здравната 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

165 
 

✓ Наличието на утвърден ИПГВР (2014-

2020 г.) за развитие на ключови за града, 

общината и региона обособени зони от 

урбанизираната територия; 

✓ Създаден и развит капацитет на местно 

ниво за привличане и усвояване на средства 

от Структурните фондове на ЕС; 

инфраструктура; 

✓ Недостатъчно поддържане на зелените 

пространства; 

✓ Липса на чуждестранни фирми; 

✓ Липса, или недостатъчно развитие, на 

високотехнологични и иновативни 

производства с висока добавена стойност; 

✓ Липса на пречиствателни станции в 

малките населени места на общината; 

 

Възможности Заплахи 

✓ Възможност за финансиране на проекти 

със средства от европейските структурни 

фондове 

✓ Рехабилитация на образователната 

инфраструктура; 

✓ Благоустройство на социалната 

инфраструктура; 

✓ Повишаване на квалификацията на 

административния персонал; 

✓ Развитие на нови икономически 

дейности; 

✓ Въвеждане на иновативни технологии и 

обновяване на производствените територии; 

✓ Привличане на чуждестранни 

инвестиции; 

✓ Изграждане на канализационна система 

✓ Обезлюдяване на населени места в 

следствие на демографската криза 

✓ Недостиг на работна ръка в 

трудоспособна възраст; 

✓ Увеличаване броят на населението, 

заплашено от бедност и ниски доходи; 

✓ Влошаване на качеството на 

образованието; 

✓ Влошаване на здравната 

инфраструктура; 

✓ Деградация на жилищния фонд; 

✓ Липса на функциониращи публично-

частни партньорства; 

✓ Липса на капацитет за стартиране и 

развитие на устойчив бизнес; 

✓ Непознаване на финансовите схеми за 
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в останалите населени места в общината. 

✓ Внедряване на електронни услуги. 

стартиране на бизнес; 

✓ Липса на граждански контрол върху 

местната власт. 
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II. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА – ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА 

РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.  
 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг се разработва като част 

от системата за стратегическо планиране на регионалното развитие. Поради тази 

причина неговата приемственост, координация и хармонизация с други документи на 

национално, регионално ниво, както и с политиката на сближаване на ЕС за програмен 

период 2021-2027 г. е от изключително голямо значение.  

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг 2021-2027 г. се намира в 

тясна връзка с Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и 

поставените в нея цели, като ще допринесе постигането на всяка една от тях. 

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г. е основният 

документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане 

на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката 

за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за 

координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното 

синхронизиране. С оглед на изходното състояние са определени четири стратегически 

цели: 

1. Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален 

план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда. 

2. Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в 

социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия 

капитал; 

3. Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното 

и транснационално сътрудничество; 

4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-

центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените 

места. 

Планът за интегрирано развитие се намира и в пряка връзка с Националната 

концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., като тя има водеща роля в 
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обвързването на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за 

следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално 

развитие и пространствено планиране. Чрез планираните проекти в Програмата за 

реализация ще се постигне икономическо, социално и териториално сближаване, 

каквито са и заложените цели в НКПР 2013-2025 г.: 

• СЦ 1: Териториално сближаване – чрез подобряване на свързаността на всички 

нива, укрепване на мрежата от градове-центрове и развитие на трансгранично, 

междурегионално и транснационално сътрудничество. 

• СЦ 2: Икономическо сближаване - чрез подкрепа за развитие и подобряване 

качествата на регионалните потенциали и опазване на околната среда.  

• СЦ 3: Социално сближаване - чрез създаване на равностойни условия за 

развитие и реализация на човешкия капитал. 

Планът за интегрирано развитие  е тясно свързан и с Общински план за развитие 

на община Червен бряг за периода 2014-2020 г. по отношение на приемствеността 

между двата плана. 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг ще допринесе и за 

постигане на целите на Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г., а 

именно: 

• Цел на политиката 1: По-интелигентна Европа чрез насърчаване на 

иновативния и интелигентен икономически преход; 

• Цел на политиката 2: По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на 

чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 

приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска; 

• Цел на политиката 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на 

мобилността и регионалната свързаност на ИКТ; 

• Цел на политиката 4: По-социална Европа — реализиране на европейския 

стълб на социалните права; 

• Цел на политиката 5: Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 

устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и 

на местните инициативи. 

При формулирането на стратегическата рамка на община Червен бряг са взети 

под внимание изготвения социално-икономически и SWOT анализ, проведеното 
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анкетно проучване сред местните жители, отчетени са текущото състояние, 

идентифицираните проблеми и бъдещия потенциал за развитие на общината. 

Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със следните 

принципи за стратегическо планиране на местното развитие: 

1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на 

местното развитие; 

2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните 

инструменти в областта на регионалната политика на ЕС; 

3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните 

политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните 

възможности; 

4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране, 

финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното 

регионално и местно развитие; 

5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за 

развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и 

частни източници; 

6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за 

осъществяване на набелязаните в стратегията цели; 

7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към 

бързо променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията; 

8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на 

гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения. 

Стратегическата рамка на община Червен бряг се състои от визия, стратегически 

цели, приоритети и мерки. Визията за развитието на общината дава характеристики на 

специфичния потенциал на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие. Тя отразява 

перспективите пред регионалното и пространственото развитие на общината на 

основата на икономическите и социалните фактори, като отчита възможностите за 

преодоляване на различията между градските и селските територии.  

Целите и приоритетите на ПИРО се определят в съответствие с целите и 

приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие 

на по-високите нива, като се обвързват с постигането на резултати за територията на 

общината. Целите на плана отразяват местните потенциали за развитие и се 

съсредоточават върху решаването на конкретните проблеми на общината. 
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Приоритетите, дефинирани в ПИРО са в съответствие с предвижданията на 

НКПР и другите секторни политики.  

Стратегическата рамка на община Червен бряг се състои от визия, 4 

стратегически цели, 11 приоритета и 15 специфични цели. 

Визия 

Община Червен бряг – устойчиво развиваща се във времето територия, с 

благоприятна среда за развитие на местната икономика, предлагаща подобрена и 

достъпна социална и техническа инфраструктура, високо качество на живот и 

съхранено културно-историческо наследство. 

 

В резултат на планираната Визия са определени следните стратегически цели: 

Стратегическите цели показват посоката за развитие и времевия хоризонт в 

основните проблемни области – социална сфера, икономическо развитие, околна среда, 

инфраструктура и др. Получените резултати от анализа на социално-икономическото 

развитие и SWOT-анализът, идентифицираха основните проблеми и подчертаха 

възможностите за развитие на община Червен бряг. 

Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, 

основаваща се на местния, природен и културно-исторически потенциал .  

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и развитие на 

човешкия капитал 

Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с 

акцент върху опазването на околната среда 

Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при предоставянето на 

ефективни публични услуги и повишаване на административния капацитет. 

 

Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, 

основаваща се на местния, природен и културно-исторически потенциал. 

 

Стратегическата цел е насочена към повишаване конкурентоспособността на 

местната икономика, чрез създаване на условия за насърчаване на местния бизнес и 

привличането на инвестиции. Един от основните приоритети към тази цел е 

стимулирането и насърчаването на микро и малките предприятия, които заемат 97% от 

структурата на общинската икономика. Приоритетните направления в тази 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

171 
 

стратегическа цел са насочени към развитие на селското стопанство, преработвателна 

промишленост. В програмния период 2021-2027 г. ще се постави акцент и върху 

създаването на нов имидж и продукти, които да допринесат за увеличаване на 

добавената стойност на произведената продукция и генериране на повече приходи за 

общината. Разглежданата цел е насочена към стимулиране развитието на иновативни 

практики, производства и към създаване на благоприятни условия за развитието на 

традиционни дейности за местната икономика.  

Туризмът, като част от местната икономика, също е включен в тази стратегическа 

цел. На него е посветена цяла една специфична цел. Планираните мерки са насочени 

към разнообразяване на туристическия продукт, разкриване на нови туристически 

маршрути, рекламиране и популяризиране на туристическия потенциал.  

 

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и развитие на 

човешкия капитал 

Тази стратегическа цел е насочена повишаване на качеството на живот чрез 

предприемането на мерки и дейности, които ще допринесат за повишаване на 

качеството на образованието в общината. В тази стратегическа цел са заложени мерки 

и проекти са насочени към подобряване на качеството на образователните услуги, 

насочване на образованието към нуждите на пазара на труда, създаване на условия за 

повече интерактивност и внасяне на иновации в процеса на обучение.  

Друг приоритет в тази стратегическа цел е насочен към развитието на човешкия 

капитал и повишаване на възможностите за професионална реализация на хората. Това 

включва намаляване на равнището на безработица чрез реализирането на различни 

програми за трудова заетост, квалификационни и преквалификационни курсове, 

включването на малцинствените групи в пазара на труда и осигуряване на 

възможности за професионална реализация на младите хора. 

На следващо място важен приоритет е подобряване на качеството на здравните 

грижи и предоставяните социални услуги. 

 

Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с 

акцент върху опазването на околната среда 

Стратегическа цел 3 акцентира върху изграждането, модернизацията и 

рехабилитацията на здравната, образователната, социалната и техническа 

инфраструктура в община Червен бряг. Стратегическата цел поставя акцент и върху 
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подобряването на селищната среда и постигане на балансирано териториално развитие. 

Инфраструктурната осигуреност е една от най-важните предпоставки за развитие на 

местната икономика и постигане на икономически растеж. Стратегическа цел 3 е 

насочена и към опазването на околната среда чрез прилагане принципите на устойчиво 

развитие, предотвратяване на замърсяванията, последващо отстраняване на 

възникналите вреди, съхраняване на биоразнообразието и приоритетните 

местообитания за бъдещите поколения и прилагане на основен принцип „Замърсителят 

плаща“. В стратегическата цел е заложен и приоритет, който акцентира върху 

съхранението и опазването на културното наследство, чрез планирането на мерки и 

дейности, насочени към запазване на културните традиции и обичаи.  

 

Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при предоставянето на 

ефективни публични услуги и повишаване на административния капацитет. 

Стратегическа цел 5 акцентира върху предоставянето на качествени 

административни услуги за гражданите и бизнеса. Изключително важна част в процеса 

на планиране и управление заема място подобряването на координацията и 

партньорството при изпълнение на планови и програмни документи през програмния 

период 2021-2027 г. Постигането на проектен капацитет в общинската администрация 

има значение по отношение на намирането на нови възможности за финансиране по 

Структурните фондове на ЕС. 

 

ПРИОРИТЕТИ 

За постигането на стратегическите цели са идентифицирани няколко приоритетни 

области, в които ще се концентрират финансови ресурси и проектни инициативи през 

програмния период 2021-2027 г. 

Приоритети към Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна 

икономика, основаваща се на местния природен и културно-исторически 

потенциал. 

Приоритет 1.1.Развитие на конкурентоспособна икономика 

Повишаването на конкурентоспособността на местната икономика е 

изключително важна по отношение на постигане на висока добавена стойност за 

общината, повишаване на доходите на населението и разкриване на нови възможности 

за професионална реализация на хората. Усилията на този приоритет са насочени 

именно към стимулиране на предприемачеството на малките и средни предприятия в 
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общината, чрез организирането на информационни срещи, на които микро, малките и 

средни предприятия да бъдат информирани за възможностите, които се разкриват за 

финансиране на бизнес идеи по Структурните фондове на ЕС. На второ място 

изграждане на местен капацитет за развойни и иновационни дейности, внедряване на 

нови технологии, изграждане на технологични паркове както и на ноу-хау трансфер, 

имат значение по отношение на постигане на висок икономически растеж. 

Към Приоритет 1.1. е заложена само една специфична цел: 

 

Специфична цел 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството, по която са 

предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 1.1.1.1 Насърчаване на малките и средни предприятия 

Мярка 1.1.1.2. Внедряване на иновации и нови технологии в местната икономика 

Мярка 1.1.1.3. Насърчаване на инвестиции в енергийна ефективност на 

предприятията 

 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентоспособно селско  

Отслабването на позициите на селското стопанство налагат предприемането на 

мерки, насочени към модернизация на селското стопанство и превръщането му в един 

от конкурентните отрасли в общината. По този приоритет е заложена една специфична 

цел: 

Специфична цел 1.2.1. Стимулиране на икономическото развитие чрез 

привличане на инвестиции в селското стопанство, по която са предвидени 

следните мерки за постигане: 

Мярка 1.2.1.1. Развитие на биоземеделие; 

Мярка 1.2.1.2. Модернизация на земеделските стопанства; 

Мярка 1.2.1.3. Насърчаване сдружаването на производителите, кооперирането 

и клъстерите. 

Мярка 1.2.1.4. Стимулиране на зеленчукопроизводството, овощарството и 

животновъдството 

Мярка 1.2.1.5. Опазване на горския фонд 

 

Приоритет 1.3. Създаване на конкурентоспособен туристически сектор 

Един от основните приоритети е насочен именно към развитието на 

туристическия отрасъл, неоползотвореността на неговия потенциал. Основен акцент е 
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насочен към създаването на нови туристически продукти, алтернативни форми на 

туризъм. Община Червен бряг има богато културно-историческо и природно 

наследство, което създава потенциал за развитие на културен , природен, селски, 

планински, спортен, културно-познавателен туризъм. 

 

Към този приоритет е заложена една специфична цел: 

Специфична цел 1.3.1. Развитие на туризма с акцент върху алтернативните 

му форми на базата на интегрирани туристически продукти и услуги, по която са 

предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 1.3.1.1. Създаване на нови туристически продукти; 

Мярка 1.3.1.2. Развитие на алтернативни форми на туризъм; 

Мярка 1.3.1.3. Изграждане на нова туристическа инфраструктура; 

Мярка 1.3.1.4. Популяризиране и промотиране на туризма в общината. 

Мярка 1.3.1.5. Проучване, консервиране и експониране на археологически и други 

обекти на КИН и развитие на прилежащата инфраструктура с цел превръщането им 

в обекти на масово посещение 

 

Приоритет 1.4. Привличане на инвестиции в общинската икономика 

Създаването на подходящи условия за привличане на инвестиции е един от 

ключовите фактори за повишаване на икономическия растеж в общината. Приоритетът 

акцентира и върху привличането на инвеститори в индустриалните зони. 

Към този приоритет е заложена една специфична цел: 

Специфична цел 1.4.1. Привличане на инвестиции в общинската икономика и 

развитие на нови партньорства в приоритетни области на развитие, по която са 

предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 1.4.1.1. Насърчаване на инвестиции във високотехнологични 

производства; 

Мярка 1.4.1.2. Обособяване на организирани бизнес пространства; 

Мярка 1.4.1.3. Привличане на инвестиции. 

