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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ,  

ЗА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ МАНДАТ 2019 – 2023 

 

 

Уважаеми общински съветници,  

Уважаеми съграждани,  

За местната власт януари месец е време за равносметка – за свършеното и за 

оставащото, за мечтаното и за възможното. Отива си една трудна 2021 година.  

Година, в която най-важното бе да направим възможното за опазване здравето на 

нашите съграждани в условията на здравната криза, но и да подкрепим запазването на 

работните места и доходите, да осъществим възможната нормалност в организацията на 

работа на детски ясли, градини и училища. 

Всички ние преживяхме кризисната обстановка, настъпила в общината след 

опустошителната буря с градушка, изсипала се на 1 юли 2021 година в град Червен бряг и част 

от селищата на общината.  

Поради широкия спектър на причинени имуществени и неимуществени вреди на 

населението в общината, ръководството потърси всички възможни действия за съдействие, 

помощ и справяне със ситуацията. 

Сложността на ситуацията в Община Червен бряг, като масовост на пораженията на 

сградния фонд, собственост на физически и юридически лица, след приключените огледи от 

сформираните експертни комисии в общината, се оказа в не малки размери. 

За връщането на жителите на общината към нормални условия на живот във възможно 

най-кратни срокове, ръководството на общината подпомогна със собствени средства 

пострадалите жители и успешно проведе дарителска кампания, с която се финансираха 

нуждаещите се. 

 Изминалата година беше година, в която предизвикателствата идваха едно след друго 

– три парламентарни и президентски избори, постоянна смяна в държавната власт, ръст в 

цената на услугите и стоките, скок в цените на енергоносителите. В тази ситуация местната 

власт беше единствената, която остана стабилна през цялата година и имаше основна 

отговорност в грижата към гражданите. Въпреки многото кризисни ситуации в страната и 

света, 2021 бе добра за Червенобрежка община. Постигнахме не малко за всички нас – хората, 

които живеем и работим тук, за възрастните ни родители, за децата, които сега растат и, 

надявам се, ще останат тук. 

От  септември до октомври 2021 г.  Община Червен бряг организира 18-ото поред 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България в условията на COVID -

19. Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и 

икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от 
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населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и 

семействата в страната. 

 Годината, която изпращаме, ще запомним с многото започнато и изградено – 

дългоочакваната рекултивация на общинско сметище в гр. Червен бряг, транспортираните 

отпадъци класифицирани с код и наименование 20 01 09* „Пестициди“, находящи се в склад 

в с. Ракита, с количество на транспортиран отпадък 3236 кг., организацията и извършеното 

товарене на опасния отпадък с код 19 12 11* (представлявaщ полиетиленов сепаратор), 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 80501.500.1, по КККР на гр. Червен бряг, 

местност „Лъката“, количество транспортиран опасен отпадък - 424,320 тона и др.. 

 Работихме много по програмите за енергийна ефективност и към момента завършени 

или в различен етап на изпълнение са санираните три сгради на кметства в общината. 

Отделяхме периодично средства за нуждите на малките населени места в общината, 

предприехме важни стъпки за разрешаване на транспортните проблеми на града чрез ремонт 

на възлови улици. Направихме необходимото за образователните, културните и спортните 

институции в общината. Не забравихме и за хората в социална или материална нужда, които 

имаха нужда да бъдат подкрепени финансово или със специализирана грижа. С цел 

предоставяне на качествени грижи към хората с увреждания върнахме всички социални услуги 

към общината. Опитахме да направим града ни по-зелен и приветлив, чрез облагородяване на 

част от междублоковите пространства и подмяна на детските съоръжения. 

Разрешихме дългогодишни проблеми свързани с инфраструктурата в Община Червен 

бряг– укрепи се свлачището, находящо се на входа на град Червен бряг откъм V квартал, 

извърши се рехабилитация на Северен обходен път (Маркова могила - V-ти квартал), както и 

частично и/или цялостно се  ремонтира общинска и републиканска пътна мрежа. 

2021 година завърши с добра финансова устойчивост на общината, с осигурено 

финансиране на редица проекти в сферата на инфраструктурата, социалните дейности и 

образованието, с грижа за съгражданите ни. Надяваме се, Планът за възстановяване и 

устойчивост да ни даде много нови възможности, но е ясно, че те ще провокират и доста 

предизвикателства. Настоящият отчет, структуриран по направления на дейността на 

администрацията, дава информация за най-важната част от извършеното в постигането на 

приоритетите за мандата, за предизвикателствата и бъдещите ни намерения. 

 

 

 

 

 

 

д-р Цветан Костадинов 

Кмет на Община Червен бряг 
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ОТЧЕТ ПО СЕКТОРИ: 

 

I. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

През настоящия управленски мандат ОБРАЗОВАНИЕТО е един от основните приоритети 

на ръководството на Община Червен бряг.  

Общината координира реализацията на приема на ученици и деца в общинските учебни и 

детски заведения, обхвата на подлежащите на задължително образование, поддържането и 

обновяването на материално-техническата база, организацията на учебния ден, съдейства за 

развитие на способностите и интересите на децата, оползотворяване на свободното време,  

осигуряване на здравословна среда, в т.ч. и на възможности за спорт и отдих. 

През отчетния период не е извършена промяна в структурата на образователната система 

в общината – няма закрити или преобразувани учебни или детски заведения. Общинската 

образователна система се състои от 5  основни, 1 обединено и 2 средни училища, 4 

професионални гимназии, в т.ч. 2 държавни, и 5 детски градини.  

С писмо изх. № 04-07-5/11.08.2020 г. до Министъра на образованието и науката е 

предложено актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини за учебната 

2020/2021 година, като в предложението са включени учебни и детски заведения, които и до 

момента са били със статут на средищни и отговарят на условията, съгласно Постановление 

№ 128 от 29.06.2017 г. на МС, а новопредложено е СУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре. 

От Списъка отпада като средищна ДГ „Бодра смяна“ – Червен бряг, поради липса на 

основания, съгласно горепосоченото ПМС. 

С Решение на Министерски съвет № 584/20.08.2020г. ОУ »Христо Ботев» - с. Рупци е 

включено в Списъка на иновативните училища.  

Ежегодно РУО - Плевен утвърждава държавния план-прием за професионалните и 

профилираните паралелки. Съгласуването се извършва от Община Червен бряг, като се 

отчитат потребностите на пазара на труда и възможностите за професионално образование на 

територията на общината.  

За учебните 2019/2020 г. и 2020/2021 г. учениците в гимназиален етап се обучават в 

следните професионални направления, професии и специалности: 

 Професионална подготовка 

ПГЗС „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци (5 години срок на обучение) 

 Растениевъдство и животновъдство, проф. Техник-растениевъд, спец.  Трайни 

насаждения – защитена паралелка; 

  Горско стопанство, проф. Техник – механизатор, Механизация на горското стопанство; 

  Горско стопанство, проф. Техник- лесовъд, спец. 6230101 Горско и ловно стопанство; 

  Градинарство (паркове и градини), проф. Техник – озеленител, спец. „Цветарство“; 

  Растениевъдство и животновъдство, проф.“Техник“ на селскостопанска техника,  

Механизация на селското стопанство. 

 

ПГХТ „ Юрий Гагарин“ – Червен бряг (5 години срок на обучение) 

  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, проф.“Готвач“, спец. 

„Производство на  кулинарни изделия и напитки“; 

  Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, проф.“Ресторантьор, спец. 

Кетъринг“; 

  Хранителни технологии, проф.“Техник“- технолог в хранително - вкусовата 

промишленост, спец. „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“. 
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ПГМЕТ „ Девети май“  - Червен бряг (5 години срок на обучение) 

 Машинен техник, специалност -„Машини и системи с ЦПУ“; 

 Техник по транспортна техника, специалност -„ Автотранспортна техника“; 

 Техник на компютърни системи, специалност –„Компютърна техника и 

технологии „. 

