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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА 

ЧЕРВЕН БРЯГ, ЗА ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2019 – 2023 

 

 

2020 година бе трудна за всички. Изпълнена с много предизвикателства и 

неизвестности. Година, която изискваше лидерство, управленска мъдрост и 

навременни решения. Въпреки настъпилата криза, ние оценяваме 2020 година 

като успешна за Община Червен бряг. Изпълнихме всички ангажименти, които 

бяхме поели, въпреки появата на пандемията. 

Постигнахме най-важното – сменихме модела на управление на Община 

Червен бряг. Променихме философията на управление на обществените 

средства. Стабилизирахме финансовото състояние на общината. Наложихме 

пълна прозрачност в обществените поръчки и строг контрол при тяхното 

изпълнение. Провеждаме изцяло нова инвестиционна политика – парите на 

гражданите се влагат в стратегически проекти, които ще направят населените 

места в Община Червен бряг по-добро място за живот. Променихме медийната 

политика и връзките с обществеността - откритост и постоянната информираност 

на гражданите.  

 Предприехме навременни мерки за борба с пандемията и прилагането на 

извънредните мерки, свързани с нея. Поддържахме отлична комуникация с 

всички семейни лекари, с медицинския център, общинската болница и Спешна 

помощ и заедно изградихме  много точна организация, така че системата да 

работи нормално и да не се стига до здравна криза в общината. Бяха подсигурени 

и всички необходими предпазни средства за медиците. Общината оказа подкрепа 

на хората в нужда. Разви няколко социални проекта в помощ на най-уязвимите 

групи. 

Поддържахме непрекъснат контакт с най-големите работодатели, за да 

запазим работните места на нашите съграждани. За щастие предприятията не 

спряха дейността си и нямаше съкращения.  

Стабилизирането на финансите и доброто менажиране на бюджета направи 

така, че пандемията да не попречи на реализирането на нито един стратегически 

за общината инвестиционен проект и заложените приоритети в секторите 

образование, здравеопазване, инфраструктура, екология, сигурност и спорт да 

бъдат изпълнени.  
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ОТЧЕТ ПО СЕКТОРИ: 

 

I. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

 

1. Запазени са действащите училища, детски градини и ясли с добра 

финансова и материална обезпеченост. На всички пътуващи деца и ученици е 

осигурен безплатен транспорт. Кандидатства се по проекти за модернизиране на 

учебната база и внедряване на иновативни програми. 

2. Община Червен бряг осигурява треньори/преподаватели на 

талантливи деца в областта на изкуството и спорта с цел развитието на техния 

талант. Занятията се провеждат извън учебните часове в следните области: 

изобразително изкуство, футбол, волейбол, лека атлетика, бокс, вдигане на 

тежести.  

3. Община Червен бряг полага грижи, както за приобщаването на 

децата и учениците към традициите и празниците в родния край, така и за 

стимулиране на педагогическите специалисти, дейците на културата и 

отличилите се ученици чрез връчването на традиционните награди по случай 24 

май – Ден на българската просвета и култура. 

4. Периодично са провеждани срещи с директорите на учебните и 

детски заведения във връзка с обявеното извънредно положение и 

разпространението на COVID-19, както и прилагането на навременни 

противоепидемични действия и форма на обучение. 

5. Одобрен e проект от Министерство на образованието за 

реконструкция и ремонт на съществуваща сграда– детска градина в гр. Червен 

бряг - V квартал, в която ще се приемат деца от 3-годишна до 6-годишна възраст 

в две целодневни групи на стойност 519 хил.лв., която ще бъде изградена през 

2021 г.. 

6. Одобрени са финансови средства в размер на 220 хил. лв. за 

укрепване сградата на училището в с. Рупци от МВКБА. 

7. Кандидатствахме пред Американското посолство за финансова 

подкрепа за основен ремонт на училището в с. Глава на стойност 200 хил. лв. 

8. Кандидатствахме по проект от Министерство на младежта и спорта 

за преустройство и реконструкция на съществуваща сграда/читалище/ във 

физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка между физкултурния 

салон  и училището с. Чомаковци за 415 хил. лв.. 

9. Разработен е проект, съвместно с голям брой училища и детски 

градини на територията на общината, които да участват за финансиране по 

Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж" чрез 

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – 
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Искър“ относно подобряване качеството на образование в малките населени 

места в общината, подобряване на достъпа до училищно образование в малките 

населени места и намаляване броя на необхванатите от образователната система, 

на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно/ напусналите училище. 

10. За 2020 г., в изпълнение на мерките от Програмата за управление за 

мандат 2019 – 2023 г., бяха планирани и финансово обезпечени разнообразни 

културни и спортни събития, които ежегодно се включват в общинския културен 

и съответно - спортен календар.  