 

Приоритети към Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и 

развитие на човешкия капитал 

 

Приоритет 2.1 Повишаване на качеството на образование 
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Този приоритет акцентира върху повишаване на качеството на предлаганото 

образование в община Червен бряг. Това ще се постигне чрез внедряването на нови 

образователни практики в процеса на обучение, които да бъдат привлекателни за 

учениците, включване в системата на образование на лица от групи в изолация, 

създаване на връзка между образованието и бизнеса в общината. 

 

Към този приоритет е заложена една специфична цел: 

Специфична цел 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване 

на образователното равнище, по която са предвидени следните мерки за 

постигане: 

Мярка 2.1.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до 

образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск; 

Мярка 2.1.1.2. Намаляване броя на преждевременно напусналите системата на 

образование; 

Мярка 2.1.1.3. Създаване на връзка между образование и бизнес; 

Мярка 2.1.1.4. Внедряване на нови образователни практики. 

 

Приоритет 2.2. Повишаване на качеството на предлаганите здравни и 

социални услуги в община Червен бряг 

 

Приоритет 2.2. е насочен към подобряване на количествените и качествени 

параметри на здравната инфраструктура, с акцент върху повишаване на качеството и 

подобряване на достъпа до здравни услуги. В приоритетът се предвижда и подобряване 

на предлаганите социални услуги в община Червен бряг. 

 

Към този приоритет е заложена една специфична цел: 

Специфична цел 2.2.1. Осигуряване на качествени здравни и социални услуги, 

по която са предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 2.2.1.1. Разширяване на обхвата на предлаганите социални услуги; 

Мярка 2.2.1.2. Предотвратяване на социалното изключване и изолация; 

Мярка 2.2.1.3. Подобряване на предоставяните здравни услуги. 

Мярка 2.2.1.4. Реализиране на проекти за разработване на нови социални услуги 

за уязвими групи в обществото; 
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Приоритет 2.3. Развитие на човешките ресурси. Подобряване на достъпа до 

заетост. 

 

Този приоритет е насочен към създаването на възможности за професионална 

реализация на пазара на труда от населението на община Червен бряг. Това ще бъде 

осъществено чрез подобряването на знанията и уменията на работната сила, от една 

страна, а от друга чрез инвестиции в предприятията за създаването на по-качествени 

работни места и интегриране на по-голям брой хора в трудова заетост. Ключов акцент 

в този приоритет е намаляване на равнището на безработица в общината, както и 

социално включване на хората в изолация. 

Към този приоритет е заложен една специфична цел: 

Специфична цел 2.3.1. Подобряване на условията за трудова заетост и 

социално включване на пазара на труда на населението, по която са предвидени 

следните мерки за постигане: 

Мярка 2.3.1.1. Насърчаване на трудовата заетост чрез повишаване на 

квалификацията на заетите и безработни лица; 

Мярка 2.3.1.2. Намаляване на равнището на безработица и създаване на условия 

за по-добър достъп до заетост; 

Мярка 2.3.1.3. Предотвратяване на отпадането от пазара на труда; 

 

Приоритети към Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна 

инфраструктура, с акцент върху опазването на околната среда 

 

Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура 

Приоритет 3.1. е насочен към създаване и рехабилитация на съществуващата 

техническа инфраструктура. За постигането на този приоритет са предвидени мерки и 

дейности, които са насочени към подобряване на транспортната инфраструктура, 

изграждане и рехабилитация на съществуващата водопроводна и канализационна 

мрежа в общината. 

Към този приоритет са заложени три специфични цели: 
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Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната инфраструктура, по 

която цел са предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 3.1.1.1. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура; 

Мярка 3.1.1.2. Изграждане и рехабилитация на тротоарната мрежа в 

общината; 

Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа в общината; 

 

Специфична цел 3.1.2. Подобряване на водопроводната и канализационна 

мрежа в общината, по която цел са предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 3.1.2.1. Изграждане на нова и подновяване на съществуващата 

водопроводна мрежа; 

Мярка 3.1.2.2. Изграждане на нова и подновяване на съществуващата 

канализационна мрежа; 

 

Специфична цел 3.1.3. Повишаване на енергийната ефективност в община 

Червен бряг, по която цел са предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 3.1.3.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински 

сгради; 

Мярка 3.1.3.2. Енергоспестяващи мерки на уличното осветление; 

 

Приоритет 3.2. Подобряване на обектите на общинската инфраструктура 

Приоритет 3.2. е насочен към подобряване на обектите на социалната, 

образователна и здравна инфраструктура (детските градини, училищата и 

обслужващите звена, сгради и съоръжения на специализирани звена); обществено 

обслужване в областта на здравеопазването (лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др.); обществено 

обслужване в областта на социалните услуги. 

Към Приоритет 3.2. е заложена една специфична цел: 
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Специфична цел 3.2.1. Подобряване на обектите на социалната, здравна и 

образователна, културна и спортна инфраструктура, по която цел са предвидени 

следните мерки за постигане: 

Мярка 3.2.1.1. Подобряване на образователната инфраструктура; 

Мярка 3.2.1.2. Подобряване на здравната инфраструктура; 

Мярка 3.2.1.3. Подобряване на инфраструктурата за предоставяне на социални 

услуги; 

Мярка 3.2.1.4. Подобряване на спортната инфраструктура 

Мярка 3.2.1.5. Подобряване на културната инфраструктура и опазване на 

културно-историческото наследство. 

Мярка 3.2.1.6. Изграждане и обновяване на обществени пространства. 

 

Приоритет 3.3. Опазване на околната среда устойчиво развитие на населените 

места в общината 

Този приоритет е насочен към опазване и съхраняване на околната среда в 

община Червен бряг, чрез подобряване на качествените й характеристики, с по-

ефективно използване на ресурсите, което да доведе до предотвратяването на 

замърсяването на околната среда и загубата на биоразнообразие, както и намаляване на 

емисиите на въглероден диоксид. Мерките и дейностите в този приоритет са насочени 

към изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъци. 

Към този приоритет са насочени две специфични цели: 

Специфична цел 3.3.1. Опазване на околната среда и превенция от екологични 

рискове, по която цел са предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 3.3.1.1. Опазване и възстановяване на компонентите на околната среда – 

въздух, води, почви; 

Мярка 3.3.1.2. Опазване на биологичното разнообразие; 

Мярка 3.3.1.3. Управление на риска от природни бедствия; 

Мярка 3.3.1.4. Въвеждане на мерки за борба с изменение на климата и 

адаптация с климатичните промени; 
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Мярка 3.3.1.5. Изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. 

 

Специфична цел 3.3.2. Подобряване осигуреността на територията с 

устройствени планове, кадастрални и регулационни планове, по която цел са 

предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 3.3.2.1. Изработване на нови ПУП, кадастрални и регулационни планове и 

цифровите им модели, 

 

Приоритети към Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при 

предоставянето на ефективни публични услуги и повишаване на 

административния капацитет. 

 

Приоритет 4.1. Изграждане на административен и проектен капацитет в 

Общинска администрация Червен бряг 

Изграждането на проектен капацитет е важен по отношение на познаване на 

възможностите за финансиране от Структурните фондове на ЕС, както и способността 

на служителите на общинска администрация да разработват и управляват европейски 

проекти. Административният капацитет е съществен компонент на доброто 

управление. Този приоритет е насочен към създаването на администрация, която е 

достатъчно гъвкава да реагира на многото обществени предизвикателства, която е 

отворена за диалог с обществеността и може да въвежда нови политически решения, 

както и да предоставя по-добри ефективни услуги. Основен акцент в този приоритет е 

поставен върху предоставянето на качествени административни услуги за гражданите 

и бизнеса и създаването на електронна община, която улеснява предоставянето на 

услуги. 

Към Приоритет 4.1. са заложени две специфични цели: 

Специфична цел 4.1.1. Изграждане на административен и проектен 

капацитет в Общинска администрация Червен бряг, по която цел са предвидени 

следните мерки за постигане: 
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Мярка 4.1.1.1. Укрепване на капацитета на общинска администрация за 

разработване на стратегически и планови документи; 

Мярка 4.1.1.2. Предоставяне на качествени административни услуги за 

гражданите и бизнеса; 

 

Специфична цел 4.1.2. Развитие на сътрудничество, по която цел са 

предвидени следните мерки за постигане: 

Мярка 4.1.2.2. Развитие на трансгранично и междурегионално сътрудничество 

Мярка 4.1.2.3. Партньорство и подкрепа. 
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III. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ  
 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. е 

основен средносрочен стратегически документ, който определя визията, целите и 

приоритетите за развитие на общината в следващите 7 години. За постигането на 

заложените цели и приоритети са планирани редица мерки и дейности, целта на които 

е постигането на балансирано и устойчиво развитие на общината. 

В процеса на разработване на ПИРО, главната цел е да се осигури прилагането на 

принципа на партньорство и прозрачност. Община Червен бряг трябва да информира 

своите граждани по най-подходящия начин за всички дейности, мерки, проекти, които 

е предвидено да бъдат изпълнявани в периода 2021-2027 г., както и за ефекта им върху 

развитието на общинската територия, влиянието върху местната икономика, 

гражданите и бизнеса. 

За да бъде постигната тази цел е необходимо е да се идентифицират всички 

заинтересовани страни и участници в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Те трябва да бъдат въвлечени 

да участват във всички етапи – от разработването на ПИРО и неговото приемане, до 

процеса на изпълнение на мерките и дейностите, заложени в плана. Основна роля има 

общинската администрация, която трябва да мотивира и привлече интереса на 

гражданите и бизнеса да се включат в определянето и в реализацията на целите и 

приоритетите на документа. 

Планът за интегрирано развитие на общината се съгласува и обсъжда с всички 

заинтересовани страни (представители на юридически лица, физически лица, 

икономически и социални партньори и други), които имат отношение към развитието 

на община Червен бряг. Обсъждането и съгласуването на ПИРО трябва да достигне до 

максимален брой участници, сред организации, представляващи гражданското 

общество, организации, отговарящи за насърчаване на социалното сътрудничество, 

опазване на околната среда, основни права на хората и др. 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

182 
 

Основната цел на комуникационната стратегия на ПИРО е да стимулира 

участието на заинтересованите страни в процеса на изготвяне и реализиране на плана. 

Стратегията е насочена към подкрепа за изграждане на облик на община Червен бряг, 

като активна страна в провеждането на политики и формирането на позитивни нагласи 

за нейното прозрачно управление. Комуникационната стратегия се разработва, за да 

засили сътрудничеството между заинтересованите страни и Община Червен бряг, 

които съвместно да идентифицират проблемите на територията във всички сфери от 

обществено-икономическия живот и да очертаят нуждите и насоките за развитие. 

Основната цел на комуникационната стратегия е да комуникира целите и 

приоритетите на ПИРО, с цел повишаване на информираността сред заинтересованите 

страни, да осигури прозрачност за всички идентифицирани целеви групи в рамките на 

Комуникационната стратегия и да провокира интерес сред целевите групи за 

идентифициране на проблемните области и вземане на решения. Комуникационната 

стратегия цели да даде публичност на мерките и действията, които се предприемат от 

страна на община Червен бряг. 

Специфичните цели Комуникационната стратегия: 

• Привличане на обществения интерес и повишаване на обществената 

информираност сред заинтересованите страни за ролята на местната власт в процеса на 

разработване на ПИРО и последващо изпълнение; 

• Разясняване на необходимостта от стратегическо планиране за развитието на 

общината и постигане на висока добавена стойност за местните жители; 

• Разясняване на конкретните дейности, задачи, които са в правомощията на 

кмета на общината, общинският съвет, сдружения на гражданите, икономически и 

социални партньори за осигуряване на по-висока ефективност в процеса на 

разработване и изпълнение на плана; 

• Постигане на висока информираност за работата на общинската 

администрация; 

• Изграждане на информационен механизъм в диалога между местната власт, 

държавните институции и структурите на гражданското общество; 

• Популяризиране на идеите и практиките на местно икономическо развитие, 

които спомагат за по-добри условия за икономически растеж и заетост. 

• Подобряване на организацията и работните процеси в рамките на 

администрацията за гарантиране на достъп до информация и по-добра отчетност; 
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• Предоставяне на достъп до обществена информация; 

• Стимулиране на публично-частните партньорства и реализацията на проектни 

идеи с участие на публичния сектор, като основният акцент е насочен към подобряване 

на физическата среда и услугите, които предоставя общината на гражданите и бизнеса; 

• Създаване на канали за комуникация между всички заинтересовани страни. 

• Провеждане на информационни кампании и разяснителни мероприятия за 

всички целеви групи. 

 

Съдържанието и изпълнението на Комуникационната стратегия е 

съобразено със следните основни принципи: 

• Публичност на дейността на общината – създаване на възможност гражданите 

в общината да изразяват своите очаквания и идеи; 

• Прозрачност – всички дейности и мерки, които са заложени в ПИРО ще бъдат 

широко популяризирани, с цел да бъде осигурена пълна прозрачност за широката 

общественост; 

• Партньорство – Комуникационната стратегия и ПИРО ще бъдат изпълнени в 

партньорство с всички заинтересовани страни; 

• Доверие – взаимодействие и взаимно зачитане между всички заинтересовани 

страни; 

• Широкообхватност – информацията и комуникацията ще покрият по-голяма 

част от територията на общината; 

• Разпространението на информацията трябва да бъде на достъпен език за 

всички целеви групи; 

• Координация – с други стратегии, планове и програми, изпълнявани от община 

Червен бряг; 

• Ефективност – постигане на максимални резултати с наличните ресурси; 

• Последователност и съответствие с целите и приоритетите на плана; 

• Законосъобразност – в съответствие с приетите нормативни актове в страната 

и общината; 

• Мониторинг и отчетност по отношение на изпълнение на плана. 

 

Целеви групи 
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Идентифицирането на целевите групи в процеса на разработване на ПИРО е 

изключително важна част, тъй като гражданите, живеещи на територията на общината, 

бизнеса и сдружения, опериращи в Червен бряг са носители на различни мнения и 

идеи, и разчитат най-добре проблемите и нуждите, които трябва да бъдат взети под 

внимание в процеса на разработване на Плана за интегрирано развитие. Основен 

принцип на Европейският съюз е решенията да се взимат на възможно най-ниско ниво, 

тъй като там проблемите се усещат най-добре от различните заинтересовани групи. За 

да бъде очертана стратегическата рамка на общината в следващият програмен период 

2021-2027 г. с цели, приоритети и стратегически проекти, е необходимо да бъдат 

включени гражданите, бизнеса и всички заинтересовани групи в процеса на вземане на 

решения.  

Целеви групи в процеса на разработване на ПИРО са представителите на 

различните заинтересовани страни, които участват в планирането, изпълнението и 

оценката на планът за интегрирано развитие: институции на пазара на труда, 

доставчици на образование, работодатели, синдикати, организации на хора от 

уязвимите групи, професионални организации, браншови организации, организации на 

гражданското общество, възрастни и други. Тези групи са пряко включени в процеса 

на консултации при анализиране на и идентифициране на основните проблемни 

области и разработване на цели и приоритети за 2021-2027 г. 