 

ТГ „Васил Е. Априлов“ – Червен бряг (5 години срок на обучение) 

 Икономист, специалност –„ Икономика и мениджмънт“.  

 

ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци (3 години срок на обучение) 

 Секретарски и административни офис дейности, проф. „Деловодител“, спец. 

„Деловодство и архив“ – професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда; 

 Строителство, проф.“Помощник в строителството“, специалност „Основни и 

довършителни работи“; 

 Приложна информатика, проф.“Оператор на компютър“, специалност 

„Текстообработване“. 

 

 Профилирана подготовка 

СУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг (5 години срок на обучение)  

 профил „Софтуерни и хардуерни науки“;  

 профил „Хуманитарен“. 

СУ „Христо Смирненски“ – Койнаре (5 години срок на обучение) 

 профил „Софтуерни и хардуерни науки“. 

 

Броят на децата и учениците в общинските детски градини и училища е, както следва: 

 

 в края на учебната 2019/2020 година: 

 деца – 813, от които 72 яслени групи; 

 ученици – 2 130. 

 в началото на учебната 2020/2021 г.  

 деца – 756, от които 51 в яслени групи; 

 ученици – 2 157 (в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение). 

 

Запазва се тенденцията в общинските училища да съществуват паралелки с брой 

ученици под законоустановения минимум съгласно разпоредбите на Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование: 

 за учебната 2019/2020 год. – 44 паралелки, от които осем паралелки са под 10 ученика 

- разрешени в течение на учебната година; 

 за учебната 2020/2021 год. – 47 паралелки, от които осем паралелки са под 10 ученика. 

На всички пътуващи деца и ученици е осигурен безплатен транспорт, предимно с 

училищните автобуси, предоставени за ползване и стопанисване на средищните училища и на 

ПГЗС „Ал. Стамболийски“. До минимум е сведено ползването на услугите на транспортна 

фирма.  

От учебната 2021/2022 година в детските градини на територията на община Червен 

бряг е въведено задължителното предучилищно образование на 4 - 

годишните деца ( с решение на Общинския съвет- Червен бряг). 

 В началото на настоящата учебна година във всички учебни и детски заведения бяха 

осигурени условия за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в 
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дневна форма, съгласно изисквания на РЗИ и в изпълнение на заповедите на Министъра на 

здравеопазването и Насоки за работа на системата на училищното образование и на детските 

градини през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, разработени от МОН. 

Организирано е изпълнението на комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни 

(частично приложими) мерки. Училищата и детските градини имат разработена и утвърдена 

вътрешно-училищна организация и правила за присъствено обучение (комисии по изготвяне, 

прилагане и контрол на мерките, правилници, инструктажи, графици, алгоритми); осигурени 

дезинфектанти, почистващи препарати и предпазни средства и инструкции за спазване на 

алгоритъм на дезинфекция и за спазване на протокол в случай на съмнение и/или на COVID-

19; информиране на родителите и на съответните здравни органи; обособена стая – изолатор. 

 Учебните и детските заведения са инструктирани и готови за превключване към 

обучение в електронна среда от разстояние. Учебните заведения имат изготвени примерни 

графици по седмици за учениците от прогимназиален и гимназиален етап за преминаване към 

т.нар. режим на редуване.  

 В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст    (ПМС № 100 от 8 юни 2018 г.), за учебните 

2019/2020 г. и  2020/2021 г. са сформирани осем екипа за обхват на територията на общината. 

В Червен бряг работят три екипа, като за настоящата учебна година районите са обособени на 

териториален принцип с цел оптимизиране на дейността. В екипите са включени 

представители на заинтересованите институции: РУО – Плевен, Община Червен бряг, 

Кметства на съответните населени места, училища и детски градини, РУ – Червен бряг, 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг.  

 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на изкуството 

и спорта се осъществява в дейност „Извънучилищни дейности“ към Община Червен бряг, а 

също и в клубовете и школите в училищата и читалищата.  

Дейност  „Извънучилищни дейности“  продължава да предлага организационни форми 

и дейности, съобразно желанията на деца и родители и възможностите за осигуряване на 

необходимите специалисти – преподаватели/ треньори: по изобразително изкуство, по 

волейбол, лека атлетика, бокс и вдигане на тежести. 

 

Общинската програма за закрила на децата с изявени дарби подкрепя изявите на 

даровитите деца. През 2021 година двама ученици са подпомогнати с едногодишна стипендия 

за призови места на национални състезания. 

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 предходната 

учебна година работи новооткрития медицински кабинет в ОУ „Христо Ботев“ с. Чомаковци, 

и ОбУ „Отец Паисий“ с. Радомирци.  

Директорите на общинските училища и детски градини, съвместно с Общинска 

администрация, използват възможностите за модернизиране на материално-техническата 

база, за подобряване на енергийната ефективност и цялостното състояние на сградния фонд, 

поддържане на дворните пространства, спортните площадки и съоръжения, 

пожароизвестителните инсталации, санитарните възли, училищните столове, осигуряване на 

охрана и др. дейности чрез включване в проекти или със собствени средства. 

За отчетния период трябва да се отбележи много добрата взаимовръзка и сътрудничество 

между Община Червен бряг и образователните институции, което позволява адекватна 
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реакция от страна на ръководството по отношение на ежедневната дейност и/или възникнали 

проблемни ситуации. При обявеното извънредно положение във връзка с разпространението 

на COVID-19 и последвалата епидемична обстановка, Община Червен бряг успя да 

предприеме навременни мерки: за изплащането на постоянната месечна такса за децата в 

детските ясли и градини (предложение до Общински съвет – Червен бряг и последвало 

Решение №136/29.04.2020 г.); за разрешаване отсъствията на деца на задължителна 

предучилищна подготовка по желание на родителите след писмено уведомяване на директора 

на ДГ ( мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката и последвала 

Заповед № РД-09-3277/17.11.2020 г. на МОН) и др. 

 

 Работа по проекти по оперативни и национални програми:  
 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“: 

 Проект „Подкрепа за успех“: СУ „Д-р П. Берон“ – Червен бряг, СУ „Хр. Смирненски“ 

– Койнаре, ОУ „Хр. Смирненски“ – Червен бряг; ПГТХ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг, 

ПГЗС „Ал. Стамболийски“ - с. Чомаковци, ОбУ „Отец Паисий“- с. Радомирци, ОУ „А. 

Константинов“ – Червен бряг; ОУ „Христо Ботев“- с. Рупци, ОУ „Христо Ботев“- с. 

Чомаковци, ОУ „Христо Ботев“- с. Глава;  

 

 Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен 

бряг: ПГТХ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг, ОбУ „Отец Паисий“ - с. Радомирци, ОУ „А. 

Константинов“ – Червен бряг; ОУ „Христо Ботев“ - с. Рупци, ОУ „Христо Ботев“ - с. 

Глава. 

   През 2019г. Община Червен бряг подписа договор за проектно предложение, което  

поставя за цел да обедини два инвестиционни приоритети „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности като ромите“ на ОПРЧР и Инвестиционен 

приоритет: № 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като 

ромите“ на ОПНОИР. 

Проектът е изцяло насочен към постигане на значими и устойчиви резултати в няколко 

ключови области: пазар на труда (вкл. младежка заетост, обучение и квалификация, борба с 

безработицата), осигуряване на равен достъп до качествено образование и създаване на 

условия за интеграция на децата от етническите малцинства (повишаване обхвата на ромските 

деца в училищното образование, обучение в дух на толерантност и постигане устойчивост в 

резултатите на културната интеграция - повишаване на възможностите за съхраняване на 

ромските традиции и култура, неформално образование и достъп до културата), социално 

включване (вкл. интеграция на ромите, деинституционализация, развитие на модерни 

социални услуги и социална икономика) и модернизация на местните общности. Дейностите 

по проекта допринасят за развитието и постигането на значими резултати в сферата на 

социалната и образователната интеграция на територията на община Червен бряг.        