Предвид обявеното извънредно положение във връзка с разпространението 

на COVID-19 и последвалата епидемична обстановка, провеждането на 

значителна част от планираните събития в сферите образование и култура беше 

възпрепятствано по обективни причини, както и участието на местни състави, 

групи и спортни клубове в различни фестивали, събори, състезания и турнири. 

 

II. ИНФРАСТРУКТУРА 

1. Извършен е текущ ремонт и рехабилитация на 35 улици във всички 

населени места на територията на общината на стойност 1,6 млн.лв. чрез 

безвъзмездна финансова помощ от Националния бюджет, въз основа на издадено 

Постановление на Министерски съвет № 373 от м. декември 2019 г.  

2. Със спестените средства от зимното почистване 2019/2020 г. е 

извършен текущ ремонт общинската пътна мрежа във всички населени места на 

общината на стойност 120 хил. лв.. 

3. Реализиран е проект за реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на стойност за 

5,3 млн. лв., а именно:  

- с. Телиш – с. Садовец; 

- с. Ракита – с. Ъглен; 

- Северен обходен път - Маркова могила – V-ти кв.  /гр. Червен бряг/. 

4. Подменена е водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. 

„Г.С.Раковски“ и ул. „Антим I“ на стойност 364 800, 00 лв..  

5.  Реализира се проект за укрепване на свлачището в гр. Червен бряг - кв. 

Бунджовица на стойност 9 млн. лв.. 

6. На територията на Община Червен бряг са възстановени тротоари -  

подменени бяха 13 хиляди тротоарни плочки, или 1300 кв.м, и бордюри – 80 

линейни метри. 

7. Периодично се почистват отводнителните шахти и канали.  
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8. Воден е активен диалог с ВиК. Подменен е водопровод на ул. „Стоян 

Едрев“, ул. „Бунджовица“ в гр.Червен бряг, както и междуселски водопроводи в 

с. Бресте и с. Телиш. 

9. Сключени са пет договора с местни фирми за безвъзмездна финансова 

помощ на проекти по мярка „Подобряване на производствения капацитет в 

малки и средни предприятия на територията на „МИГ Карлуковски карст – 

Червен бряг – Искър“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. на стойност 1 682 049,57 лева. 

10. Осигурено е финансиране от Министерски съвет за основна 

рехабилитация на бул. „Европа“ и общински път Червен Бряг - Луковит през 

Индустриалната зона на стойност 4,2 млн.лв., което ще бъде изпълнено през 2021 

г.. 

11. Одобрен е проект за реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общински сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната 

енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг – с. Реселец, с. 

Сухаче и с. Ракита на стойност 550 783, 82 лв.. 

12. Одобрен е проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към 

ТЕН-Т мрежата”, Бенефициент Община Александрия с партньор община Червен 

бряг. Общ бюджет 7 960 000 евро, бюджет на Община Червен бряг 3 380 000 

евро. Основна дейност по проекта: „Рехабилитация на общински път PVN 1187 

(Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500)“. 

 

      III. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

1. Създаден бе Общински оперативен щаб за противодействие срещу 

COVID – 19. 

2. Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в Община 

Червен бряг се създаде горещ телефон, чрез който се оказва съдействие на 

възрастни, болни и хора под карантина относно закупуването на лекарства, храни 

и стоки от първа необходимост, както и доставянето до дома им. 

3. Целогодишно е оказвана подкрепа на лечебните заведения и 

обществените институции в Общината във връзка с Пандемията от Covid-19. 

Чрез дарителската кампания “Да спасим живот заедно“ и общинския бюджет 

бяха подсигурени  - над 15 тона дезинфектант, лични предпазни средства, 

консумативи свързани с прилагането на противоепидемичните мерки, 

медицинско оборудване, бързи тестове, защитни костюми за медицинския 

персонал в МБАЛ- Червен бряг и др. на стойност над 50 хил.лв..  
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4. Със средства от дарителската кампания “Да спасим живот заедно“ 

бяха закупени над 90 пакета с хранителни продукти от първа необходимост и 

дарени на хора живеещи близо до прага на бедността. 

5. По ОП за храни, финансирана от Фонда за европейско подпомагане 

на най- нуждаещите се лица  2014-2020, бяха раздадени над 12 тона хранителни 

продукти на 398 жители на общината от всички населени места. 

6. Със средства на общината се извърши безплатно бърз скрининг за 

Covid- 19 на работещите в социалните домове, звената предоставящи социални 

услуги и всички таксиметрови шофьори на територията на общината. 