В комуникационната стратегия са набелязани следните основни целеви групи: 

• Местна власт; 

• Граждани - жители на населените места в общината; 

• Работници; 

• Сдружения на граждани; 

• Представители на бизнеса. 

Дейностите по информация и публичност, насочени към целевите групи имат за 

цел да изградят доверие у гражданите, бизнеса, социални и икономически партньори и 

да спомогнат за осъзнаване на приноса им в развитието на общината в следващия 

програмен период 2021-2027 г. Ролята на социалните и икономическите партньори е 

важна за определяне и променяне на обществените нагласи във важните за общината 

сектори. 

Допитването до всяка една от тези целеви групи предполага предприемането на 

различни мерки и дейности, които ще гарантират по-ефективна комуникация, 
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индивидуализация в подхода и по-голяма координация в усилията за постигане на 

крайните резултати. За да бъде постигната трайна промяна в масовите нагласи е 

необходимо усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на ефективна 

комуникация с целеви аудитории, които имат характера на референтни групи по 

отношение на значителни групи от населението. 

 

Фази на Комуникационната стратегия: 

Изпълнението на Комуникационната стратегия ще премине през следните етапи: 

• Подготвителна фаза – в тази фаза сформираният екип, отговарящ за 

осигуряване на публичност и прозрачност ще планира дейностите по разпространение 

на информация за предстоящото изготвяне на ПИРО (публикуване на анкетната карта 

на Интернет страницата на община Червен бряг, Фейсбук страница, чрез местни медии 

и представители на различни групи)  

• Фаза на изпълнение – включва периода 2021-2027 г. През този период община 

Червен бряг отговаря за организирането на регулярни срещи с гражданите, бизнеса и 

всички заинтересовани страни за обсъждане на напредъка по планираните цели и 

приоритети и необходимостта от актуализирането на плана; 

• Заключителна фаза – Тази фаза е свързана с разпространението на 

постигнатите резултати от изпълнението на ПИРО. 

 

Описание на основните подходи/действия/стъпки, които са използвани, за да 

се насърчи участието на партньорите и заинтересованите страни 

Основните подходи, които са използвани за насърчаване на участието на 

партньорите и заинтересованите страни са от особено голямо значение, за да се 

постигне максимално включване на по-голяма част от обществеността, което да доведе 

до ефективна комуникация в процеса на определяне на целите и приоритетите за 

развитие на общината, както и последващото изпълнение на ПИРО. В европейската 

харта за местно самоуправление е изрично посочено, че освен в участието на избори за 

органи на местно самоуправление, гражданите трябва да имат възможността да 

участват пряко в събрания на местни общности, решаване на проблеми, референдуми и 

други позволени от закона форми. Участието на различните целеви групи в процеса на 

формулиране на целите и приоритетите, както и в последващото изпълнение и оценка, 

е израз на пряката демокрация в една общност. 
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Основните начини и подходи, чрез които община Червен бряг ще включи 

заинтересованите страни в процеса на вземане на решения са следните: 

Информиране – в този етап местната власт информира всички заинтересовани 

страни за предстоящото разработване на ПИРО и необходимостта от включването на 

обществеността, като ключов елемент в процеса на вземане на решения и отправяне на 

идейни предложения. На този етап гражданите, бизнеса, социални и икономически 

партньори се уведомяват при какви условия могат да участват в този процес и да 

изразят своето мнение и защо тяхното участие е от особено голямо значение, като 

хора, които ще усетят най-осезаемо предложените решения в следващите 7 години.  

В етапа на информиране на заинтересованите групи се използват няколко 

принципа: 

• диференциран подход спрямо спецификата на групите; 

• използване на повече от един канал за информация (Интернет страница на 

общината, фейсбук страница на общината, чрез представители на различните групи и 

др.); 

• достъпен език, който да бъде максимално разбираем за различните 

заинтересовани групи. 

Консултиране – на този етап всички граждани, представители на групи с общ 

интерес, бизнес могат да коментират официални предложения и да отправят свои идеи 

и предложения, които могат да се включат в ПИРО. На този етап се цели да се получи 

информация за мненията на заинтересованите групи по отношение на предложените 

цели, мерки, проекти, така че те се вземат предвид в етапа на окончателното вземане на 

управленски решения. 

 

Описание на начина на идентифициране на заинтересованите страни и 

подбора на участниците в процеса на разработването на ПИРО 

Заинтересованите страни са всички групи от хора, организации, представители на 

физически и юридически лица, бизнес и други, които биха могли да бъдат засегнати 

(положително или отрицателно) при вземането на определени решения, проекти, 

стратегии, програми. Заинтересованите страни могат да повлияят с техните 

предложения и мнения върху крайните резултати, именно затова тяхното участие е от 

първостепенно значение. Идентифицирането на заинтересованите страни (групи) има 

ключово значение за разбиране на институционалния, икономическия и социалния 
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контекст в процеса на реализиране на проектите в Програмата за реализация на ПИРО. 

За идентифицирането на заинтересованите групи могат да се зададат следните 

въпроси: 

✓ Кои ще бъдат засегнатите страни от проектите в ПИРО (в положителна или 

отрицателна насока); 

✓ Кой би могъл да повлияе върху планираните проекти в ПИРО и в каква степен; 

✓ Какви хора, групи от хора или институции следва да бъдат привлечени при 

реализацията на плана и по какъв начин да стане това;  

✓ Способностите и капацитетът на кои от участниците следва да бъдат 

повишени и усъвършенствани, за да се гарантира тяхното пълноценно включване при 

разработване и реализиране на ПИРО. 

Процесът на обществени консултации спомага за идентифициране на 

заинтересованите страни, тъй като набелязването на проекти, цели и приоритети, не 

биха могли да бъдат ефективни и устойчиви за обществото без максималното 

въвличане и включване на повече заинтересовани групи. В процеса на разработване на 

плана, освен получаването на обратна връзка, отговори, предложения и идеи от 

целевите групи, експертите от общинска администрация Червен бряг дадоха своите 

предложения и идеи за включването в плана на конкретни проекти, които биха могли 

да доведат до устойчиво и балансирано териториално развитие на общината през 

периода 2021-2027 г. 

Целта на идентифицирането на заинтересованите страни е да се определят всички 

целеви групи, които ще бъдат въвлечени или информирани по подходящ начин в 

подготовката на ПИРО и да се определят техните нужди с предвидените интервенции в 

плана, както и да участват активно при събирането на мнения, идеи за приоритетни за 

финансиране проекти за устойчиво и интегрирано развитие на територията. 

В процеса на работа са идентифицирани следните заинтересовани страни, с които 

да бъде съгласувано и обсъдено разработването на План за интегрирано развитие на 

община Червен бряг за периода 2021-2027 г., които впоследствие ще бъдат включени в 

процеса на реализация: 

 

Списък на идентифицираните заинтересованите страни: 

Целеви групи и потенциални заинтересовани страни при подготовката на ПИРО в 

община Червен бряг са:  
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Жителите на града и останалите населени места в общината, както и 

временно пребиваващите –учащи, работещи, гости, туристи и др.; 

✓ 14 205 жители на гр. Червен бряг и 9 915 жители в останалите населени места 

в общината 

Общинска администрация Червен бряг: 

✓ Кмет – Д-р Цветан Димитров; 

✓ Заместник-кмет „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, 

Иван Новкиришки; 

✓ Заместник-кмет Бойко Балтаков; 

✓ Секретар ОбА - Антоанета Костадинова 

✓ Финансов Контрольор - Виржиния Сиракова 

✓ Директор Дирекция „Финансова политика и управление на човешките 

ресурси“ - Славка Тодорова; 

✓ Директор Дирекция „Административно, правно и информационно 

обслужване“- Поля Кръстева; 

✓ Началник Отдел „Администриране на местни данъци и такси“ -  Ралица 

Кънова; 

✓ Началник Отдел „Териториално и селищно устройство”; 

✓ Началник Отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ - Цветелинка 

Йотова; 

✓ Началник Отдел „Хуманитарни дейности” - Десислава Белчева; 

✓ Началник Отдел “Икономика и общинска собственост“ - Силвия Йотова-

Георгиева; 

✓ Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване” /ГРАО/ - 

Марина Колева - Главен специалист ГРАО и Теодора Христова -  Младши експерт 

ГРАО; 

✓ Секретарят на МКБППНМ – Наталия Цветкова; 

✓ Вътрешен одитор - Наталия Емилова; 

✓ Главен архитект на общината; 

✓ Ръководител на звено „Инспекторат“ - Данаил Тоновски. 

Представители на Общински съвет към община Червен бряг: 

✓ Председател ОС - Петьо Веселинов Костов; 

✓ Атанас Цветанов Атанасов; 

✓ Георги Христов Георгиев; 
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✓ Десислав Василев Иванов; 

✓ Николай Димитров Николов; 

✓ Красимир Митков Ангелов; 

✓ Румен Маринов Пенков; 

✓ Петя Веселинова Митрашкова; 

✓ Даниел Кръстев Иванов; 

✓ Ганка Нинова Василева; 

✓ Красимир Алеков Евтимов; 

✓ Петър Петков Петров; 

✓ Мирослав Николов Михайлов; 

✓ Йоана Иванова Йотова; 

✓ Марио Киров Рангелов; 

✓ Полина Георгиева Дамянова; 

✓ Николай Георгиев Мишовски; 

✓ Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева; 

✓ Георги Максимов Георгиев; 

✓ Данаил Николов Вълов; 

✓ Петко Ивайлов Петков; 

✓ Тодор Иванов Тодоров; 

✓ Цветомил Симеонов Кръстев; 

✓ Ивайло Петков Иванов; 

✓ Поля Христова Коларова-Цветкова; 

✓ Георги Иванов Георгиев; 

✓ Илиан Георгиев Илиев; 

✓ Мирослав Митков Макавеев; 

✓ Пламен Иванов Спасов. 

Представителите на бизнеса – земеделци, инвеститори, предприемачи, 

строителни и транспортни фирми, хотелиери, ресторантьори, туристически 

агенции, занаятчии, търговци, производители и др.: 

✓ Палфингер Продукционстекник България ЕООД; 

✓ Калинел ЕООД; 

✓ „Сирена - Пешев и сие“; 

✓ ИТТ АВСТРИЯ - ПРОИЗВОДСТВО ЕООД; 

✓ „Боряна“ АД; 
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✓ Пипра АД 

✓ Тера АД  

✓ ЕТ „Виола – Петър Тоновски”; 

✓ Радмари Груп ЕООД; 

✓ „Астон Сервиз“ ООД; 

✓ „Дендрит“ ООД; 

✓ „Кремис“ 09 ЕООД; 

✓ „Тоникс-96“ ООД  

✓ „Метида“  

✓ ПК “Митко Лаков“  

✓ СД “Крум Савчев и Сие”; 

Областна администрация, регионалните и деконцентрирани структури на 

държавното управление в района и др.: 

✓ Областна администрация Плевен; 

✓ Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен 

✓ Басейнова дирекция Плевен; 

✓ Регионална здравна инспекция; 

✓ Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Червен бряг; 

✓ Бюро по труда, гр. Червен бряг. 

Дейци на изкуството и културата: 

✓ НЧ „Н. Вапцаров 1908“, гр. Червен бряг; 

✓ НЧ „Светлина 1999“, гр. Червен бряг; 

✓ НЧ „Христо Ботев 1923“ , с. Бресте; 

✓ НЧ „Васил Левски 1925“ , с. Глава; 

✓ НЧ „Христо Ботев 1927“ с. Горник; 

✓ НЧ „Христо Ботев 1889“, гр. Койнаре; 

✓ НЧ „Христо Ботев 1926“, с. Лепица; 

✓ НЧ „Огняна 1899“, с. Радомирци; 

✓ НЧ „Н. Вапцаров 1928“, с. Ракита; 

✓ НЧ „Тодор Попов 1927“, с. Реселец; 

✓ НЧ „Васил Христов 1928“, с. Рупци; 

✓ НЧ „Просвета 1925“, с. Девенци; 

✓ НЧ „Асен Златаров 1921“, с. Сухаче; 

✓ НЧ „Развитие 1987“ , с. Телиш; 
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✓ НЧ „Митко Лаков 1903“, с. Чомаковци; 

✓ Фолклорен танцов клуб „Хайде на хорото“; 

✓ Младежко сдружение „Сити“; 

✓ Сдружение „Дамски клуб Лада“. 

Сдружения на собствениците: 

✓ „Сдружение на собствениците, гр.Червен бряг, жк. Победа, бл.10, кв.70“; 

✓ „Сдружение на собствениците, "Искър, гр. Червен бряг, ж.п. фондови жилища, 

бл. 581, вх. А, Б“; 

✓ Сдружение на собствениците „Ж. П. Фондови жилища, ИСК депо, бл.582- 

Червен бряг Искър 1, вх. А и Б“; 

✓ Сдружение на собствениците „Христо Ботев, гр.Червен бряг, ул. „Христо 

Ботев“ №2, вх. А, Б, В. 

Представители на образованието: 

✓ СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг; 

✓ ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Червен бряг; 

✓ Търговска гимназия „Васил Априлов“ – гр. Червен бряг; 

✓ Професионална гимназия по механоелектроника „Девети май“ – гр. Червен 

бряг; 

✓ Професионална гимназия по хранителни технологии „Юрий Гагарин“ – 

Червен бряг; 

✓ Професионална гимназия по земеделско стопанство „ Ал. Стамболийски“ – с. 

Чомаковци; 

✓ СУ „Христо Смирненски“, гр. Койнаре; 

✓ ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг; 

✓ ОУ „Христо Ботев“, с. Рупци; 

✓ Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Радомирци; 

✓ ОУ „Христо Ботев“, с. Чомаковци; 

✓ ОУ „Христо Ботев“, с. Глава; 

✓ ДГ “Бодра смяна“ – гр.Червен бряг; 

✓ ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг; 

✓ ДГ „Пролет“ – гр.Койнаре; 

✓ ДГ „Щастливо детство“ – с.Чомаковци; 

✓ ДГ “Снежанка“ – с.Рупци 

Представители в сферата на здравеопазването: 
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✓ „Медицински център – Червен бряг” ЕООД; 

✓ „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД; 

Социално уязвими групи, социални партньори и институции; 

Етнически групи – общината е относително хомогенна с преобладаващо 

предимно българско население. 

 

Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови 

ресурси по програмата за реализация 

Комуникационни механизми, които биха могли да се приложат за осигуряване на 

информация и прозрачност в процеса на разработване на ПИРО са следните: 

1. Информационни срещи за граждани – чрез такъв механизъм и подход 

общинска администрация Червен бряг би могла да организира информационни срещи 

за гражданите и бизнеса, чрез които да информира обществеността за необходимостта 

от разработване на ПИРО и включването на всички заинтересовани групи в този 

процес. 