 Проект „Образование за утрешния ден“: ОУ „Хр. Смирненски“ – Червен бряг; ОУ 

„Христо Ботев“- с. Рупци; ДГ „Зора“ – Червен бряг, ДГ „Бодра смяна“ – Червен бряг; 

 Проект ,,Заедно можем да постигнем мечтите си!“:  

СУ ,,Христо Смирненски“- гр. Койнаре и ОУ ,,Христо Ботев“- с. Чомаковци; 

 Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“: 
всички детски градини;  

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“: СУ ,,Хр. 

Смирненски“ гр. Койнаре, ПГТХ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг, ОУ „Христо Ботев“- с. 

Рупци; 
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 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“: СУ „Д-р П. Берон“ – 

Червен бряг, СУ ,,Христо Смирненски“ - гр. Койнаре, ПГТХ „Юрий Гагарин“ – Червен 

бряг, ОбУ „Отец Паисий“ - с. Радомирци, ОУ „Хр. Смирненски“ – Червен бряг; ОУ 

„Христо Ботев“ - с. Рупци; ДГ „Зора“ – Червен бряг; 

 

 Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование“: СУ „Д-

р П. Берон“ – гр. Червен бряг, ОУ „Хр. Смирненски“ – гр.Червен бряг; ПГТХ „Юрий 

Гагарин“ – гр.Червен бряг, ОбУ „Отец Паисий“- с. Радомирци, ОУ „Христо Ботев“- с. 

Рупци, 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 

„Снежанка“ – с.Рупци; 

 Национална програма „Без свободен час“: ОУ „Хр. Смирненски“ –  гр.Червен бряг; 

ПГТХ „Юрий Гагарин“ – гр.Червен бряг, СУ ,,Христо Смирненски“ - гр. Койнаре, 

ДГ„Зора“ – гр.Червен бряг, ДГ „Пролет“ – гр.Койнаре; 

 Национална програма „С грижа за всеки ученик“: ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Червен 

бряг; 

 Национална програма „Иновации в действие“: СУ ,,Христо Смирненски“ - гр. 

Койнаре, ОУ „Хр. Ботев“-  с. Рупци; 

 Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“: СУ „Д-р П. Берон“ – 

гр.Червен бряг; 

 Национална програма „Квалификация“: ПГТХ „Юрий Гагарин“ – гр.Червен бряг, ОУ 

„Христо Ботев“ - с. Рупци; 

 Национална програма „Развитие на системата на предучилищно образование“: ДГ 

„Снежанка“- с. Рупци; 

 Национална програма „Заедно за всяко дете“: ДГ „Бодра смяна“- гр. Червен бряг и ДГ 

„Зора“ – гр.Червен бряг; 

 Национална програма „Успяваме заедно“: ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг, ДГ „Пролет“ 

– гр.Койнаре, ДГ „Щастливо детство“ - с. Чомаковци; 

 Програма „Еразъм+“: 

 Проект „Мечтите започват от училище“: СУ ,,Христо Смирненски“- гр. Койнаре, 

 Проект „Доброволчество и активно гражданство от индивиди до организации“: 

СУ ,,Христо Смирненски“ - гр. Койнаре, 

 Проект „Възможности за развитие“ – ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг; 

 Проект „Малки стемисти“ – ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг; 

 Проект „Математика, забавление и комуникации“ - ДГ „Зора“ – гр.Червен бряг; 

 Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта по реда на ПМС № 129/11.07.2000 г. – всички училища и детски градини; 

 Европейска схема за финансиране „Училищен плод и училищно мляко”: СУ „Д-р П. 

Берон“ – гр.Червен бряг, СУ ,,Христо Смирненски“- гр. Койнаре, всички ДГ; 

 Националната кампания «За чиста околна среда 2019» към ПУДООС: ПГЗС „Ал. 

Стамболийски“- с. Чомаковци и ДГ „Зора“ –гр. Червен бряг; 

 

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. 

Във връзка с кризисната обстановка, настъпила в Община – Червен бряг след 

опустошителната буря с градушка, изсипала се на 01 юли 2021 година в град Червен бряг, 
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състоянието на сградния фонд на по-голямата част от обществените сгради – училища, детски 

градини, социални услуги, спортни бази, читалища  на територията на гр. Червен бряг, беше с 

нарушена цялост. Със съдействието на община Червен бряг всички нарушения по сградния 

фонд в кратък срок бяха отстранени. 

 Проекти свързани с образованието: 

 

 Одобрен е Проект: „Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение 

– детска градина гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3“. Ще се приемат деца от 3-

годишна до 6-годишна възраст в две целодневни групи. Детската градина ще работи 

като филиал към основната градина в гр. Червен Бряг, която поема всички 

административно-битови нужди и услуги. Проектът е на стойност 519 000 лв. с ДДС. 

 Подадено е проектно предложение: „Преустройство и реконструкция на съществуваща 

сграда/читалище/ във физкултурен салон към ОУ „Хр. Ботев“ и покрита връзка между 

физкултурния салон  и училището с. Чомаковци, общ. Червен бряг, обл. Плевен, ул. 

„Хр. Ботев“ № 46, стр.кв.73, УПИ I – 359“, подаден към Министерство на младежта и 

спорта на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 4 от 08.07.2019 г. /Наредбата/ за 

финансово  подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост, на стойност 415 675, 07 лв. с ДДС. Дейностите по 

проекта предвиждат цялостна реконструкция на съществуваща сграда във физкултурен 

салон. 

 Подадено е проектно предложение: „Вътрешен ремонт на част съществуваща сграда за 

образование физкултурен салон в ОУ „Д-р Петър Берон“ – код 240 СГКК, гр. Червен 

бряг, ул. „Търговска“, стр. кв. 6, УПИ I, ПИ 80501.801.38.5“, подаден към Министерство 

на образованието и науката, във връзка с Годишна програма за поддържане, ремонт, 

реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или 

спортни съоръжения в държавните и общински училища, на стойност 174 996, 20 лв. с 

ДДС. 

 Подадено проектно предложение: „Ремонт на Основно училище „Христо Ботев“ – с. 

Глава“, по Програма за хуманитарна помощ на Европейското командване на 

Съединените американски щати, на стойност 175 720, 48 USD без ДДС. 

 Подадено e проектно предложение с наименование: „Всички заедно - модел за 

образователна интеграция на децата от Община Червен бряг”, на стойност 230 463, 37 

лв. с ДДС по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриранe в 

образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, 

включително роми“ BG05M2OP001-3.012 - „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг-

Искър“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 

2020 г.; 

 Подадено е проектно предложение с наименование „Развитие и популяризиране на 

природното и културно наследство на Община Червен бряг“ на стойност 127 074,83 лв. 

без ДДС по ПРСР 2014-2020; 

 Подадено е проектно предложение с наименование „Нашето днес е вашето утре 

създаване на интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община 

Червен бряг“ на стойност 1 922 636,51 лв. по процедура „Местно развитие, намаляване 

на бедността и подобрено включване на уязвимите групи Интегрирани мерки за 

приобщаване и овластяване на ромите“. 
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 Одобрени са финансови средства в размер на 220 хил. лв. и се укрепва сградата на 

училището в с. Рупци, със средства от МВКБА. 

За 2021 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. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

Пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания, е 

приоритет, изискващ провеждане на активна, целенасочена и последователна политика, както 

и обединяване на действията на местната власт и с активното участие на гражданското 

общество.  

В Община Червен бряг е налице планиране, развиване и предоставяне на социални 

услуги, като по този начин се цели повишаване ефективността и ефикасността на системата за 

социални услуги и използването на възможностите, които предоставят структурните фондове 

на Европейския съюз.  

 В ежедневната си работа служителите на Община Червен бряг, чрез собствени 

инициативи и преки контакти с хората с увреждания и техните близки, се стремят да 

допринесат за намаляване на социалната им изолация, да създадат условия за подобряване на 

общия статус на лицата.  