7. Подпомогнати с хранителни пакети със стоки от първа необходимост 

бяха над 1800 жители от всички населени места в общината чрез БЧК. 

8. През 2020 г. Община Червен бряг освободи от наем наематели на 

обекти общинска собственост на Общински пазар – Червен бряг, както и всички 

засегнати от усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, 

включително и търговци, които са декларирали, че не са осъществявали 

търговска дейност за периода на обявеното извънредното положение. 

9. За разлика от много други общини, Община Червен бряг не е спирала 

дейността на общинския пазар въпреки усложняващата се епидемиологична 

обстановка в страната. 

10. Здравеопазването в детските градини и училищата се осъществява от 

медицинска сестра или фелдшер с образователно – квалификационна степен 

„специалист“ или „бакалавър“, като за здравните кабинети осигуряваме 

необходимите консумативи и лекарства.  От тази учебна година е разкрит 

медицински кабинет и в ОУ „Христо Ботев“ с. Чомаковци, който да обслужва 

децата и учениците от трите образователни институции в населеното място. 

11. По повод 17 май – Деня на българския спорт, бяха наградени изявени 

спортисти и заслужили спортни деятели. 

12. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез МИГ-Червен Бряг е 

създаден и функционира „Център за рехабилитация, физиотерапия и 

специализирана помощ в подкрепа на лица от уязвими групи“. Неговата цел е 

подобряване качеството на живот на хора с увреждания, хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, в т.ч. самотно живеещи възрастни хора и 

възрастни в риск на територията на община Червен бряг, чрез осигуряване на 

интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда и в общността, на 

стойност  289 660,00 лв. 

13. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. чрез Европейския Социален Фонд (ЕСФ) чрез МИГ-Червен Бряг е 

подписан договор „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД – бенефициент по 

проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лв. По 
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проекта ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги за възрастни 

хора и лица с увреждания в домашна среда. Основна цел на проектното 

предложение е намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, повишаване на достъпа до качествени здравни и социални мобилни 

услуги за 140 лица от уязвимите групи от Община Червен бряг, в т.ч. на хората с 

увреждания, възрастните над 65 г. в невъзможност за самообслужване на 

територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, чрез 

осигуряване на интегрирани почасови социални и здравни услуги в домашна 

среда. 

14. Одобрен е проект чрез Национален доверителен екофонд за 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I в гр. Червен 

бряг, който ще бъде изпълнен през 2021 г.. 

15. По проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Червен бряг” е 

осигурявана топла храна за 170 лица, които не могат да си я осигурят сами поради 

материални, финансови, здравословни и други проблеми. Стойност на проекта - 

82 331,00 лв. Към 2021 г. обхватът на проекта е разширен до 300 лица от всички 

населени места в общината. 

16. По проект „Патронажната грижа“ се предоставят услуги в домашна 

среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социалната 

изолация, за да се спре разпространението на COVID-19. Подкрепа в дома си 

получават възрастните хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и лица под карантина. 

Служителите на „Патронажната грижа“ доставят в дома на потребителите им 

храна, лекарства и други стоки от първа необходимост, закупени със собствени 

средства. Стойност на проекта 244 860,00 лв. 

17. Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ - 

насочена към осигуряване на заетост на безработни лица, като домашни 

помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 

определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност 

или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ. Хора над 65-годишна 

възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по 

съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. 

Към края на 2020 г. на територията на община Червен бряг са включени 59 

потребители, които се обслужват от 30 домашни помощници. 

18. Проект „Достоен и независим живот в общността 2“, цели да се 

подобри достъпа до основни социални и здравни услуги и да постигне 

независимост и социална интеграция за лицата с увреждания, както и 

възрастните хора над 65 години в невъзможност от самообслужване. Дейностите 

по проекта ще допринесат за разширяване на възможностите за подобряване 

качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, 

предоставени от предходни проекти, като се насърчават равните възможности на 

уязвимите групи и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на 

https://coronavirus.bg/
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социалните услуги, предоставяни в общността. Към края на 2020 г. на 

територията на община Червен бряг са включени 60 потребители, които се 

обслужват от 39 домашни помощници, както и екип от социални и здравни 

специалисти. Стойност на проекта 391 166,00 лв. 

19. Предоставяне на социална услуга механизъм „Лична помощ“ – 

лицата на територията на община Червен бряг, които са включени в механизма 

лична помощ по реда на Закона за личната помощ към края на 2020 г. са 240, 

като те попадат в следните целеви групи:  

- Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;  

- Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;  

- Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и 

степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност. 