2. Срещи с общинска администрация – срещите могат да бъдат неформални, в 

които участие може да вземе всеки член на общността. Важността на този 

комуникационен механизъм дава възможност на всяко заинтересовано лице да получи 

отговори на въпроси, касаещи бъдещото развитие на общината и реализирането на 

определени стратегически проекти. Срещите могат да бъдат организирани по 

инициатива на общинската администрация или по инициатива на някоя заинтересована 

група. Обявяването става предварително чрез различни комуникационни канали – 

Интернет сайт на общината, Фейсбук страница на общината, местни медии и др. 

3. Провеждане на анкетни проучвания – Консултирането с гражданите е 

изключително подходящ метод за проучване на мненията и нагласите на големи групи 

от хора. За тази цел гражданите са уведомени предварително за начина, по който ще 

бъде проведено проучването. Анкетната карта, която цели да изследва нагласите на 

заинтересованите страни ще бъде публикувана на Интернет страницата на общината, 

за да достигне до максимален брой хора. Целта е да се идентифицират опасенията, 

страховете, надеждите и желанията на гражданите. Резултатите от проучването ще се 

оценят и ще се представят на гражданите, като целта е на тази база да се набележат 

стъпки за реализация.  
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4. Разпространение на информационни материали за процеса на разработване 

на ПИРО - печатни издания – брошури, дипляни, обосновки, указания и копия на 

основни документи; разпространение на публикации;  

5. Работа с НПО - Комуникационната стратегия подкрепя инициативи на 

гражданското общество, насочени към групи, които трудно могат да се достигнат чрез 

средствата за масово осведомяване. 

6. Кутия за мнения и препоръки 

7. Обществени обсъждания – Подходът, който е приложен при разработване на 

ПИРО на община Червен бряг е организиране на публично обществено обсъждане. 

Проведеното публично обсъждане в община Червен бряг през юли 2020 г. имаше за 

цел да въвлече максимален брой участници в процеса на вземане на решения. 

Участниците в общественото обсъждане са представители на общинската 

администрация, представители на сдружения на гражданите, икономически и социални 

партньори, които чрез предварително публикувания проект на ПИРО на Интернет 

страницата на общината имат достъп до информация. Отправените препоръки и 

предложения на общественото обсъждане се взеха предвид при оформянето на 

финалния вариант на плана. 

 

Планът за изпълнение на Комуникационната стратегия е важен, тъй като 

определя начина, по който ще се осъществява управлението на комуникацията. За 

реализирането на тази цел ще бъде сформиран екип в рамките на общинска 

администрация, който ще осъществява комуникационните кампании. Екипът ще 

отговаря за планирането на събития, които ще са свързани с предоставянето на 

информация и публичност на дейностите по разработване на ПИРО. Процесът на 

изпълнение на Комуникационната стратегия е свързан с идентифициране на проблеми, 

осигуряване на необходимата информация от страна на общинска администрация 

Червен бряг към заинтересованите страни, поднасянето на информацията на достъпен 

език и въвличането на максимален брой хора. За отчитането на Комуникационната 

стратегия и осигуряване на публичност и прозрачност ще се провежда ежегодно 

отчетно мероприятие, на което ще се дискутира напредъка по изпълнението на ПИРО. 
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Таблица 69. Описание на предвидените мерки за комуникация, информация и 

включване на заинтересованите страни и партньорите в процеса по бъдеща 

актуализация на програмата за реализация и идентифициране на нови проектни 

идеи в плана. 

Дейности/ Мерки 
Отговорна 

организация 
Период 

Провеждане на анкетни проучвания Община Червен бряг 2020-2027 г. 

Разяснителни кампании в процеса на 

разработване на ПИРО 
Община Червен бряг 2020-2027 г. 

Провеждане на регулярни срещи с бизнеса 

за информиране относно предстоящи 

общински проекти и инициативи 

Община Червен бряг 2021-2027 г. 

Провеждане на регулярни срещи със 

сдружения на граждани/НПО за 

информиране относно предстоящи 

общински проекти и инициативи 

Община Червен бряг 2021-2027 г. 

Идентифициране на ключови за община 

Червен бряг проекти от заинтересованите 

страни 

Община Червен бряг 2020 г. 

Обществено обсъждане за приемане на 

ПИРО 
Община Червен бряг 2020 г. 

Изготвяне на Годишни доклади за 

изпълнението на ПИРО от Община Червен 

бряг 

Община Червен бряг 2021-2027 г. 

Регулярни срещи между общинска 

администрация и заинтересованите страни 

за възникващите възможности за 

финансиране по Европейските Структурни 

фондове 

Община Червен бряг 2021-2027 г. 

Провеждане на обсъждания с 

заинтересованите страни при 

необходимост от извършване на 

Актуализация на ПИРО. 

Община Червен бряг 2021-2027 г. 

Публикуване „онлайн“ и разпространение 

на печатни издания (брошури и дипляни ) 
Община Червен бряг 2021-2027 г. 
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Резюме на проведените обсъждания и приноса на партньорите при 

разработването на плана. Следва да се опише накратко какви предложения 

са постъпили от страна на заинтересованите страни и как те са били взети 

под внимание в окончателния документ 

 

В процеса на провеждане на разработване на ПИРО Червен бряг е извършено 

анкетно проучване с представителите на гражданите, бизнеса и неправителствените 

организации в община Червен бряг. За целта бяха разработени три отделни анкети за 

граждани, бизнес и НПО, а получените резултати са обработени и анализирани, с цел 

разработване на стратегическата рамка на ПИРО и идентифициране на ключови 

проекти за развитието на общината до 2027 г. 

В анкетата, проучваща мнението на гражданите са зададени 8 въпроса, чиято цел 

е да се проучи мнението на гражданите за силните и слаби страни на община Червен 

бряг, както и за възможностите и потенциалите за развитие в следващия програмен 

период 2021-2027 г. 

Въз основа на проведеното анкетно проучване, следните резултати бяха изведени: 

На въпрос „Кои според Вас са силните страни на общината“, 97% от 

анкетираните граждани са посочили местоположението, 2% природните 

забележителности и 1% са посочили транспорта. 

По отношение на основните ограничители и пречки пред развитието на 

община Червен бряг, гражданите са идентифицирали следните проблемни области по 

степен на значимост: 

✓ Безработица; 

✓ Лошо състояние на техническата инфраструктура, като основно са дали 

следните отговори (лошо състояние на уличната мрежа, лошо състояние на 

водопроводната мрежа, липса на паркинг места, рехабилитация на цялата 

отводнителна система на града, за да се избегнат бъдещи наводнения, газификация на 

домакинствата); 

✓ Лошо състояние на жизнената и градска среда (занемарени междублокови 

пространства, неподдържани зелени площи, липса на достатъчно места за отдих, липса 

на достатъчно детски площадки, слабо застъпен спорт в общината); 

✓ Лошо състояние на социалната инфраструктура (липса на достатъчно здравни 

заведения и влошен достъп до здравни услуги; липса на достатъчно културна дейност  
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в общината; по-добър контрол и изпълнение на програмите за заетост; недобре 

представени визуално и виртуално на местните забележителности); 

✓ Ограничени финансови ресурси в общината;  

✓ Слаба инвестиционна активност; 

✓ Слабо взаимодействие между места власт, бизнес и граждани; 

✓ Ниското образователно равнище на населението; 

✓ Несъответствие между търсене и предлагане на работна сила на пазара на 

труда; 

✓ Не добре развита социална сфера и сектор на социалните услуги; 

✓ Ниско качество на медицинското обслужване; 

✓ Престъпност; 

✓ Екология; 

 

В анкетното проучване, гражданите идентифицираха и областите, които са 

приоритетни за бъдещото развитие на община Червен бряг до 2027 година по 

степен на значимост и най-често срещан отговор: 

✓ Борба с безработицата и подобряване на пазара на труд; 

✓ Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес; 

✓ Подобряване на техническата инфраструктура (транспортна улична мрежа, 

ВиК, газификация, паркинги, улично осветление, пешеходни зони, велоалеи и др.); 

✓ Подобряване на качеството на предлаганите здравни и медицински услуги; 

✓ Повишаване на качеството на образованието в общината; 

✓ Повишаване на инвестиционната активност в общината; 

✓ Подобряване на енергийната ефективност на сградите и производствата; 

✓ Създаване на нови озеленени зони за отдих и спорт; 

✓ Намаляване нивата на замърсяване; 

✓ По-добра транспортна свързаност на града с други градове и столицата 

✓ В „друго“ са посочили въвеждането на електронни административни услуги; 

 

На въпрос „Кои според Вас са най-важните дейности, които трябва да бъдат 

реализирани до 2027 година на територията на общината?“, гражданите са дали 

следните отговори: 

✓ Създаване на устойчив модел на партньорства между общини;  
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✓ Подобряване на техническата инфрструктура (улична мрежа и водопроводна 

мрежа); 

✓ Подобряване на екологичното състояние в общината); 

✓ Борба с безработицата;  

✓ Подобряване на здравеопазването и достъпа до здравни услуги; 

✓ Подобряване на качеството на образованието; 

✓ Стимулиране на малкия и среден бизнес; 

✓  Внедряване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; 

✓ Захранване с природен газ от Луковит,  

✓ Изграждане на нова спортна площадка; 

✓ Подобряване на състоянието на зелените площи;  

✓ Изграждане на ПСОВ; 

✓ Въвеждане на електронни административни услуги;  

✓ Изграждане на детски площадки; 

На въпрос „С какво свързвате бъдещото развитие на община Червен бряг 

през периода 2021 - 2027 година?“, гражданите са дали следните отговори: 

✓ Конкурентна и модерна община; 

✓ Добро място за живеене; 

✓ Инвестиции в млади хора в общината; 

✓ Икономически развита; 

✓ Машиностроене и лека промишленост 

✓ Екологична община; 

✓ Гъвкава община; 

✓ Прозрачно управление; 
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68% от анкетираните лица са с висше образование, а останалите 32% със 

средно/средно специално. Анкетираните граждани са на възраст от 27 г. до 72 г., което 

показва, че са обхванати по-голяма част от възрастовите групи. Сред анкетираните има 

представители на частния бизнес, общинска администрация, пенсионери, работещи 

(95% от анкетираните), безработни лица. 

В анкетата, проучваща мнението на бизнеса са зададени 12 въпроса, които са 

обработени и анализирани. 

В анкетното проучване има представители на търговия, земеделие, обработка на 

метали, производство. 

45% от анкетираните лица са посочили, че в следващия програмен период 2021-

2027 г. ще разширят дейността си и от на територията на община Червен бряг. 

Останалите 55% са отговорили, че не възнамеряват да разширяват дейността си. 

На въпрос да се посочат факторите, които се отразяват на растежа и 

ефективността на Вашата дейност, като се даде оценка на всеки от тях от гледна 

точка на влиянието им върху дейността на вашата фирма в момента, 

анкетираните лица са дали следните оценки 

По отношение на инфраструктурата в общината, 40% от анкетираните са 

посочили влиянието на пътищата, като съществено, двама души са посочили 

ограничено влияние като отговор, двама човека са посочили, че пътищата нямат 

влияние върху дейността им и 1 човек е отговорил с „умерено влияние“. На следващо 

място е факторът „железопътен транспорт“, където основна част от анкетираните са 

посочили, че този фактор няма влияние върху дейността им. Факторът „достъп до 

въздушен транспорт“ също не оказва влияние върху дейността на анкетираните лица. 

Това навежда на мисълта, че през следващия програмен период Общинска 

администрация Червен бряг да вложи значителен ресурс в рехабилитация на 

транспортната инфраструктура. 

По отношение на обществените услуги по-голямата част от анкетираните са 

отговорили, че Данъчните ставки, Лицензионни и разрешителни режими, 

Електроснабдяване, Водоснабдяване, Управление на твърдите отпадъци, Покритие на 

далекосъобщенията, Полицейска охрана, Противопожарна охрана, Градоустройствено 

регламентиране, оказват съществено влияние върху дейността на техните предприятия. 

По отношение на качеството на живот, по-голямата част от анкетираните лица са 

отговорили, че Здравеопазване, Образователна система, Наличие на хотели и 
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Престъпност, оказват съществено влияние върху тяхната дейност, докато цените на 

жилищата по-скоро имат ограничено влияние. 

Други важни фактори, които по-голямата част от анкетираните са посочили, че 

влияят съществено върху дейността им са Липса на квалифициран персонал, Достъп до 

финансиране и неговата цена.  

Анкетираните представители на бизнеса са посочили следните основни 

проблеми по отношение на осигуреността и състоянието на различните видове 

инфраструктури, които имат пряко отношение към сферата на тяхната дейност: 

✓ Липса на трудова заетост и релевантно заплащане на работещите; 

✓ Липса на търговска банка; 

✓ Лошо състояние на пътната мрежа; 

✓ Липса на качествено здравеопазване; 

✓ Престъпност; 

✓ Лошо състояние на водопроводната и канализационна мрежа;; 

✓ Лошо електроснабдяване. 

На въпрос „Вашата фирма изпитва ли затруднения при намирането на 

квалифициран персонал?“ 55% от анкетираните лица са посочили, че не изпитват 

затруднения при наемане на персона, докато 45% имат такива, като основни причини, 

които са посочили са: Липса на квалифициран персонал; Липса на професионална 

ориентация на учениците след 9-ти клас; Липса на образован персонал. 

На въпрос „Кои са трите най-привлекателни особености на местната 

икономическа среда в община Червен бряг (три силни страни)?“, анкетираните 

представители на бизнеса са дали следните отговори: Лека промишленост, 

Машиностроене, Търговия. 

Най-неблагоприятните най-неблагоприятни особености на местната 

икономическа среда според представителите на бизнеса са: 

✓ Липса на работни места; 

✓ Ниска грамотност; 

✓ Незаинтересованост от страна на населението; 
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✓ Безработица; 

✓ Данъчно облагане; 

✓ Липса на спортна среда – площадки, салони и зали; 

✓ Липса на достатъчно културни мероприятия; 

✓ Газоснабдяване на частни жилища; 

✓ Липса на човешки ресурс; 

✓ Липса на инфраструктура. 

По отношение на най-точното описание за развитието на общинската 

икономика през последните пет години, анкетираните лица са посочили бавен 

растеж, умерен растеж, значителен упадък. 

По отношение на най-важните мерки, които общината може да 

въведе/предприеме за улесняване на растежа на дейността на предприятията, 

представителите на бизнеса, са дали следните отговори: 

✓ Подобряване на водопроводна мрежа и рехабилитация на канализационната; 

✓ Подобряване на електроснабдяването; 

✓ Рехабилитация на пътната мрежа 

✓ Проекти в малките населени места; 

✓ Засилен контрол на нерегламентирани строителни дейности; 

✓ Качествено образование; 

✓ Инфраструктура. 