           От 01.08.2021 година, съгласно  Решение № 426/22.07.2021г. на ОбС –гр. Червен бряг, 

четирите социални услуги Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Дневен център за деца и 

младежи с увреждания /ДЦДМУ/, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания /ЦНСТДМУ/ и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост /ЗЖЛУИ/ 

преминаха под управлението на Община Червен бряг, като доставчик на социални услуги, 

съгласно чл.29, ал.3 т.1 от Закона за социалните услуги.  

          През периода 01.08.2021г. - 31.12.2021г. Община Червен бряг е осигурила индивидуална 

подкрепа както на потребителите на услугите, така и на специализирания експертен персонал, 

съгласно нормативната база в областта на социалната сфера. Разширени са контактите с 

външни лица, организации и институции за безпроблемното протичане на работния процес. 

Осъществени са множество ремонтно – поправителни дейности в четирите услуги.  

Като положителен пример следва да се отбележи настаняването на трима нови 

потребители с ментални увреждания в ЦНСТДМУ. 

           Потребителите на социалните услуги в  ДЦДМУ са 24; в ЦОП – 30. Капацитетите на 

ЦНСТДМУ - 14 потребители, и на ЗЖЛУИ - 8 потребители, са запълнени. 

           Основните цели, които Общината си поставя пред ползвателите и персонала са: 

 Гарантиране на равен достъп до социалните услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата; 

 Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги; 

 Гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна среда и 

в общността; 

 Насърчаване на интегрирания подход при осигуряване на подкрепа на лицата. 
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Социалните услуги са насочени към повишаване благосъстоянието на децата и 

семействата, подкрепа на лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на 

социално включване. Те се предоставят съобразно потребностите,  желанието и личния избор 

на лицата, които се нуждаят от тях.  

 

През периода ноември 2020 г. - декември 2021 г. на територията на общината се 

изпълняваха и продължават да се изпълняват проекти с целева група хора с увреждания. 

По мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез 

интегриран подход на територията на „ МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ се 

цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ интерес.  

Чрез проекта „Достоен и независим живот в общността 2”, стартирал през май 2020 г., се 

продължи наложеният модел за подобряване на  достъпа до основни социални и здравни 

услуги и се постигна независимост и социална интеграция за лицата с увреждания, както и 

възрастните хора над 65 години в невъзможност от самообслужване. С оглед предоставяне на 

необходимата почасова грижа беше  закупено специализирано оборудване, което включва 

мобилни пособия за рехабилитация, физиотерапия и медикаменти за масаж. 

Беше продължено и използването на дистанционната грижа за България- телекеър. 

Системата  осигури непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на спешни 

ситуации в реално време и промени в начина на живот с цел управление на рисковете, 

произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора и други фактори като 

влошено здравословно състояние, липса на адекватни медицински грижи и социални услуги в 

някои населени места и др. 

 

 Проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в 

домашна среда“, стартирал на  11.03.2021г., включва различни дейности за преодоляване на 

ограниченията в самостоятелния начин на живот, с които се сблъсква конкретния потребител, 

както и превенция на рисковете. 

 

Проект „Център за рехабилитация, физиотерапия и специализирана помощ в подкрепа на 

лица от уязвими групи”, стартирал през май 2020 г., цели гъвкавост на услугите, възможността 

да се комбинират според индивидуалните нужди и потребности, с цел преодоляване на 

настаняването в институции на лица в здравен и социален риск-възрастни, лежащо болни хора, 

хора с увреждания и др., поради невъзможност да полагат грижа за тях в семейна среда.  

 

Изпълнението на проект „Патронажна грижа +“ в Община Червен бряг започна на 

12.05.2021. Целта на проекта е да се осигури подкрепа, чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа 

за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата и дейности в отговор на 

безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. 

 

Чрез реализацията на проектите ще се подобри, надгради и насърчи развитието на нови 

иновативни и алтернативни  здравно-социални услуги на територията на община Червен бряг 

и ще отговори на нуждите и потребностите на целевите групи.  

Пълноценното и равноправно упражняване на правата на хората с увреждания е приоритет, 

изискващ провеждане на активна, целенасочена и последователна политика, както и 

обединяване на действията на местната власт с активното участие на гражданското общество.  
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В ежедневната си работа служителите на Община Червен бряг активно контактуват с 

хората с увреждания и техните близки и се стремят да допринесат за намаляване на социалната 

им изолация, да създадат условия за подобряване на общия статус на лицата. 

Община Червен бряг е доставчик на социалната услуга „лична помощ“ чрез Механизъм 

лична помощ. 

Към 30.11.2021 г. общият брой подадени заявления е 623, като 329 от тях са активни 

потребители по Механизма. 

Предвид факта, че в Механизма като потребители се включват и възрастни хора, които 

са с множество увреждания, техният общ брой ежемесечно се променя.  

Ритмично, в края на всеки месец, след извършена индивидуална оценка на 

потребностите и издаването на направления от Дирекция „Социално подпомагане“ в Община 

Червен бряг се приемат и обработват заявления от кандидат-потребители и лични асистенти 

за включване в механизъм лична помощ. Средният брой подадени заявления е около 15 

ежемесечно.  

На територията на община Червен бряг е относително малък броят на потребители без 

лични асистенти. Причината е, че близките на лицето с увреждане са трудово ангажирани, не 

живеят заедно с него, или в населеното място няма лица, изявили желание да са асистенти. 

 

Изводите са, че чрез предоставянето на механизма „лична помощ“, се налага един 

устойчив модел на персонална грижа и положително въздействие върху хората с увреждания. 

 

Община червен бряг е доставчик на социална услуга “Асистентска покрепа”.  

Социалната услуга стартира началото на 2021 година със сформиран  екип, който е 

пряко ангажиран с приемането на заявления, оценяване, насочване и назначаване на 

социалните асистенти. Целевата група по предоставяне на услугата, са лица над 

трудоспособна възраст, деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ. 

През тази година Община Червен бряг е ангажирала пряко 62 социални асистента и 112 

потребителя.  Заложения период на изпълнение на предоставяне на социалната услуга е до 

края на календарната 2021 година, като предоставянето й е удължено за следващата 

календарна година. 

Проектът „Топъл обяд“ се реализира по „Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-

2020 г. Чрез  целенасочената социална политика, която Община Червен бряг развива за 

намаляване на броя на живеещите в бедност лица, в това число хора с увреждания, се 

осъществява подпомагането им с храни. С реализирането на тази дейност се цели  

преодоляване на основно материално лишение и последствията от социално изключване. За 

периода м. декември 2020 г. – м. декември 2021 г. чрез проекта са подпомагани средно по 300 

лица на месец. 

 

През отчетния период Община Червен бряг продължава да бъде доставчик на социална 

услуга „Приемна грижа“. Утвърдените професионални приемни семейства на територията на 

общината са 16. Децата, настанени в приемни семейства, са 18. 

В подкрепа на приемните семейства Областният екип по приемна грижа предоставя 

допълнителни обучения, индивидуални супервизии, информационни и консултантски услуги, 
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контролира и администрира процеса на предоставянето на услугата „приемна грижа“ на 

местно ниво. 

 

В условията на извънредна епидемиологична обстановка отново беше осигурена 

възможност за самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни, които не са 

обхванати по програми за предоставяне на социални услуги, да получават в дома си 

необходимите им лекарства, храни и продукти от първа необходимост (срещу заплащане от 

тяхна страна).  

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в Община Червен бряг е създаден 

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.  

За отчетния период 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 спортен календар.  

Предвид обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на COVID-

19 и последвалата епидемична обстановка, провеждането на значителна част от планираните 

събития беше възпрепятствано, както и участието на местни състави, групи и спортни клубове 

в различни фестивали, събори, състезания и турнири. 

Осъществени бяха следните по-значими културни събития:  

 Обичаят „Къпанки“ на Ивановден в с. Реселец; 

 Традиционният конкурс за най-добро домашно вино, организиран от НЧ „Н. Й. 

Вапцаров“ – гр.Червен бряг; 

 Честването на Националния празник 3 март; 

 XV-ти Регионален детско – юношески конкурс за певци и инструменталисти 

„Фолклорни приумици“ 2021 г., организиран  от НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908“ – гр. 