20. Община Червен бряг e утвърдена като партньор на Агенция за 

социално подпомагане по проект „Приеми ме 2015“. Чрез развитие на услугата 

„приемна грижа“ се подобрява качеството на живот на деца в риск, като им се 

предоставя възможност да живеят в сигурна семейна среда, в която да се 

удовлетворяват техните индивидуални потребности, да получават подкрепа и 

помощ от специалисти. Към края на 2020 г. в община Червен бряг има 14 

приемни семейства, в които живеят 17 деца. 

21. Осигурена е финансова стабилност на общинското звено „Социален 

патронаж“, което доставя храна по домовете на над 330 жители от всички 

населени места на общината /хора с увреждания с определена 71 и над 71% 

неработоспособност, деца с увреждания, на лица над 60-годишна възраст, 

придобили право на пенсия за изслужено време и старост, затруднени 

самостоятелно или с помощта на близки да организират обслужването си в дома. 

Община Червен бряг има стратегия за разширяване и подобряване качеството на 

услугата. 

22. Активен е диалогът с дирекция „Бюро по труда“ и  дирекция 

„Социално подпомагане“ с оглед активна политика към безработните и социално 

уязвимите групи -  активна работа по програми за Личен асистент, Младежка 

заетост до 29 г. и др. 

23. Активно се подпомагат спортните клубове в Общината, в резултат на 

което те постигнаха много добри резултати от републикански, европейски и 

световни състезания за деца и младежи. 

24. За първи път в Червен бряг се проведе турнир по мини футбол „За 

купата на Община Червен бряг“ в програмата на Червенобрежки панаир 2020 г. 

25. С общински средства се изгради двоен гараж за специализирани 

автомобили на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" 

в гр. Червен бряг на стойност 40 хил. лв.; 
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III. ЕКОЛОГИЯ 

 

1. Изградена е иновативна горивна система в СУ „Д-р Петър Берон“ – 

гр. Червен бряг за отопление с водород , която е първата такава в България и е 

стъпка към чиста енергия, с което се намалява с до 40% количеството използвано 

гориво и с около 30% вредните емисии. 

2. Проведе се информационна кампания чрез публикуване на 

официалния сайт на общината и разпространение на брошура към жителите на 

общината относно организацията и управлението на битови отпадъци, отпадъци 

от опаковки, растителни и биоразградими отпадъци, строителни отпадъци и 

земни маси от строителство. Проведоха се разяснителни кампании сред 

населението за повишаване и обогатяване на екологичната култура. 

3. По ПУДООС се реализира проект за „Рекултивация на общинско 

сметище гр. Червен бряг“ на стойност  1 448 753, 54 лв..   

4. Активна е и дейността по почистване на обществени територии от 

нерегламентирани сметища. 

5. Актуализира се  Плана за общински гори и тяхното стопанисване. 

6. Изготвен е Анализ и оценка на действащите до сега концесионни 

договори за язовири и рибарници. 

7. Активен е диалогът с МОСВ относно опасните отпадъци и тяхното 

извозване и депониране извън територията на Община Червен бряг. 

8. Засаждат се нови цветя и дървета в централната градска част и 

райони, с необходимост от облагородяване. 

 

IV.  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 

 

1. Осъществяваме активен диалог и съвместна работа по рискови проблеми 

между Общински инспекторат и РУ на МВР- Червен бряг  относно пандемията 

от Covid – 19, организация на движението, спазване на Наредбите издадени от 

Община Червен бряг от гражданите, културни мероприятия, създаване и работа 

на кризисните щабове, дейности по контрол на зимното снегопочистване. 

 2. Сключен е договор с фирма относно дейностите за намаляване 

популацията на бездомните кучета на територията на общината.  

3. Полученото дарение – два високо проходими автомобила- Роувър,  в 

кризисни ситуации биха помогнали на служителите от звено „Инспекторат“ да 

реагират по-бързо и адекватно.    
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4. Като дарение получихме и Автовишка. С вея вече е възможно общината 

да извършва дейности по рязане на опасни дървета и клони, събаряне и къртене 

на комини и мазилки, премахване на опасни висулки, керемиди, отпушване на 

улици и водостоци.  

5. Изготвен е анализ и подготовка за изграждане на система за 

видеонаблюдение в рискови места на територията на Общината.  

През останалите години от мандата ще продължаваме да работим- със строг 

контрол, с ясна програма и видими резултати ще променяме нашите градове и 

села към по-добро. Ще има нови предизвикателства и нови изисквания. Към 

тяхната реализация ще подходим с чувство на отговорност, преди всичко към 

гражданите на общината, в името на тяхното добруване, за да отговорим на 

техните очаквания и изпълним поетите ангажименти. Зад всичко това ще стои 

екипната работа , позитивната енергия и отдаденост към нашата община. 

 

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ 