Според бизнеса най-важните проекти/дейности, които трябва да бъдат 

реализирани до 2027 година в община Червен бряг са: 

✓ Рехабилитация на пътната мрежа; 

✓ Подмяна на водопроводна мрежа; 

✓ Газифициране; 

✓ Образование; 
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✓ Здравеопазване. 

В анкетата, проучваща мнението на НПО сектора са включени 6 въпроса, които 

са обработени и анализирани. В таблицата отдолу са посочени отговорите на 

анкетираните лица. 

Таблица 70. Анализ на мненията на представителите на НПО сектора 

N ВЪПРОС ОТГОВОР 

1 Моля, посочете кои според Вас са силните 

и слабите страни на сферата, в която 

работите, касаещи Община Червен бряг. 

✓ Богат книжен фонд на библиотеката; 

✓ Традиции в областта на културата; 

✓ Наличие на културен клуб на пенсионера „Златна 

есен“, литературен клуб; 

✓  

✓ Наличие на културно-информационна дейност; 

✓ Партньорство с учебни заведения; 

✓ Недостиг на финансови ресурси 

2 Моля посочете, кои фактори са съществено 

важни за дейността на вашата организация. 

✓ Ежемесечно информиране за одобрени проекти; 

✓ Финансова подкрепа за читалищата; 

✓ Финансови ресурси; 

✓ Развитие на културния туризъм, като база за 

икономически и социален просперитет; 

✓ Демографски; 

✓ Социален; 

✓ Икономически 

3 Срещате ли трудности при реализиране 

дейността на вашата организация? Ако 

отговорът е Да, моля посочете какви. 

✓ Липса на финансови ресурси; 

✓ Материална база; 

✓ Ограничен брой финансови инструменти; 

4 Бихте ли посочили проекти, които 

възнамерявате да реализирате на 

територията на община Червен бряг. 

✓ Трудно се намират обекти от общинско 

финансиране; 

✓ Подобряване на материалната база; 

✓ МИГ; 

✓ Проект „Българските библиотеки – съвременни 

центрове за четене и информираност към МК“; 

✓ Национална програма „Успяваме заедно“ 

5 Моля, посочете кои според Вас са най-

важните проекти/дейности, които трябва да 

бъдат реализирани до 2027 г. в Община 

Червен бряг в и извън сферата, в която 

работите. 

✓ Да се създаде съвет за координация между 

строителните фирми; 

✓ Рехабилитация на общинската пътна мрежа; 

✓ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност; 

✓ Подобряване на уличното осветление; 

✓ Саниране на сгради; 

✓ Обновяване на детски площадки; 

6 Очертайте визията за развитието на 

Община Червен бряг за периода 2021 - 2027 

година. 

✓ Подобряване на достъпа до Общината; 

✓ Стари асансьори; 

✓ Информационният център не може да поема 

граждани; 

✓ Оптимизиране на паркове и зелени площи; 

✓ Изграждане на площадка за скейтборд и други 

спортове; 
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✓ Стимулиране на културата и спорта; 

✓ Подобряване на качеството на живот, за да 

стане общината привлекателна за младите хора; 

✓ Подобряване на квалификацията на общинска 

администрация; 

✓ Поддръжка на културните паметници; 

✓ Уникален културен пейзаж, красив ландшафт и 

многопластова културна история 
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IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ 

НУЖДИ И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ  

 

На база на анализа на силните и слабите страни на община Червен бряг, както и 

на потенциалите за развитие са определени приоритетните зони за въздействие на 

територията на общината, в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на 

мерките, предвидени в програмата за реализация на плана. 

Зона за прилагане на интегриран подход (Зона за въздействие) е пространствено 

обособена територия с определена характеристика и състояние на физическата среда, 

социална и/или етническа структура на населението и характер и структура на 

основните фондове. Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) 

се определят на базата на общи (идентични) характеристики на определена територия 

и/или общи проблеми или потенциали за развитие. 

Зоните за прилагане на интегриран подход (Зоните за въздействие) могат да 

бъдат както части от територията на общината с конкретно функционално 

предназначение (например зони с преобладаващи административни/публични 

функции, индустриални или бизнес зони, зони за култура, за отдих и туризъм, зони с 

преобладаващи жилищни функции, зони за транспортна дейност и т.н.), така и други 

специфични обособени територии с идентични характеристики или собствен 

потенциал за развитие (например зони с потенциал за коопериране със съседни 

общини). 

Целта на определянето на приоритетни зони за въздействие е постигане на 

максимален ефект с ограничените ресурси, с които разполага община Червен бряг. 

Приоритетните зони са подбрани по такъв начин, че тяхното развитие в най-голяма 

степен ще повлияе върху развитието на цялата община. 

В планът за интегрирано развитие на община Червен бряг са определени следните 

зони за въздействие: 

Зона за въздействие кв. Победа с жилищни функции – кв. Победа 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 
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2,54 % от общата площ на гр. Червен бряг. Кварталът се характеризира с комплексно 

жилищно застрояване (еднопанелно строителство). Жилищните сгради са в лошо 

състояние, а междублоковите пространства са неподдържани В близост до квартала се 

намират някои от обектите на социалната инфраструктура: 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. Транспортната 

инфраструктура в квартала е в лошо състояние, което поражда необходимостта от 

реконструкция. Всичко това създава необходимостта от определянето на кв. Победа в 

зона за въздействие. В тази зона могат да бъдат финансирани проекти за подобряване 

на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

 

Карта 8. Квартал Победа 

 

Източник: Google Earth 

 

Зона за въздействие – квартал V-ти – квартал V- ти се 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.36 През квартала преминава железопътна линия, която свързва 

Червен бряг с гр. Луковит. Застрояването е ниско и средно-етажно, разнообразието от 

типове сгради е голямо – тухлени, керпичени къщи, луксозни. Застрояването е 

нерегламентирано, лисват проведени планове за устройство и застрояване. 

 
36 ИПГВР на гр. Червен бряг  
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Инфраструктурата в квартала е в лошо състояние, няма изградена канализация, 

уличната мрежа има нужда от рехабилитация. 

 

Карта 9. Квартал V-ти 

 

 

Зона за въздействие - Централната градска част с публични и 

административни функции 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. Славейков“. ЦГЧ е съставена от две 

обособени площадни пространства с административно-търговски и религиозен 

характер, както и градска градина.37. 

Тази зона е формирана в централната част на гр.Червен бряг, между бул.“Христо 

Ботев“, ул.“Шипка“, ул.“Стефан Караджа“, ул.“Екзарх Йосиф“, ул.“Ангел Кънчев“, 

ул.“Иван Вазов“, ул.“Г. Раковски“ и  ул.“Княз Борис I“. 

В административно-търговската част 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 

 
37 Пак там. 
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концепция за архитектурно художествен синтез на функциониране и изграждане. 

Градската градина в тази зона е частично благоустроена, в централното площадно 

пространство липсват кътове за отдих. В тази зона могат да бъдат финансирани 

проекти за реконструкция на техническата, социална, образователна, здравна и спортна 

инфраструктура, благоустрояване на зелените площи и междублокови пространства. 

Карта 10. Зона за въздействие Централна градска част 

 

Източник: Google Earth 

Зона за въздействие – гр. Червен бряг с потенциал за коопериране с община 

Луковит 

Гр. Червен бряг 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 %). 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. Градът е транспортно свързан с 

община Луковит и респективно с гр. Луковит, чрез път Републикански път IIІ-306. 
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Кооперирането между двете общини ще повлияе положително на икономическото 

развитие, чрез засилен търговски обмен, логистична дейност, както и възможност за 

реализиране на съвместни проекти между двете общини. 

Зона за въздействие – Източна производствена зона. Тази зона се намира по 

протежението на път III-3006, като достига до с. Рупци. С кв. V-ти на град Червен бряг 

се отделя р. Златна Панега и зелен пояс по нейното протежение.38 Зоната е определена 

с потенциал за развитие на икономически дейности. Зоната е транспортно обезпечена – 

път III-3006 и в близост до нея преминава ж.п. линия от ж.п. гарата в гр. Червен бряг, 

която в момента не функционира. Като цяло техническата инфраструктура в тази зона 

е осигурена, но към настоящия момент е в лошо състояние, но в бъдеще при 

инвестиционен интерес тази зона има потенциал за развитие на различни 

икономически дейности. 

Карта 11. Зона за въздействие – Източна производствена зона 

 

Източник: ОУП на община Червен бряг 

 

 

Зона за въздействие - Западна производствена зона 

 
38 ОУП на община Червен бряг 
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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. –и двете са мелници.  В комуникационно 

отношение зоната е добре осигурена, както посредством ж.п. ареала 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.39 

 

Зона за въздействие Южна производствена зона - 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-308 за София и е пресечена от 

пътя за Луковит. В зоната има седем работещи предприятия. 

 

Зона за въздействие с икономически потенциал – гр. Койнаре. В гр. Койнаре 

би могла да бъде обособена зона с потенциал за икономическо развитие. Към 

настоящия момент в града функционират 8 предприятия в крайградските зони на 

изток, югоизток и север, като по-голяма част от тях са в сферата на шивашката 

промишленост, има и предприятия за производство за млечни продукти. 

Транспортната достъпност в зоната е добра – през нея преминава републикански път 

III-1306 (Кнежа-Искър)- Глава-Койнаре-Чомаковци-Лепица-Габаре- Област Враца). 

 

 
39 ОУП на община Червен бряг 
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Карта 12. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие - гр. 

Койнаре 

 

Източник: ОУП на община Червен бряг 

 

Зона за въздействие с икономически потенциал – с. Глава. Тази част от 

територията на общината се отличава с потенциал за икономическо развитие. В 

северната, западната и южната част на селото извън неговите граници са разположени 

производствени терени. Потенциалът на тази зона се определя от наличието на празни 

парцели, които иха могли да се използват за развитие на икономически дейности. През 

територията на селото минава републикански път III-1306 (Кнежа-Искър)-Глава-

Койнаре-Чомаковци-Лепица-Габаре- Област Враца). Към настоящия момент в селото 

функционират консервна фабрика и кравеферма. 
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Карта 13. Зона за въздействие с икономически потенциал – с. Глава 

 

Източник: Google Earth 

 

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Телиш.  

В тази зона са съсредоточени няколко предприятия за производство на дрехи, за 

производство на вино, складова база на Булгартабак. Предприятията са разположени в 

североизточната, северната и западната част на селото. 

През населеното място се пресичат четири общински пътя PVN1187 (/ III-306, 

Червен бряг-Чомаковци/- Девенци-Телиш / PVN3081 /); PVN1186 (/ PVN3081/Телиш-

граница общ. (Червен бряг-Д. Дъбник)-Садовец-Бъркач/III-3005);общински път 

LOV2096 (/III-305,Садовец-Ъглен/- Граница общ.(Луковит-Червен бряг)-Ракита-

Телиш/PVN1186/) и PVN3081(/III-1308, Искър-Горни Дъбник/Писарево-Граница 

общ.(Искър - Червен бряг) -Телиш/PVN1186/.  
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Карта 14. Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Телиш 

 

Източник: Google Earth 

 

Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие – с. Чомаковци 

На територията на селото функционират предприятия за месо и производство на 

месни изделия, изработка на дограма и кухненски мебели, захарни изделия и за 

производство на чували. 

През територията на селото преминава републикански Път III-1306, (Кнежа 

Искър)-Глава-Койнаре-Чомаковци-Лепица-Габаре- Област Враца и Път III-306, 

Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-Оряхово 
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Карта 15.Зона с потенциал за икономическо развитие –с Чомаковци 

 

 

Зона за въздействие с потенциал за туристическо развитие – с. Реселец. 

Регионът предлага интересни туристически пътеки сред впечатляващите речни 

каньони. В югозападната част на селото се намира известният каньон Реселец, 

образуван в долното течение на р. Ръчене. Тук се намира и тектонския грабен 

„Калето”. В региона се намира и карстовата пещера-пропаст Реселец, над която излива 

водите си водопадът „Скока”. На северозапад по скалистата клисура се стига до 

следващия феномен – „Малките Реселешки кукли”. Като културен маршрут може да се 

използва и средновековната местност Тържище, където през времето на Второто 

българско царство (13 - 14 в) са издигнати основите на Струпецкия (Тържишки) 

манастир „Св. Пророк Илия”. 
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Карта 16. с. Реселец 

 

 

Зона за въздействие с потенциал за обособяване на културни маршрути – с. 

Бресте 

През землището на село Бресте е преминавал римският стратегически път, 

прокаран от император Траян (Marcus Ulpius Traianus) и завършен през 106 г., или 

както е останал в преданията на Бресте, „Друма“. В местността на селото е 

регистрирано праисторическо селище от каменно-медната епоха, две тракийски 

могили и късноантично селище, с регистрирани 2 римски мозайки от II в. Тези 

културно-исторически дадености, представляват предпоставка за формиране на 

културно-исторически маршрути. 

 

Зони за въздействие с потенциал за туристическо развитие – вилни зони 

Югозапад, Юг и Север.  

 

Вилна зона Север – разположена е северно от гр. Червен бряг в непосредствена 

близост до него. Има удобни транспортни връзки. През тази територия на вилната зона 

минават Път III-306 (Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-Оряхово вилната 

зона) от републиканската пътна мрежа и общински път PVN2193 (/ III-306, Червен 

бряг-Чомаковци/ - м. Маркова могила-Червен бряг). В западната част на зоната 
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преминава р. Искър, където може да се организират различни мероприятия за 

рибоволов, места за пикник  и др. Сградите са електрифицирани. 40 

Карта 17. Вилна зона – Север 

 

 

Вилна зона Юг - разположена е непосредствено на южната граница на гр. Червен 

бряг. В близост до територията на вилната зона минават Път III-306 (Луковит-Червен 

бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-Оряхово вилната зона) от републиканската пътна мрежа 

и общински път PVN2194 /III-306, Луковит-Червен бряг/ - Червен бряг. Сградите са 

електрифицирани. От северната част на зоната е разположен лесопарк „Голеж“- място 

за отдих и разходка.  

 

 
40 ОУП на Община Червен бряг 
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Карта 18. Вилна зона – Юг 

 

 

Вилна зона Югозапад – тя е разположена в югозападната част на гр. Червен бряг, 

непосредствено до строителната граница на града.  В близост преминават два 

републикански пътя - Път III-306 (Луковит-Червен бряг-Чомаковци-Еница-Кнежа-

Оряхово вилната зона)  и Път III-308 (Ябланица – Ботевград) – Правешка Лакавица – 

Калугерово – Своде – Роман – Кунино – Реселец – Червен бряг. От северозападната 

част на зоната минава главна железопътна линия № 2 София – Варна.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 ОУП на община Червен бряг 
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Карта 19.Вилна зона Югозапад 

 

Източник: ОУП на община Червен бряг 

 

Зона за въздействие с потенциал за развитие на екотуризъм е с. Сухаче. В близост 

до селото се намират Римска вила Рустика в м. Селището и Екопътека в м. Голия връх, 

което създава добри предпоставки за развитие на екологичен туризъм. 