Червен бряг; 

 Националният конкурс „Мила Родино“, организиран от НЧ „В. Христов“- с. Рупци. 

 V III- ми НФФ „ Пъстра шевица“ 2021, организиран от НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908“ –

гр. Червен бряг; 

 Пети регионален фолклорен фестивал „ Тъпан бие, хоро се вие, Глава се весели“, 

организиран от НЧ „ Васил Левски 1925“ – с. Глава; 

 X III-ти Рецитаторски конкурс „ За него живота …“ 2021 г.,  организиран от НЧ „Н. 

Й. Вапцаров 1908“ – гр. Червен бряг. 

 

Община Червен бряг се стреми към постигане на най-добрия интерес децата от общината, 

да бъде ангажирано свободното им време с полезни и подходящи за възрастта им занимания, 

за да се гарантира здравословното им и пълноценно личностно развитие. 

Чрез МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни) през последните години Община Червен бряг работи за 

преодоляване на детското девиантно поведение, чрез образователно - възпитателна политика, 

като за целта се стреми да повиши броя на обхванатите в извънкласни и извънучилищни 

дейности деца. 

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с инспектори Детска 

педагогическа стая  при Районно управление „Полиция ” – Червен бряг, отдел „ Закрила на 

детето” – гр. Червен бряг, органите на образованието, Училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на учениците, Централна комисия за БППМН, Районна 
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прокуратура – гр. Червен бряг, Районен съд – гр. Червен бряг, "Център за обществена 

подкрепа" – гр. Червен бряг и съдействието на обществеността. 

Една от формите на предприетите инициативи е да се популяризира ползата за децата от 

спорта и физическата активност. Спортът възпитава волята, калява характера и изгражда 

личността. 

В тази връзка, за да се осигурят възможности за децата за безплатно включване в спортни 

занимания се обсъжда през 2022 г. изграждането на стрийт фитнес детска площадка, където 

всички деца да имат възможност за подобряване на физическата и психическата си 

дееспособност. 

Насърчаването на  спортната активност сред учащите ще ги стимулира да насочат своите 

интереси извън постоянното си присъствени в интернет пространството, като предпоставка за 

преодоляване сред тях на агресията, насилието и противообществените прояви. 

С договор за безвъзмездно право на ползване Община Червен бряг е предоставила на ОД 

на МВР – гр. Плевен помещение, находящо се в гр. Червен бряг, ул.„ Васил Априлов“ № 10, 

за приемна на Детска педагогическа стая, като разходите за поддръжка на обекта са за сметка 

на общината. По проект в същата сграда Община Червен бряг изгражда стая за щадящо 

изслушване на деца, жертва на престъпления и е направила частичен ремонт на сградата и 

помещенията в нея. 

 

Видовете спорт, които се развиват в спортните клубове на територията на община 

Червен бряг, са: лека атлетика, волейбол, футбол, бокс, вдигане на тежести, шахмат, хокей на 

трева, тенис на маса, спортен бридж,  тае-бо и зумба, бойни изкуства – карате. 

Шампионски титли от проведените национални шампионати през 2021 година бяха 

завоювани от състезателите на СКЛА „Спринт“, СКВТ „Старт“, ШК „Михаил Тал“, ВК 

„Локомотив“, КЛА „Спартак“ – гр. Койнаре. 

 

През  пролетта на 2021 г. Карлос Хасан Насар, възпитаник на СКВТ „Старт“ – гр. 

Червен бряг, за пръв път се състезава за мъжкия национален отбор на РБългария и спечели 

сребърен медал на Европейското първенство по вдигане на тежести в Москва, а през м. 

декември националният състезател спечели световната титла по вдигане на тежести за мъж в 

категория 81 кг. от Световното първенство в Ташкент, Узбекистан. 

Продължава участието на мъжкия волейболен отбор на ВК „Локомотив“ – гр. Червен 

бряг в „А“ Национална волейболна група. 

Община Червен бряг е основен спонсор на мъжкия футболен отбор „Партизан”, който 

се състезава в Трета лига – северозападна.  

Проведе се общинският кръг от Ученическите игри за 2021/2022 г. в спортовете 

баскетбол, волейбол, тенис на маса и шахмат. 

С финансовата подкрепа на Общината бяха осъществени и XXVIII-те републикански 

лекоатлетически пробези „Митето“ в гр. Койнаре. 

За втора поредна година в гр.Червен бряг се проведе турнир по мини футбол „За купата 

на Община Червен бряг“, който бешее включен в програмата по повод честването на празника 

на град Червен бряг -  26 юни 2021 г. 

По традиция, с решение на Общински съвет – Червен бряг, по повод 17 май – Деня на 

спорта, бяха наградени изявени спортисти и заслужили спортни деятели, а  в чест на 24 май – 

Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност – изявени учители, ученици и културни дейци. 

 
През месец май 2021 г. се сключи договор с Фонд „Социална закрила“ за извършване на 

строително - монтажни работи по проект “Ремонт на материалната база на общински социални 
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услуги - Домашен социален патронаж - гр. Червен бряг“ на обща стойност  49 500, 00 лв. с 

ДДС. За първи път от създаването на Домашния социален патронаж обслужващ близо 350 

жители на общината се извърши основен ремонт, закупи се ново кухненско оборудване и нов 

автомобил за предоставяне на услугата. Подобренията спомогнаха освен за минимизиране на 

работния процес и за увеличаване капацитета на обслужване на гражданите,  които ползват 

услугата.   

В изпълнение на мярка I.5. от Програмата за управление на Община Червен бряг за 

мандат 2019-2023 година за подобряване на здравното обслужване, Община Червен бряг е 

търсила вариант за намиране средства за ремонт на сградния фонд на Медицински център  - 

гр. Червен бряг, МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг и помещенията на семейните лекари и 

поетапно подобряване на здравните услуги в общината. 

Община Червен бряг непрестанно се стреми към повишаване на качеството на 

предлаганите здравни услуги и подобряване на количествените и качествени параметри на 

здравната инфраструктура, с акцент върху повишаване на качеството и подобряване на 

достъпа до здравни услуги, което е заложено и в Програмата за управление на Община Червен 

бряг за мандат 2019 – 2023 година. 

Със средства от общинския бюджет се обособи се и ремонтира стая за пациенти с 

COVID-19 към Център за спешна медицинска помощ в сградата на МБАЛ ЕООД – гр. Червен 

бряг на стойност 1708, 08 лв.. 

Подобри се хемодиализното лечение на болни с COVID-19 и преодоляването на 

постковидния синдром. За нуждите на МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг се закупиха, монтираха 

и инсталираха 3 (три) броя апарата за хемодиализа Fresenius 4008 S classix, както и се проведе 

обучение на персонала за работа с доставената Медицинска апаратура на стойност 75 600, 00 

лева с вкл. ДДС. 

Закупи се нов медицински PACS сървър (Picture Arhiving and Communication System) за 

архивиране, съхранение и преглеждане на медицински изображения под формата на 

пациентна база за нуждите на МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг. Стойността за доставката, 

инсталацията и обучението на персонала на медицинския PACS сървър е 6 300, 00 лв. с ДДС. 

МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг вече може да се похвали с нов рециклиран 16-срезов 

компютърен томограф (скенер), необходим за образни изследвания и диагностика на COVID-

19  на стойност 216 800, 00 лева с ДДС, който във време на извънредно положение е 

изключително важна медицинска апаратура за диагностика на COVID-19. 

Чрез одобрен проект от Национален доверителен екофонд се изпълниха  мерки за 

енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I в гр. Червен бряг на стойност 440 578, 83 лв. 

Сградният фонд е изцяло саниран, подменена е дограмата, направена е и пълна климатизация 

на всички помещения.  

 

Община Червен бряг със собствени средства ремонтира медицинските кабинети на 

личните лекари, стълбищните площадки, както и коридорите на двата етажа в ДКЦ-то. 

Ремонтът е на стойност 38 924,76 лв.. Това значително подобри енергийната ефективност на 

сградата. 

Общината подпомага разплащането на сметките за отопление на МБАЛ ЕООД – гр. 

Червен бряг и Медицински център – гр. Червен бряг, на стойност 6 054, 05 лв. с ДДС. 
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Изгради се електрическа инсталация за захранване на новата климатичната система в 

сградата на Медицински център – гр. Червен бряг, на стойност 2 414, 80 лв. със средства от 

общинския бюджет. 

Изгради се мълниезащита за сградата на Медицински център - гр. Червен бряг, на 

стойност 1666, 80 лв.. 

Извършиха се СМР, доставка и монтаж на допълнително осветление в Медицински 

център – гр. Червен бряг, на стойност 4 151, 08 лв.. 

Извърши се  ремонт на горяла стая в коридор, ет. 7 в МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг,  със 

средства от ПМС 326/2021 г. 

Със общински средства и във връзка с обявеното извънредно положение, свързано с 

COVID-19 се изгради стая за ваксинация в Медицински център - гр. Червен бряг. 

 

III. ЕКОЛОГИЯ 

1. Община Червен бряг е подписала Договор № 13697 от 03.09.2020 г. с Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС) за финансиране на  

техническа рекултивация по проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. 

През месец декември 2020 г. са изпълнени строително-монтажните работи за техническа 

рекултивация по проект „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“. Съгласно 

проекта, след изпълнението на техническата рекултивация, е предвидена биологична 

рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг със срок на изпълнение 36 (тридесет и 

шест) месеца. През месец декември 2021 г. е изпълнена биологичната рекултивация за първата 

година. Средствата за изпълнение на строително - монтажните работи за биологичната 

рекултивация ще бъдат осигурени от бюджета на община Червен бряг.  

2. През месец октомври 2021 г., съгласно подписан договор между Община Червен бряг 

и фирма „БалБок Инжинеринг“ АД - гр. София, бяха предадени и приети за транспортиране 

отпадъци класифицирани с код и наименование 20 01 09* „Пестициди“, находящи се в склад 

в с. Ракита, имот №14007, вид собственост: Държавен поземлен фонд - МЗГ, община Червен 

бряг с количество 3236 кг. прахообразни и течни пестициди. 

3. През 2021 г. бе организирано и извършено товарене на опасен отпадък с код 19 12 

11* (представлявaщ полиетиленов сепаратор), находящ се в поземлен имот с идентификатор 

80501.500.1, по КККР на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, местност „Лъката“, 

намиращ се във владение на кмета на Община Червен бряг, с цел обратно приемане на същия 

отпадък и неговото транспортиране до площадка за временно съхранение на „Монбат 

Рисайклинг“ ЕАД - гр. Монтана, при спазване на екологичното законодателство до 

предаването им за окончателно третиране. В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за управление 

на отпадъците, от площадката са натоварени и транспортирани следните количества опасен 

отпадък с код 19 12 11*: на 16.03.2021 г. – 106.580 тона; на 17.03.2021 г. – 17.480 тона; на 

30.03.2021 г. – 107.580 тона; на 31.03.2021 г. – 94.200 тона; на 01.04.2021 г. – 98.480 тона; 

ВСИЧКО: 424,320 тона. Площадката в поземлен имот с идентификатор 80501.500.1, по КККР 

на гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен, местност „Лъката“ е почистена от опасен 

отпадък с код 19 12 11*, като същият е транспортиран до площадка на „Монбат Рисайклинг“ 

ЕАД - гр. Монтана, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 
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4. Чрез изградената 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, 

Община Червен бряг стана част от Инвестиционната карта на Европейския алианс за чист 

водород към Европейската комисия. 

 

IV. ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

Инвестициите за създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано 

развитие на централна градска част и селата в общината, са сред ключовите приоритети на 

Община Червен бряг. Наличието на модерна и качествена инфраструктура и състоянието на 

услугите е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването на жизненият 

стандарт на населението. Продължава реализирането на инвестиции в разнообразна по своя 

характер социалната и инженерна инфраструктура - строеж и ремонт на пътища и улична 

мрежа, адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени 

площи и кътове за отдих, изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК 

инфраструктурата, интегрирано управление на отпадъците, превенция от наводнения и 

свлачища, енергийна ефективност, създаване на екологична градска среда.  

 Ремонт на улици от Републиканска пътна мрежа в гр. Червен бряг, финансирани от 

АПИ,  на стойност 56 044, 59 лв.. 

- ул."Антим I" - ул. "П. Славейков" - ул. "Г. С. Раковски ; 

- ул."Княз Борис"; 

- ул. "Сава Младенов" и ул. "Александър Станболийски"; 

- гр.Койнаре - ул. "Милчо Симеонов". 

 Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Червен бряг, със 

субсидия съгласно ЗДБРБ 2021 г.,  на стойност 108 697,50 лв.. 

- Текущ ремонт на път PVN 2190 с. Реселец - с. Бресте; 

- Текущ ремонт на път PVN 1188  гр. Червен бряг - с. Горник - с. Сухаче; 

- Текущ ремонт на път PVN 1187 - с.Чомаковци - с. Девенци; 

- Текущ ремонт на  път PVN 2192 с.Радомирци - с. Ракита; 

- Текущ ремонт на  път LOV 2096  с. Ракита  - с. Телиш. 

 Със собствени средства на Община Червен бряг се извърши неотложно полагане на 

несортиран трошен камък на ул. "Сава Младенов" в гр. Червен бряг на стойност 2510,40 

лв.. 

 Със собствени средства на Община Червен бряг и субсидия съгласно ЗДБРБ 2021 г. се 

извърши почистване на 2150 кв.м. улици и общински път от наноси в с. Радомирци, на 

стойност 2 569, 80 лв.. 

 Със собствени средства и целева субсидия за капиталови разходи 2021 г., се извърши  

текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Червен бряг, в размер на 

365 645, 53лв.: 

- Текущ ремонт на ул. "Милин дол" в с. Реселец; 

- Текущ ремонт на ул. "Дружба" в с. Реселец; 

- Текущ ремонт на ул. "6-ти септември" между м."Бунджовица" и ул. "Хан Кубрат", гр. 

Червен бряг ; 
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- Текущ ремонт на ул. "Отец Паисий" между ул."Иво Попович" и ул. "Екзарх Йосиф", гр. 

Червен бряг ; 

- Текущ ремонт на ул. "Пирин" между ул."Средна гора" и ул. "Шейново" , гр. Червен 

бряг ; 

- Текущ ремонт на ул. "Стара планина" между ул."Антим I" и ул. "Вардар", гр. Червен 

бряг ; 

- Текущ ремонт на ул. "Вардар" между ул."Струга" и ул. "Стара планина", гр. Червен 

бряг ; 

- Текущ ремонт на ул. "Вихрен", гр. Червен бряг ; 

- Текущ ремонт на Площадка в междублоково пространство - бл. "Септември" и бл."130" 

- гр. Червен бряг; 

- Текущ ремонт на Площадка - хотел "Таганрог", гр. Червен бряг; 

- Текущ ремонт на ул. "Генерал Колев", гр. Червен бряг; 

- Текущ ремонт на ул. "Морава" между ул."П. Р. Славейков" и ул. "Глуха", гр. Червен 

бряг; 

- Текущ ремонт на ул. "Дойран" между ул."Вежен" и ул. "Християнска", гр. Червен бряг; 

- Текущ ремонт на ул. "Искър"- пред хранителен магазин "Пчела", гр. Червен бряг; 

- Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен 

бряг. 