 

Зона за въздействие с икономически потенциал – с. Девенци 

В село Девенци би могла да се обособи зона с потенциал за икономическо 

развитие. До селото има железопътен прелез, югоизточно от него се намира пътят Е83. 

През населеното място преминава общински път PVN1187 (/ III-306, Червен бряг-

Чомаковци/-Девенци-Телиш / PVN3081 /).  

Покрай с. Девенци има добри условия за развитие на пещерен туризъм, в близост 

се намира пещера „Хайдушката“. В програмният период 2021-2027 г. община Червен 

бряг би могла да популяризира природните забележителности на територията си, с цел 

насърчаване на развитието на туризма. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Европейски_път_Е83
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Карта 20. Зона за въздействие с икономически потенциал – с. Девенци 
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V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД НА РАЗВИТИЕ 
 

Програмата за реализация на Планът за интегрирано развитие има за задача на 

основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да 

осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите 

за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране, 

институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. 

С програмата се определя пакета от мерки, дейности и проекти за реализация 

на целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2027 г., 

източникът на финансиране за тези дейности, отговорната структура и 

партньорите за реализация на дейностите, времето за реализация и финансовото 

разпределение по източници на финансиране и общо. 

Програмата за реализация на Общинския план за развитие следва изцяло 

заложените: 

- Стратегически цели  

- Приоритети, 

- Специфични цели и  

от Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг. 

Програмата за реализация, както всички останали части на ПИРО, е разработена 

на базата на прилагането на интегриран подход. За постигане на интегрираният подход 

на развитие на общинската територия е приложена най-подходящата комбинация от 

ресурси и мерки (проекти, инвестиции, политики), които е планирано да бъдат 

използвани целенасочено за осъществяване на заложените цели и приоритети в 

стратегическата рамка на плана. 

Програмата за реализация на ПИРО има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и тя може да бъде актуализирана периодично в зависимост от 

условията и прогнозите за реализацията на плана, с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Заложените мерки и дейности в Програмата за реализация на ПИРО са 

съобразени с условията и потенциала на местната територия. В Програмата за 

реализация са включени дейности, които са планирани в мандатната програма на кмета 
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на община Червен бряг, както и такива, които са посочени, като приоритетни в етапа 

на анкетиране на всички заинтересовани лица в общината.  

Мерките, заложени в ПИРО са постижими и реалистични, с конкретни измерими 

резултати и с реални източници на финансиране. Заложените дейности са тясно 

обвързани с комуникационна стратегия за идентифициране на проектни идеи в част III 

от документа. 

Приложение 1. Програма за реализация на План за интегрирано развитие на 

община Червен бряг 

Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица (вж. Приложение № 2) представлява обща 

оценка на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана и описва 

финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на 

всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното 

самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Ресурсите за 

реализацията на плана включват всички планирани средства за реализацията на 

идентифицираните за развитието на общината мерки и проектни идеи. В този смисъл 

индикативната финансова таблица включва в прогнозен план пълния обем на 

финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции, текущи разходи, 

средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери) или друг вид 

публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на територията на 

общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2027 г., в съответствие с 

приоритетите и целите на ПИРО. Общата сума на посочените финансови ресурси, 

включително по отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в 

зависимост от възприетите подходи и степента на изпълнение на приоритетите, 

промените в пазарните условия, необходимостта от гъвкаво управление и 

оптимизиране на предвидените средства чрез преразпределение между отделните 

приоритети на базата на аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична 

актуализация с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на 

финансиране.   
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VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНИЕТО НА КЛИМАТА И 

МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 
 

Изменението на климата е едно от най-сложните предизвикателства, пред които 

сме изправени днес. Това включва много измерения - наука, икономика, общество, 

политика и морални и етични въпроси, което представлява не само глобален проблем, 

но и локален. За да бъдат намерени адекватни решения на тези проблеми, е 

необходимо да се предприемат мерки и политики от местните общности – „Мисли 

глобално, действай локално“.  

В процесът на стратегическо планиране на регионалното развитие значително 

влияние оказват климатичните фактори и мерките за адаптация към настъпващите 

климатични промени.  

Според Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План 

за действие, България е страна, която е уязвима по отношение на изменението на 

климата и в последните години все повече се увеличава риска от редица екстремни 

събития – наводнения, пожари, бури, свлачища, екстремни температури. 

Предприемането на мерки и действия от органите на местно ниво е изключително 

важна част в процеса на интегриране на европейските и национални политики за 

опазване на околната среда в стратегическите документи на местно ниво. В следващите 

години се очаква биологичното разнообразие, екосистемите, както и селското, горско 

стопанство и водните ресурси да бъдат засегнати все повече от климатичните промени.  

Действията по климата често попадат в една от двете стратегии: смекчаващи 

усилия за намаляване или премахване на емисиите на парникови газове от 

атмосферата и усилия за адаптиране на природните системи и обществата, за да са 

подготвени и да издържат на въздействието на изменението на климата.  

Община Червен бряг също ще бъде засегната от тези процеси и планирането на 

мерки и действия, насочени към смекчаване и адаптиране към климатичните промени е 

необходимо за устойчивото развитие на територията. Всички рисковете от 

изменението на климата и уязвимостта биха засегнали широк кръг икономически 

сектори и обществеността. 
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Основните насоки, към които са планирани мерките в Планът за интегрирано 

развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. са адаптиране към вече 

възникващи климатични промени и смекчаване. 

Адаптирането към климатичните промени означава да се предвиди 

неблагоприятното въздействие от изменението на климата и да се предприемат 

подходящи действия за предотвратяване или минимизиране на щетите, които могат да 

причинят, или да се намерят начини за възползване от възможностите, които могат да 

възникнат.  

Смекчаването се отнася до всички действия, насочени към ограничаване на 

климатичните промени (намаляване на парникови газове в атмосферата, намаляване на 

източниците на тези газове и др.). Целта на смекчаването е да се ограничи 

значителната човешка намеса в природната среда, „да се стабилизират нивата на 

парникови газове в срок, достатъчен за екосистемите да се адаптират по естествен 

начин към климатичните промени. 

Обществото е основният източник на генериране на емисии на парникови газове 

в атмосферата, и то носи отговорност за предприемането на необходимите действия за 

адресирането на този проблем. Действията, които местните общности предприемат 

имат съществено значение върху въглеродния отпечатък. Въвличането в процеса на 

вземане на решения на всички заинтересовани страни (бизнес, граждани, 

неправителствени организации) е ключово за планирането на политики и мерки, 

отнасящи се до опазването на околната среда. Рисковете от изменението на климата и 

уязвимостта засягат широк кръг икономически сектори. Тези рискове трябва да се 

разглеждат и от гледна точка на сложните взаимоотношения между икономическите 

сектори, които имат пространствени измерения и въздействия в различните страни на 

страната. Именно поради тази причина, към всяка отделна териториална единица 

трябва да се подходи индивидуално, за да могат да бъдат идентифицирани конкретните 

проблеми на дадената територия и в резултат на това да се очертаят подходящите 

мерки и дейности за смекчаване на климатичните изменения. 

Една от основните цели на ЕС по отношение на енергетиката и климата е да се 

постигне намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 40 % до 2030 г. в 

сравнение с 1990 г.42 За постигането на тази цел трябва да допринесат всички останали 

сектори от икономиката. За постигането на посочената цел и импортиране на 

 
42 ИНТЕГРИРАН ПЛАН В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И КЛИМАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 – 2030 
Г 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

222 
 

политиката и целите по опазване на по околната среда на ЕС в националното 

законодателство, България изготви Национална стратегия за адаптация към 

изменението на климата и План за действие към нея, приета с решение на 

Министерския съвет през 2019 г. В този документ са очертани целите, приоритетите, 

мерките за ограничаване на изменението на климата и адаптацията към настъпващите 

промени. Стратегията обхваща 9 сектора от икономиката. Със стратегията се планира 

политиката на България по изменение на климата, като се очертава рамката за действие 

на страната ни по отношение на предприемането на действия за ограничаването на 

измененията на климата и адаптацията към настъпващите промени. 

Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и Планът за 

действие към нея дава основните насоки за предприемането на мерки от органите на 

общинско ниво, които мерки да залегнат в стратегическите документи на общините. 

Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг е основен стратегически 

документ за развитие, който интегрира регионалното и пространственото развитие и 

служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на 

общината. Интегрирането на мерки за адаптация към климатичните промени в ПИРО 

Червен бряг е съгласувано с Програмата за опазване на околната среда на община 

Червен бряг за периода 2016-2020 г. и последващите програми, които ще бъдат 

изготвени. Всички мерки и дейности, отнасящи се до адаптацията и смекчаването на 

климатичните промени, ще бъде отразено и в Програмата за реализация на плана. 

 

Разбирането и познаването на проблемите на дадена територия и потенциалните 

рискове и уязвимости за природната среда и екосистемите, е изключително важно при 

разработването на местни планове и стратегии за адаптиране. 

Едни от потенциалните рискове, пред които е изправена община Червен бряг в 

идните години, в резултат от изменението на климата са свързани с: 

• Увреждане на културите и животновъдството, вследствие на екстремни 

метеорологични явления и постепенни промени в климата; 

• Загубата на биологично разнообразие и промените в екосистемите, бих могли 

да окажат въздействие върху отглеждането на растения и животни; 

• В следващите години, вследствие на изменението на климата, могат да се 

очакват загуби на добиви в селското стопанство поради спад в опрашването, 
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намаляване контрола на вредителите и болестите и почвени формации, по-малко 

генетично разнообразие и загуба на регулиращи екосистемни услуги; 

• Един от основните проблеми за община Червен бряг, както и за България и по-

голямата част от развитите страни е факта, че все още се разчита основно на добива и 

използването в икономиката на традиционните източници на енергия – дърва, въглища, 

нефт, природен газ, уранова руда, което оставя значителен въглероден отпечатък върху 

природните системи. Основно предизвикателство за община Червен бряг е да извърши 

преход от традиционните изчерпаеми и невъзобновяеми енергийни източници към 

възобновими енергоизточници (вятърна, водна, слънчева електроенергия) 

• Използването на дървесина като евтин енергиен източник също е уязвимо от 

ефекта на климатичните промени върху горите. Всяко подобно прекъсване на 

доставките на енергийни източници, причинено от климатичните фактори, може да 

повлияе на разходите за електрическа енергия при всички сектори. 

• Ще се увеличат рисковете от заболявания (болестите от преносители, 

замърсена храна и влошено качество на водата и въздуха) и наранявания вследствие 

изменението на климата (екстремни метеорологични явления като бури и наводнения, 

пожари); 

• Опасността от екстремни метеорологични събития, би могла да окаже 

неблагоприятно въздействие върху съществуващата инфраструктура и по такъв начин 

да се нарушат услугите на транспортния, водния и енергийния сектори. Всичко това от 

своя страна, би могло да окаже неблагоприятно влияние върху туризма в общината; 

• Вследствие на изменението на климата, съществува повишен риск от 

увреждане на обектите за култура и наследство. Това също би могло да повлияе 

негативно или да засегне в известна степен развитието на туризма, особено в градската 

среда.  

• Евентуални вреди върху транспортната инфраструктура от настъпването на 

климатичните  промени, би могло да възпрепятства достъпа до друга инфраструктура, 

особено при извънредни ситуации.  

• Намаленият достъп до вода поради екстремни метеорологични явления и 

постепенните климатични промени могат да предизвикат конкуренция между сектори 

като градска среда (питейна вода), селско стопанство (напояване), енергия 

(производство на електрическа енергия) и туризъм (питейна вода и дейности, 

изискващи вода).  
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• Повредите във ВиК системата може също да навреди на други секторни 

инфраструктури, като например транспорта, и да нарушат услугите, включително в 

градската среда.  

• Поради недостатъчно водоснабдяване и лошо качество на водата, може да 

възникне въздействие върху здравето на човека. 

 

От гледна точка на финансирането на заложените мерки и дейности, ще се 

използват средства от националния бюджет, собствени средства и средства от 

Структурните фондове от Европейския съюз, или други двустранни или многостранни 

механизми, насочени към финансиране на адаптацията към изменението на климата. 

 

Таблица 71. Мерки за ограничаване на изменението на климата и адаптация 

към климатичните промени. 

Цели за смекчаване/ адаптиране към 

изменението на климата 
Мерки/ Дейности 

Индикатор за 

измерване 

Сектор Селско стопанство 

Устойчиво управление на 

селскостопанските практики 

Разширяване използването 

на многогодишни култури 
- 

Изграждане на капацитет в местната 

администрация за адаптиране и 

смекчаване на климатичните промени 

Провеждане на обучения за 

местната администрация, 

свързани с изменението на 

климата и адаптацията към 

климатичните промени 

Брой проведени 

обучения 

Подобряване на 

осведомеността за 

измененията на климата и 

съществуващите практики за 

борба с климатичните 

промени сред местните  

земеделски производители 

Брой проведени 

информационни 

кампании 

Укрепване на политиката и правната 

рамка за адаптиране в 

селскостопанския сектор 

Актуализиране и изменение 

на мерките и дейностите за 

изменението на климата 

Актуализирани 

мерки и 

дейности 

Сектор Биологично разнообразие 

Разработване на рамка за опазване на Разработване на общинска Разработена 
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Цели за смекчаване/ адаптиране към 

изменението на климата 
Мерки/ Дейности 

Индикатор за 

измерване 

биологичното разнообразие програма за опазване на 

биологичното разнообразие 

общинска 

програма за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие 

Изграждане на екосистемно мислене 

сред местното население 

Насърчаване на 

екосистемното мислене 

Брой проведени 

обучения и 

разяснителни 

кампании, 

насочени към 

изграждане на 

екосистемно 

мислене 

Предотвратяване на загубите на 

биологично разнообразие 
 

Брой 

реализирани 

проекти/ 

инициативи, 

насочени към 

предотвратяване 

на загубите на 

биоразнообразие 

Енергиен сектор 

Подмяна на първичните източници на 

топлоенергия в домакинствата, с цел 

намаляване на ФПЧ в атмосферния 

въздух 

Стимулиране на 

домакинствата за подмяна на 

печките на дърва и въглища 

с котли на пелети или газ 

Брой 

домакинства с 

подменени котли 

Повишаване на енергийната 

ефективност на публични и 

многофамилни сгради 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни 

сгради 

Брой сгради с 

внедрени мерки 

за енергийна 

ефективност 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

публични сгради 

Брой сгради с 

внедрени мерки 

за енергийна 

ефективност 
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Цели за смекчаване/ адаптиране към 

изменението на климата 
Мерки/ Дейности 

Индикатор за 

измерване 

Подмяна на уличното осветление 

Подмяна на стари 

осветителни тела с такива, 

захранвани от соларни 

панели/ или с LED 

осветление 

Брой подменени 

осветителни тела 

Човешко здраве 

Адаптиране на обществеността към 

климатичните промени 

Разработване на мерки, 

насочени към адаптиране на 

обществеността към 

климатичните промени 

Разработени 

мерки 

Идентифициране на групи от 

населението, които са 

уязвими към климатичните 

промени 

Идентифицирани 

групи 

Адаптиране на туристическия отрасъл 

към климатичните промени 

Изготвяне на мерки от 

общинската администрация, 

насочени към адаптирането 

на туристическия отрасъл в 

общината към климатичните 

промени 

Изготвени мерки 

Разработване на 

алтернативни форми на 

туризъм 

Разработени 

туристически 

продукти или 

дестинации 

Транспортен сектор 

Адаптиране на транспортния сектор 

към климатичните промени 

Разработване и внедряване 

на мерки за укрепване на 

пътната и железопътните 

мрежи към екстремни 

климатични събития 

Разработени 

меки за 

укрепване на 

пътна и 

железопътна 

инфраструктура 

Воден сектор 
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Цели за смекчаване/ адаптиране към 

изменението на климата 
Мерки/ Дейности 

Индикатор за 

измерване 

Адаптиране на водния сектор към 

климатичните промени 

Подмяна и разширяване на 

водопроводната мрежа, с цел 

намаляване на загубите на 

вода 

Км. 
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VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

И ОЦЕНКА НА ПИРО 

 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и 

проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените 

индикатори за наблюдение и оценка. Особено внимание трябва да се отдели на 

организацията и методите за изпълнението на плана и на програмата, прилагани от 

съответните органи и звена.  

Системата от индикатори за наблюдение и оценка е основен инструмент за 

проследяване на степента на изпълнение на ПИРО. Индикаторите са неразривно 

свързани с цялостната система за наблюдение, оценка и актуализация. Селектирането 

на индикаторите се основава на специфичните характеристики на стратегическата част 

на ПИРО и съвременните методи за мониторинг на стратегическото планиране. 

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и 

териториалното сближаване в Европа и предлагат методология за измерване на научно-

техническия прогрес, конкурентоспособността, образованието, транспорта, 

състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на 

населението. 

В Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг са спазени Методическите 

указания на МРРБ за планирането и структурирането на системата от индикатори на 2 

основни компонента – индикатори за продукт и индикатори за резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. Дефинираните 

индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и 

постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

При изготвянето на индикаторите е взета в предвид SMART концепцията, т.е. 

индикаторите да отговарят на следните изисквания: 



План за интегрирано развитие на община Червен бряг за периода 2021-2027 г. 

229 
 

• Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни; 

• Measurable – измеримост – индикаторите трябва да бъдат насочени към 

желано бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъдат количествено 

определени, така че да позволяват измерване. Внимание следва да се обърне на 

мерните единици 

• Available/Achievable – постижимост – трябва да бъде възможно да се получат 

данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими; 

• Relevant/Realistic – реалистичност – индикаторите трябва да бъдат свързани 

с целта и също така да бъдат реалистични; 

• Timely – съобразени с времето – индикаторите трябва да бъдат постигнати в 

ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в 

матрицата – индикаторите следва да имат базови, междинни и целеви стойности. 

Матрица на индикаторите на Планът за интегрирано развитие на община Червен бряг е 

в съответствие с добрата практика на ПРООН: : А – значението на индикатора да е 

ясно; Б – данните да са достъпни; В – дейността по събирането на данни да е в 

правомощията на екипа и да не са необходими външни експерти за допълнителен 

анализ; Г – индикаторът да е достатъчно представителен относно планираните 

резултати; Д – индикаторът да е реален и да може да се наблюдава; Е – индикаторът е 

труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи.
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Таблица 72. Индикатори за продукт 

Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, основаваща се на местния демографски, природен и културно-исторически потенциал. 

Приоритет 1.1.Развитие на конкурентоспособна икономика 

Специфична цел 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството 

Мярка 1.1.1.1 Насърчаване 

на малките и средни 

предприятия 

Брой проекти за подкрепа на 

стартиращи предприятия 
Брой ИСУН 

1 път 

годишно 
5 9 14 

Въведени мерки за 

стимулиране на бизнеса на 

местно ниво 

Брой 
ИСУН, Община 

Червен бряг 

1 път 

годишно 

Няма 

информация 
2 4 

Брой новорегистрирани 

подпомогнати МСП в период 

2021-2027 

Брой ИСУН 
1 път 

годишно 

Няма 

информация 
5 9 

Мярка 1.1.1.2. Внедряване 
на иновации и нови 

технологии в местната 
икономика 

Брой проекти за технологична  

модернизация на 

предприятията 

Брой ИСУН 
1 път 

годишно 
4 8 12 

Мярка 1.1.1.3. Насърчаване 

на инвестиции в енергийна 
ефективност на 

предприятията 

Брой предприятия с внедрени 

мерки за енергийна 

ефективност 

Брой ИСУН 
1 път 

годишно 
- 4 9 

Приоритет 1.2. Развитие на конкурентоспособно селско и горско стопанство 
Специфична цел 1.2.1. Стимулиране на икономическото развитие чрез привличане на инвестиции в селското стопанство 

Мярка 1.2.1.1. Развитие на 

биоземеделие 

Реализирани проекти в 

областта на биоземеделието 
 

Община Червен 

бряг, ОСЗ 

1 път 

годишно 
0 3 6 

Организирани базари за 

продукти от биологични 

ферми 

Брой 
Община Червен 

бряг, ОСЗ 

1 път 

годишно 
0 3 7 

Мярка 1.2.1.2. 
Модернизация на 

земеделските стопанства 

Брой модернизирани 

земеделски стопанства 
Брой 

Община Червен 

бряг, ОСЗ, ПРСР 

1 път 

годишно 
2 5 8 

Мярка 1.2.1. 3. Насърчаване Новосъздадени организации Брой Община Червен 1 път 0 3 5 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

сдружаването на 

производителите, 

кооперирането и 

клъстерите. 

на производители и/или 

кооперации 

бряг, ОСЗ годишно 

Мярка 1.2.1.4. 

Стимулиране на 
зеленчукопроизводството, 

овощарството и 
животновъдството 

Предприятия в областта на 

селското стопанство 
Брой 

Община Червен 

бряг, ОСЗ, ТСБ 

София област 

1 път 

годишно 
61 65 69 

Създадени нови масиви с 

трайни насаждения 
Дка ОСЗ 

1 път 

годишно 
?? 

?? ?? 

Брой бенефициенти, 

възползвали се от мерки за 

развитие на селското 

стопанство 

Брой ИСУН, ПРСР 
1 път 

годишно 

?? ?? ?? 

Мярка 1.2.1.5. Опазване на 

горския фонд 
Залесени горски площи Дка ДГС Плевен 

1 път 

годишно 

?? ?? ?? 

Приоритет 1.3. Създаване на конкурентоспособен туристически сектор 

Специфична цел 1.3.1. Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на интегрирани туристически продукти и услуги 

Мярка 1.3.1.1. Създаване на 
нови туристически 

продукти; 

Туристически атракции, 

създадени или реновирани и 

експонирани 

Брой 
Община Червен 

бряг, ИСУН 

1 път 

годишно 
0 1 2 

Мярка 1.3.1.2. Развитие на 
алтернативни форми на 

туризъм; 

Новосъздадени туристически 

продукти 
Брой 

Община Червен 

бряг, ИСУН 

1 път 

годишно 
0 2 4 

Новосъздадени добри 

практики за устойчив 

алтернативен туризъм 

Брой 
Община Червен 
бряг, ИСУН 

1 път 
годишно 

0 1 2 

Мярка 1.3.1.3. Изграждане 

на нова туристическа 
инфраструктура; 

Реализирани проекти, 

насочени към изграждане на 

туристическа инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг, ИСУН 

1 път 

годишно 
0 3 5 

Мярка 1.3.1.4. 

Популяризиране и 

промотиране на туризма в 

общината 

Промотиран туристически 

продукт 
Брой 

Община Червен 

бряг, ИСУН 

1 път 

годишно 
0 1 3 

Разработена Програма за 

туризъм 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 1 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

Национални/международни 

туристически панаири, на 

които общината е представена 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 4 

Мярка 1.3.1.5. Проучване, 

консервиране и експониране 
на археологически и други 

обекти на КИН и развитие 

на прилежащата 
инфраструктура с цел 

превръщането им в обекти 
на масово посещение 

Реализирани проекти за 

проучване, консервиране и 

експониране на 

археологически и други 

обекти на КИН и развитие на 

прилежащата инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 3 

Създадени нови културно-

познавателни маршрути 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 2 4 

Приоритет 1.4. Привличане на инвестиции в общинската икономика 
Специфична цел 1.4.1. Привличане на инвестиции в общинската икономика и развитие на нови партньорства в приоритетни области на развитие 

Мярка 1.4.1.1. Насърчаване 

на инвестиции във 
високотехнологични 

производства; 

Предприятия, инвестирали 
във високотехнологични 
производства 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 3 7 

Мярка 1.4.1.2. Обособяване 
на организирани бизнес 

пространства; 

Обособени нови бизнес зони Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 2 

Мярка 1.4.1.3. Привличане 
на инвестиции. 

Привлечени инвестиции в 

общината 
Хил. лв. 

Община Червен 

бряг, НСИ 

1 път 

годишно 

Няма 

информация 
  

Въведени мерки за 

привличане на инвестиции 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
4 (2018 г.) 6 8 

Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал 
Приоритет 2.1 Повишаване на качеството на образование 

Специфична цел 2.1.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище 

Мярка 2.1.1.1. Подобряване 
качеството и създаване на 

условия за достъп до 

Реализирани образователни 

проекти 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 3 6 

Проведени образователни Брой Община Червен 1 път 2 4 8 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

образование (вкл. и от лица 

от групи в изолация и риск; 

инициативи бряг годишно 

Разработена система за 

социално включване на 

етнически малцинства 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 2 3 

Мярка 2.1.1.2. Намаляване 
броя на преждевременно 

напусналите системата на 

образование; 

Намаляване броя на децата от 

I-VII клас, напуснали 

общообразователните и 

специални училища 

Брой НСИ 
1 път 

годишно 
55 45 25 

Мярка 2.1.1.3. Създаване на 

връзка между образование 
и бизнес 

Реализирани практики за 

създаване на връзка между 

образование и бизнес 

 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 3 

Мярка 2.1.1.4. Внедряване 

на нови образователни 
практики. 

Внедрени нови образователни 

практики 
 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 2 5 

Приоритет 2.2. Повишаване на качеството на предлаганите здравни и социални услуги в община Червен бряг 
Специфична цел 2.2.1. Осигуряване на качествени здравни и социални услуги 

Мярка 2.2.1.1. Разширяване 

на обхвата на 
предлаганите социални 

услуги. 

Предоставяни социални 

услуги 
Брой 

Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
8 10 12 

Мярка 2.2.1.2. 

Предотвратяване на 

социалното изключване и 
изолация. 

Проекти получили 

финансиране за  

подкрепа за социално 

включване на хора с 

увреждания 

Брой 
Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
1 3 6 

Мярка 2.2.1.3. Подобряване 

на предоставяните здравни 
услуги. 

Безплатни здравни 

профилактични прегледи 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
   

Брой население на 1 лекар Брой НСИ 
1 път 

годишно 
431 420 400 

Брой население на 1 дентален 

лекар 

Брой НСИ 1 път 
годишно 

1 957 800 600 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

 Брой легла в болниците 
Брой НСИ 1 път 

годишно 
100 150 180 

Мярка 2.2.1.4. Реализиране 
на проекти за 

разработване на нови 

социални услуги за уязвими 
групи в обществото. 

Разработени социални услуги 

за уязвими групи в 

обществото 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
4 6 8 

Приоритет 2.3. Развитие на човешките ресурси. Подобряване на достъпа до заетост. 

Специфична цел 2.3.1. Подобряване на условията за трудова заетост и социално включване на пазара на труда на населението 

Мярка 2.3.1.1. Насърчаване 

на трудовата заетост 
чрез повишаване на 

квалификацията на 
заетите и безработни 

лица; 

Безработни лица, включени в 

квалификационни и 

преквалификационни курсове 

Брой 
Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
101 150 230 

Мярка 2.3.1.2. Намаляване 

на равнището на 

безработица и създаване на 
условия за по-добър достъп 

до заетост; 

Безработни лица, включени в 

заетост по мерките за 

насърчаване на заетостта и по 

ОПРЧР 

Брой 
Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
464 550 600 

Програми за заетост Брой 
Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
7 8 9 

Наети на работа лица след 

курсове за преквалификация 
Брой ДБТ 

1 път 

годишно 
44 (2018 г.) 80 120 

Мярка 2.3.1.3. 

Предотвратяване на 

отпадането от пазара на 

труда; 

Брой лица, обхванати от 

проекти за интеграция на 

рискови социални групи на 

пазара на труда. 

Брой 
Община Червен 

бряг, ДБТ 

1 път 

годишно 
   

Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с акцент върху опазването на околната среда 
Приоритет 3.1. Подобряване на техническата инфраструктура 

Специфична цел 3.1.1. Подобряване на транспортната инфраструктура 
Мярка 3.1.1.1. Изграждане Изградена/рехабилитирана Км. Община Червен 1 път Рехабилитирани 20 км. 35 км. 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

и рехабилитация на 

общинската пътна 

инфраструктура; 

общинска пътна мрежа бряг, ОПУ годишно 9.5 км. 

Мярка 3.1.1.2. Изграждане 

и рехабилитация на 
тротоарната мрежа в 

общината; 

Изградена/ рехабилитирана 

тротоарна мрежа 
Км. 

Община Червен 

бряг, ОПУ 

1 път 

годишно 
   

Изграждане и 
рехабилитация на 

уличната мрежа в 
общината; 

Дължина на изградената/ 

рехабилитирана улична 

мрежа 

Км. 
Община Червен 

бряг, ОПУ 

1 път 

годишно 
   

Специфична цел 3.1.2. Подобряване на водопроводната и канализационна мрежа в общината 

Мярка 3.1.2.1. Изграждане 

на нова и подновяване на 
съществуващата 

водопроводна мрежа; 

Дължина на 

изградена/рехабилитирана 

водопроводна мрежа в 

общината“ 

Км. 
Община Червен 

бряг, ВиК 

1 път 

годишно 

394 км. 

изградена 

водопроводна 

мрежа 

425 км 460 км. 