 Изкърпване на единични дупки на ул. ,,Бузлуджа", гр. Червен бряг, със собствени 

средства на Община Червен бряг; 

 „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1186 от с. Телиш до границата 

на община Червен бряг - Долни Дъбник, посока Садовец и път по LOV2096 от граница 

община Луковит - Червен бряг при с. Садовец, с. Ъглен до с. Ракита". Втори етап: 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от граница община 

Луковит-Червен бряг при с. Садовец, с. Ъглен до с. Ракита", Европейско финансиране, 

на стойност 3 959 175, 33 лв.; 

 Провежда се процедура по избор на изпълнител за ремонт на Обходен път на гр.Червен 

бряг – бул. „Европа“ и общински път PVN 2194“, средствата са отпуснати с ПМС 

360/2020г., на стойност 4 181 624 лв.; 

 В процес на съгласуване и одобряване е работен проект „Рехабилитация на общински 

път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци – Телиш от км 8+500 до км 16+500) 

по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата“, 

Програма „Интеррег V-A“ Румъния – България 2014-2020“, Европейско финансиране,  

на стойност 5 637 840 лв.; 

 Със средства от общинския бюджет са ремонтирани тротоари на ул. "Отец Паисий" в 

участъка на частично асфалтиране - гр. Червен бряг,  на стойност 14292,24 лв. , 376 кв.м. 

бордюри; 

 Частично се ремонтираха тротоари  на ул. ,,Отец Паисий", гр. Червен бряг, със собствени 

средства на Община Червен бряг, стойност 9 466,85лв., 430кв.м плочи; 

 Рехабилитира се Северен обходен път (Маркова могила - V-ти квартал) със средства от 

ДФЗ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020,  на стойност 2 463 403,09 

лв.; 

 Извърши се реконструкция на коригиран участък от дере стр.кв.179, УПИ І, прилежащ 

на ул. "Стара планина", гр. Червен бряг (Канализация за повърхностни води), средствата 

са осигурени от целева субсидия за капиталови разходи 2021г. на стойност 89 893 лв. и 

собствени средства на Община Червен бряг в размер на 17221 лв.; 
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 Завърши проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията 

на община Червен бряг“, на стойност 541 946.77 лв. без ДДС. Проектът включва ремонт 

на три кметства по три обособени позиции: 

- Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 

41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг; 

- Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 

по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг; 

- Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 

70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг. 

 Приключи проект № BG16M1OP002-4.003-0009-C01 „Укрепване на свлачища PVN 

37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, 

централна част“, на стойност 9 173 948, 52 лв.; 

 В процес на изпълнение по Трансгранично сътрудничество по програма „Интеррег V-

А” Румъния – България 2014-2020“ 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 

ерво. Основна дейност по проекта: „Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен 

бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500)“; 

 Подадено е проектно предложение с наименование „Благоустрояване УПИ X 805.406, 

кв. 70, гр. Червен бряг“, на стойност 133 044,60 лв. без ДДС по Мярка 4-7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020; 

 Мащабни дейности по необходими ремонти на обществени сгради и сгради общинска 

собственост на стойност 416 607, 86 лв.: 

- Ремонт на лекарски кабинет в СУ „Христо Смирненски“- гр. Койнаре 

- Ремонт на обекти: кметство гр. Койнаре, ДГ – гр. Койнаре и кметство с. Девенци  

- Смяна на дограма в Полицейски участък – гр. Койнаре 

- Ремонт на горяла стая в МБАЛ-Червен бряг 

- Преустройство на едноетажна пристройка към училищна сграда в гр. Червен бряг 

- Ремонт на сграда – кметство и читалище, с. Телиш 

- Частичен ремонт на покрив – общинска къща, гр. Червен бряг, ул.“Шипка“ 8 

- Ремонт на общинска къща – ул. „Тома Петков“ гр. Червен бряг 

- Ремонт на покрив и фасада, кметство с. Глава 

- Ремонт на ДГ „Щастливо детство“ – с. Сухаче 

- Ремонт на стая – кметство с. Горник 

- Вътрешен ремонт на тоалетна – кметство с. Рупци 

- Ремонт на покрив – ДГ „Щастливо детство“, с. Чомаковци 
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- Ремонт на покривна хидроизолация – ДГ „Снежанка“, с. Рупци, филиал с. Радомирци 

- Ремонт на покрив ДГ „Зора“ – сграда „МИР“, гр. Червен бряг 

- Ремонт на фасада и покрив кметство – с. Бресте 

- Вътрешен ремонт на къща – Детска педагогическа стая 

- Текущ ремонт на двуетажна сграда в УПИ I, кв.5, гр. Червен бряг, с идентификатор по 

№ 80501.801.41.1 по КККР на гр. Червен бряг 

- Ремонт на покрив на храм „Св. Софроний Врачански“- гр. Червен бряг 

- Ремонт на фасада и покрив на параклис към храм „Св. Софроний Врачански“- гр. 

Червен бряг 

- Ремонт на вътрешна тоалетна на кметство с. Радомирци 

- Ремонт на покрив на физкултурен салон на ТГ „В. Априлов“ – гр. Червен бряг 

- Неотложен частичен ремонт на покрив на НЧ „Н. Й. Вапцаров“- гр. Червен бряг 

- Частичен ремонт в ЦОП - гр. Червен бряг 

- Частичен ремонт на покрив на НЧ – с. Радомирци 

- Смяна на дограма в кметство с. Рупци 

- Цялостен ремонт на покрив на НЧ „Хр. Ботев 1889“- гр. Койнаре 

- Частичен ремонт на покрив на НЧ и часовникова кула – с. Лепица 

- СМР на читалище – с. Горник 
 

 

V. СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД 

 

 Осъществява се 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 утвърдени от Общински съвет – гр. 

Червен бряг, културни мероприятия, създаване и работа на кризисните щабове, дейности 

по контрол на зимното снегопочистване. 

 От м. март 2021г. Община Червен бряг работи по внесена и приета от Общински съвет – 

гр. Червен бряг Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Червен бряг, в съответствие с приетата с Решение на 

Министерски съвет № 136 от 14.03.2019г. Национална програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета.  

В изпълнение на програмата и във връзка със сключен договор с фирма, относно 

дейностите за намаляване популацията на бездомните кучета на територията на общината, през 

2021г. са обработени 67 броя безстопанствени кучета на територията на гр. Червен бряг. 

 Започна подготовка за изграждане на система за видеонаблюдение в рискови места на 

територията на Общината, като основната точка за видеонаблюдение /център за 

наблюдение/ ще бъде разположена в РУ на МВР – гр. Червен бряг. 
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 Изгради се видеонаблюдение в Градската градина на град Червен бряг, което се 

наблюдава от РУ на МВР – гр. Червен бряг. 

 Във връзка с кризисната обстановка, настъпила в Община Червен бряг след 

опустошителната буря с градушка, изсипала се на 1 юли 2021 година в град Червен бряг 

и част от селищата на общината се предприеха редица мерки в спешен порядък. 

Чрез разкрития изнесен пункт на Кризисния щаб пред сградата на Общината, Център за 

услуги и информация на гражданите и отворените спешни телефонни линии за подаване на 

сигнали на граждани, с цел по-оперативно събиране на информация за щетите от бурята, бяха 

приети общо 908 /деветстотин и осем/ броя заявления и сигнали от физически и юридически 

лица, жители на община Червен бряг, с описани щети по сградния фонд. 

 Със Заповед на Кмета на Община Червен бряг бяха сформирани  две  комисии за 

извършване на опис и оценка на щетите, причинени от падналата градушка и проливни дъждове. 

Междувременно, бе внесено предложение до Общински съвет – гр. Червен бряг за  

вътрешно компенсаторни промени  по бюджета на община Червен бряг за 2021 г., в размер на 

93 800 лв., за създаване на Фонд за подпомагане на гражданите за справяне с последиците от 

градушката. Предложението от Кмета на Общината, беше разгледано на 22 юли 2021 г., на 

редовната сесия на Общински съвет – гр. Червен бряг и прието с Решение № 428/22.07.2021 г.. 

Проведена бе кампания за набиране на средства за подпомагане на пострадалите 

домакинства от опустошителната буря с градушка на 01.07.2021 г. в гр. Червен бряг, като 

общината оповести сметка за даряване на средства. Същата беше обявена на официалния сайт 

на общината, както и разпространена в местни и регионални хартиени издания, а дарените 

средства по нея в размер на 29 700 лв. от физически и юридически  лица.  