Население в гр. Червен бряг, 

обслужено от ПСОВ 
% 

Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
   

Мярка 3.1.2.2. Изграждане 

на нова и подновяване на 

съществуващата 

канализационна мрежа; 

Дължина на 

изградената/рехабилитирана 

канализационна мрежа в 

общината“ 

Км. 
Община Червен 

бряг, ВиК 

1 път 

годишно 

42 км. изградена 

канализационна 

мрежа 

60 км. 100 км. 

% на изграденост на 

канализационната мрежа в 

общината 

% 
Община Червен 
бряг, ВиК 

1 път 
годишно 90% 95% 100% 

Специфична цел 3.1.3. Повишаване на енергийната ефективност в община Червен бряг 
Мярка 3.1.3.1. Внедряване 
на мерки за енергийна 

ефективност в общински 

сгради; 

Брой административни сгради 

с въведени мерки за 

енергийна ефективност 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
2 8 14 

Мярка 3.1.3.2. 

Енергоспестяващи мерки 

Енергоспестяващи улични 

тела 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 20 80 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

на уличното осветление 

Приоритет 3.2. Подобряване на обектите на общинската инфраструктура 

Специфична цел 3.2.1. Подобряване на обектите на социалната, здравна и образователна, културна и спортна инфраструктура 

Мярка 3.2.1.1. Подобряване 

на образователната 

инфраструктура; 

Брой 

модернизирани/обновени 

обекти на образователната 

инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 6 12 

Брой 

модернизирани/обновени 

детски градини 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 2 5 

Мярка 3.2.1.2. Подобряване 

на здравната 

инфраструктура; 

Брой/ модернизирани/ 

обновени обекти на здравната 

инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 2 3 

Мярка 3.2.1.3. Подобряване 

на инфраструктурата за 
предоставяне на социални 

услуги; 

Брой модернизирани обекти 

на социалната 

инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 3 5 

Мярка 3.2.1.4. Подобряване 
на спортната 

инфраструктура 

Изградени спортни площадки Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 3 4 

Изградени/модернизирани 

спортни съоръжения 
Брой 

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 3 7 

Мярка 3.2.1.5. Подобряване 

на културната 

инфраструктура и 
опазване на културно-

историческото 
наследство. 

Брой реконструирани обекти 

на културната 

инфраструктура 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
 5 11 

Организиране на различни 

форми за изява – прегледи на 

любителското творчество, 

фестивали, конкурси, 

изложби и др. 

Брой Община Червен 
бряг 

1 път 
годишно 

93 100 105 

Мярка 3.2.1.6. Изграждане 

и обновяване на 

обществени пространства 

Реализирани проекти за 

обновяване на обществени 

пространства 

Брой 
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

Приоритет 3.3. Опазване на околната среда устойчиво развитие на населените места в общината 

Специфична цел 3.3.1. Опазване на околната среда и превенция от екологични рискове 

Мярка 3.3.1.1. Опазване и 
възстановяване на 

компонентите на околната 
среда – въздух, води, почви; 

Разработени проекти, 

насочени към опазване на 

компонентите на околната 

среда 

Брой 
Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
1 3 5 

Мярка 3.3.1.2. Опазване на 

биологичното 
разнообразие; 

Проекти, насочени към 

опазване на биологичното 

разнообразие 

Брой 
Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
0 2 3 

Мярка 3.3.1.3. Управление 

на риска от природни 

бедствия; 

Проекти, насочени към 

намаляване на риска от 

природни бедствия 

Брой 
Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
1 2 4 

Проекти за укрепване на 

свлачища 

Брой Община Червен 
бряг 

1 път 

годишно 
1 3 5 

Мярка 3.3.1.4. Въвеждане 

на мерки за борба с 

изменение на климата и 

адаптация с климатичните 
промени; 

Въведени мерки за борба с 

климата и адаптация към 

климатичните промени 

Брой 
Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
0 2 5 

Мярка 3.3.1.5. Изграждане 

на инфраструктура за 
третиране на отпадъци. 

Закриване/рекултивиране на 

нерегламентирани сметища 
Брой 

Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
0 1 3 

Въведени мерки за разделно 

събиране на отпадъци 
Брой 

Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
1 3 5 

Специфична цел 3.3.2. Подобряване осигуреността на територията с устройствени планове, кадастрални и регулационни планове 

Мярка 3.3.2.1. Изработване 

на нови ПУП, кадастрални 

и регулационни планове и 

цифровите им модели 

Изработване на 

дигитализиран архив 
Брой 

Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
0 1 2 

Брой разработени 

специализирани планове 
Брой 

Община Червен 

бряг 

2 пъти за 

целия период 
   

Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при предоставянето на ефективни публични услуги и повишаване на административния капацитет 

Приоритет 4.1. Изграждане на административен и проектен капацитет в Общинска администрация Червен бряг 

Специфична цел 4.1.1. Изграждане на административен и проектен капацитет в Общинска администрация Червен бряг 
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Мярка Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Целева 

стойност 2027 г. 

Мярка 4.1.1.1. Укрепване на 

капацитета на общинска 
администрация за 

разработване на 

стратегически и планови 
документи; 

Обучени служители на 

Общинска администрация 

Червен бряг за разработване 

на проекти през програмния 

период 2021-2027 г. 

Брой  
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 30 36 

Проведени обучения на 

общинските служители за 

повишаване на 

административния капацитет 

Брой  
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 3 5 

Мярка 4.1.1.2. 

Предоставяне на 
качествени 

административни услуги за 

гражданите и бизнеса; 

Въведени електронни услуги 

за бизнеса и гражданите 
Брой  

Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
1 3 4 

Въведени нови 

информационни технологии 

за административното 

обслужване 

Брой  
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 3 

Реализирани проекти за 

оптимизиране на 

административното 

обслужване 

Брой  
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 1 3 

Специфична цел 4.1.2. Развитие на сътрудничество 
Мярка 4.1.2.2. Развитие на 

трансгранично и 
междурегионално 

сътрудничество 

Реализирани проекти за 

междурегионално и 

трансгранично 

сътрудничество 

Брой  
Община Червен 

бряг 

1 път 

годишно 
0 2 3 

Мярка 4.1.2.3. 
Партньорство и подкрепа 

Разработени общи проекти 
със съседни общини 

Брой  
Община Червен 
бряг 

1 път 
годишно 

0 1 2 
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Таблица 73. Индикатори за резултат 

№ Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Планирана целева 

стойност 2027 г. 

 
Стратегическа цел 1. Развитие на конкурентоспособна икономика, основаваща се на местния демографски, природен и културно-исторически 

потенциал. 

1 Реализирани приходи от нощувки Хил. лв. НСИ 1 път годишно 122707 150 000 220 000 

2 Места за настаняване Брой НСИ 1 път годишно 4 (2018 г.) 7 9 

3 Нетни приходи от продажби Хил. лв. НСИ 1 път годишно 345 115 400 000  440 000 

4 ДМА Хил. лв. НСИ 1 път годишно 215 013 250 000 320 000 

5 
Произведена продукция от 

нефинансовите предприятия 
Хил. лв. НСИ 1 път годишно 264 696 290 000 340 000 

 Стратегическа цел 2. Повишаване качеството на живот и развитие на човешкия капитал 

1 Равнище на безработица % ДБТ 1 път годишно 19,4% (2018 г.) 15% 12% 
2 Средна годишна работна заплата лева НСИ 1 път годишно 10 006 11 000 13 000 

3 
Заети лица в нефинансовите 

предприятия 
Брой НСИ 1 път годишно 3 844 4500 4800 

4 Разкрити нови работни места Брой ДБТ 1 път годишно 1 157 (2018 г.) 1500 2000 

5 
Реализирани проекти, подобряващи 

предлагането и търсенето на труд 
Брой ДБТ 1 път годишно    

 Стратегическа цел 3. Изграждане на модерна и достъпна инфраструктура, с акцент върху опазването на околната среда 

1 
Намаление на загубите на вода във 

водопреносната мрежа 
% ВиК 1 път годиш-но    

2 
Брой на домакинствата с подобрен 

режим на водоснабдяване 
Брой 

Община Червен 

бряг 
1 път годиш-но    

3 
Реализирани проекти за 

благоустрояване на населените места 
Брой 

Община Червен 

бряг 
1 път годишно    

 
Стратегическа цел 4. Интелигентно управление при предоставянето на ефективни публични услуги и повишаване на административния 

капацитет. 

1 Осъществени сътрудничества за Брой Община Червен 1 път годишно 0 2 4 
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№ Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 
Източник на 

информация 
Период на 

отчитане 
Базова стойност 

2019/2020 г. 

Планирана 

междинна 

стойност 2024 г. 

Планирана целева 

стойност 2027 г. 

подготовка и изпълнение на 

съвместни проекти/ партньорства 

бряг 

2 
Изпълнени проекти по оперативни 

програми от Община Червен бряг 
Брой 

Община Червен 

бряг 
1 път годишно 17 25 29 

3 

Реализирани проекти, подобряващи 

административното и 

информационно обслужване 

Брой 
Община Червен 

бряг 
1 път годишно 0 1 3 
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VIII. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.32 

ОТ ЗРР 
 

Съгласно чл. 32 от Закона за регионално развитие, по преценка на кмета на 

общината може да се извърши Предварителна оценка съдържа оценка за 

социалноикономическото въздействие на плана върху развитие на общината и 

евентуално екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.  

Основната цел на Предварителната оценка е да допринесе за подобряване 

качеството на ПИРО и да способства за бъдещото му ефективно и ефикасно 

изпълнение. Предварителната оценка на социално-икономическото въздействие следва 

да послужи за сравнение и ориентир при извършване на реална междинна и 

последваща оценка за резултатите от изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

Специфичните цели на предварителната оценка са: 

• Да осигури съгласуваност на Планът за интегрирано развитие и заложените в 

него стратегически цели и приоритети, с документите, които са от значение за 

подготовката на планове и стратегии на национално и европейско ниво; 

• Да се формулират препоръки за подобряване качеството на ПИРО; 

• Да извърши оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със 

социално-икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на 

общината; 

• Да се прецени адекватността на общата оценка на необходимите ресурси за 

реализация на ПИРО за периода 2021-2027 г.; 

• Да се гарантира спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на 

местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния 

бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници. 

Предварителната оценка на община Червен бряг се разработва от независим 

консултант успоредно с подготовката на проекта на Планът за интегрирано развитие. 

Тя съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-

икономическо развитие на общината и екологична оценка. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА, СЪГЛАСУВАНЕТО И 

ПРИЕМАНЕТО НА ПИРО. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО 

АКТУАЛИЗАЦИЯТА, НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА  
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Процесът по организиране, съгласуване и приемане на ПИРО се осъществява от 

Кмета на общината. Той организира изработването, съгласуването и актуализирането 

на Планът за интегрирано развитие. Кметът на общината осъществява координация и 

контрол върху процеса на разработване и съгласуване на ПИРО. Планът за 

интегрирано развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и 

организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и 

представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 

Кметът на общината издава заповед, с която се сформира група, отговаряща за 

организацията по разработване и приемане на ПИРО.  

Изработването на ПИРО преминава през няколко етапа: 

• Предварителна фаза – в тази фаза се сформира група, със заповед на кмета на 

общината, отговаряща за организацията по разработване и приемане на плана. На този 

етап се определя програма-график на планираните дейности по разработването на 

плана. Провежда се анкетно проучване сред представители на граждани, бизнеса и 

всички заинтересовани страни, които да идентифицират основните проблеми, 

приоритетни области за развитие и стратегически проекти, които е важно да се 

реализират през периода 2021-2027 г. В резултат на извършеното анкетно проучване, 

по преценка на работната група, постъпилите предложения и препоръки се отразяват в 

проекта на ПИРО и по предложение на кмета, Общинският съвет го приема и одобрява. 

В предварителния етап Община Червен бряг набелязва проекти от стратегическо 

значение за периода 2021-2027 . които да се включат в Програмата за реализация. 

• Фаза на изпълнение – на този етап се реализира същинския процес на 

разработване на ПИРО. Експертната група, която отговаря за изработването на плана 

провежда проучване, събиране, обработване и анализиране на първична информация за 

социално-икономическото и териториално развитие. Взема в предвид 

идентифицираните проблеми, приоритетни области за развитие и предложения от 

проведените анкетни проучвания със заинтересованите страни и консултации с 

общинската администрация в Програмата за реализация. В процеса на разработване на 

ПИРО експертната група, отговаряща за неговото изготвяне провежда постоянни 

консултации с общинска администрация Червен бряг при включването на проекти в 

Програмата за реализация; 

• Заключителна фаза – На този етап се провежда обществено обсъждане за 

обявяване на резултатите от разработването на ПИРО. 
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Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на 

общината пред съответния областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото 

приемане от съответния общински съвет. ПИРО и решението на общинския съвет за 

неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както и на 

портала за обществени консултации на Министерския съвет 

Наблюдението на Плана за интегрирано развитие на община Червен бряг, има за 

цел ефективното му изпълнение. Предмет на наблюдение и оценка на ПИРО е 

изпълнението на целите и приоритетите. В цялостния процес на наблюдение и оценка 

участват кметът на общината, общински съвет, икономически и социални партньори и 

представители на гражданското общество. Наблюдението, оценката и актуализацията 

на ПИРО ще се основава на следните принципи: 

• единен подход за планиране и програмиране;  

• концентрация на ресурсите;  

• допълване на финансирането от национални публични източници при 

съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции; 

• междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката; 

• съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище;  

• партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

В процеса на наблюдение и оценка на плана, кметът на община Червен бряг 

ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението му. Кметът на 

общината организира и изготвянето на годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие, който се представя за одобрение от 

Общинския съвет. В Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ПИРО се 

оценява напредъка по изпълнението на планираните цели и приоритети, и заложените 

проекти в Програмата за реализация. 

В средата на програмния период се изготвя и Междинна оценка, която има за цел: 

• да установи напредъка по заложените цели и приоритети; 

• да оцени първоначалните резултати; 
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• да дефинира евентуални проблеми; 

• оценка на политиката и разпределението на финансовите ресурси; 

•  да представи препоръки за неговото по-ефикасно и ефективно бъдещо 

изпълнение. Въз основа на заключенията от Междинната оценка може да се вземе 

решение относно актуализацията на ПИРО. 

Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на всеки ПИРО се извършва 

последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото 

действие. Последващата оценка включва:  

• оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;  

• оценка на общото въздействие;  

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

• изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

Актуализация на Планът за интегрирано развитие може да се извърши: 

• при съществени промени на икономическите и социалните условия в 

общината;  

• в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС;  

• при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на плана. 

Актуализация на ПИРО може да се прави и при отправени препоръки в 

Годишните доклади за наблюдение. При поява на нови възможности по оперативните 

програми или други национални или донорски програми, може да се актуализира 

Програмата за реализация, с цел постигане на по-голяма ефективност и ефикасност в 

изпълнението на ПИРО и постигането на целите и приоритетите. 

Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за 

изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за 

реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се 

извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките 

от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на 

програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 
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