 Създаде се  организация за извозване на падналите дървета и клони, на изпочупените 

стъкла и керемиди, строителни отпадъци на пострадалите по график, като за извозването бе 

изготвено и разпространено съобщение до гражданите, с което да се информират как да 

складират строителните отпадъци от ремонтните дейности пред домовете си, следствие на 

бурята, за да улеснят транспортирането им. 

 Събраните от настъпилата кризисна обстановка и транспортирани до Регионално депо за 

неопасни отпадъци – гр. Луковит строителни отпадъци - 120 890 кг., бяха извозени с 51 бр. курса 

за сметка на общината. 

 Повременната заетост към Община Червен бряг също беше включена в събирането и 

транспортирането на строителните отпадъци. Извършени бяха и допълнителни разходи 

направени от звеното – за гориво и допълнително наетите транспорти за извозването им са на 

стойност 1373 лв. 

 Информация за нанесени и отстранени щети на територията на община Червен бряг, 

както следва: 

Констатирани щети от общинските комисии: 

гр. Червен бряг : 

Керемиди -77 735 бр. 

Стъклопакет -163,03 кв.м. 

Стъкла / обикновени/ - 1797,9 кв.м. 

Капаци – 1536 бр. 

V квартал – гр. Червен бряг 
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Керемиди -2 544 бр. 

Стъклопакет -4 кв.м. 

Стъкла / обикновени/ - 14, 5 кв.м. 

Капаци – 30 бр. 

Местност – Маркова могила и Ежков връх 

Керемиди -1557 бр. 

Стъклопакет -1 кв.м. 

Стъкла / обикновени/ - 28,5 кв.м. 

Капаци – 20 бр. 

Кметства в общината – с. Лепица, с. Сухаче и с. Горник 

Керемиди – 1469 бр. 

Стъклопакет -0 кв.м. 

Стъкла / обикновени/ - 6 кв.м. 

Капаци – 28 бр. 

 

 Справка за състоянието на сградния фонд на обществени сгради – училища, детски 

градини, социални услуги, спортни бази, читалища  на територията на гр. Червен бряг 

 

№ ИНСТИТУЦИЯ УСТАНОВЕНА ЩЕТА 

1. СУ „Д-р Петър Берон“ I база: 10 счупени прозореца, 650 счупени 

цигли,  

над 150кв. м. напукана мазилка; 

II база (сграда ТГ) – 7 счупени прозореца 

Щетите са отстранени. 

2. ОУ „Христо Смирненски“ Счупени осем стъклопакета. 

Щетите са отстранени. 

3. ОУ „Алеко Константинов“ Нарушена цялост на покривна конструкция 

(вдигната ламарина, частично липсваща 

обшивка); 

счупени прозорци 3 бр. 

Щетите са отстранени. 

4. ПГХТ „Юрий Гагарин“ Счупени прозорци в трите сгради: 

- учебна работилница - тип френски прозорец 

– 1 бр. 

- учебна сграда – 2 бр. 

- общежитие – 4 бр. 

Щетите са отстранени. 

5. ПГЗС „Ал. Стамболийски“ с. 

Чомаковци 

Ученическо общежитие - 4 броя 

счупени прозорци и 3 броя - спукани 

армирани прозорци; 

училищната сграда  - 1 брой счупен прозорец 

и 2 броя повредени комарници 

Щетите са отстранени. 

6. ТГ „Васил Априлов“ Счупени цигли – 50-60 бр., счупени прозорци 

– 4 бр. 

Щетите са отстранени. 
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7. ПГМЕТ „Девети май“ Няма сериозни щети. 

8. ДГ „Бодра смяна“, в т.ч. и филиал 

„Звездица“ 

Счупени цигли - около 50 бр. в основна 

сграда; 

счупени стъклопакети – 3 бр.  

„Звездица“ 

- нарушена цялост на мазилката 

Щетите са отстранени.  

9. ДГ „Зора“  

 - основна сграда Нарушена цялост на фасадна изолация на три 

стени; 

Счупени стъкла – ПВЦ дограма - 1 бр.; 

Нарушена повърхност на входни врати ПВЦ 

дограма – централен вход – 5 бр. (около 8 

кв.м); 

Нарушена цялост (пробита на много места) 

на покривната конструкция на входа към 

кухненския блок – 12 кв.м. 

Щетите са отстранени. 

 - филиал Пети квартал Нарушена цялост на покривна конструкция 

(20 цигли); 

Щетите са отстранени. 

 - филиал с. Горник Нарушена цялост на покривна конструкция: 

сграда (60 цигли); 

стопанска постройка (20 цигли) 

Щетите са отстранени. 

10. ДЯ „Щастливо детство“ Поразена изолация, счупени два 

стъклопакета, поразени две врати, 

скъсани  комарници 

Щетите са отстранени. 

11. Дневен център за деца и младежи с 

увреждания - сграда крило „Б“,  

ул.“Любен Каравелов“ №26 

Счупено стъкло на входната врата; 

счупено стъкло на прозорец – кабинет 

педагог; 

щети по мазилката на фасадата на цялата 

сграда. 

Щетите са отстранени. 

12. Център за настаняване от семеен тип 

за деца и младежи с увреждания – ж.к. 

“Победа“ 

Наранена външна мазилка на една от 

стените; 

огънати външни щори на прозорец 1 бр.; 

счупени и разместени цигли; 

разместени обшивки на комини; течове на 

втори етаж (спално помещение) 

задръстени улуци. 

Щетите са отстранени.. 

13. Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост – Пети квартал 

Счупен стъклопакет ( таванско помещение) – 

1 бр.; 

счупени външни щори на прозорци;  

теч в кухненски блок в близост до ел. 

контакти; 

счупени и разместени цигли на покрива. 

Щетите са отстранени. 
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14. Център за обществена подкрепа –  

сграда „Мир“ на ДГ „Зора“ 

Няма сериозни щети. 

Щетите са отстранени. 

15. Спортна зала Счупени прозорци (откъм страната на 

басейна) – 7 бр.; 

нарушена изолация и мазилка на фасадата от 

същата страна; огънати улуци 

Щетите са отстранени. 

16. Сграда – общински стадион  Няма сериозни щети 

Щетите не са отстранени. 

17. Читалищна сграда Теч във фоайето на читалище „Светлина“ 

Щетите са отстранени. 

 

В следствие на бурята, нанесени щети бяха установени и на покривната конструкция на 

храм „Св. Софроний Врачански“ в гр. Червен бряг, както и на покрив и фасада на параклиса към 

храма. 

Осъществените ремонтни дейности на двете сгради са изяло за сметка на Община Червен 

бряг и са на стойност 16 275 лв. 

 

В сградата на МБАЛ ЕООД – гр. Червен бряг, също бяха установени нанесени поражения, 

където в спешен порядък бяха подменени стъклопакети на стойност 501, 00 лв.  

 

В административната сграда на Община Червен бряг, подменените след бурята 

стъклопакети са над 10 бр., възлизащи на сумата от  1 195 лв. 

 

В следствие на бурята, на Детска педагогическа стая е ремонтирана покривната 

конструкция и е извършен вътрешен ремонт. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 

2 826 лв.. 

 

 Справка за установени щети, вследствие на гръмотевичните бури на 01.07.2021 г. на 

общински имоти на територията на Община Червен бряг 

 

№ Вид общински 

имот 

Адрес Щета 

1. Общинско жилище гр. Червен бряг, ул. 

„Шипка“ № 8 

Следи по тавана от теч  от покривната 

конструкция 

Щетите са отстранени. 

2. Общинско жилище гр. Червен бряг, бл. 

6 

Повредени стени на изолацията 

Щетите са отстранени. 

3. Общинско жилище гр. Червен бряг, ул. 

„Антим I“ № 44 

Наличие на счупени прозорци – 2 бр. 

Щетите са отстранени. 

4. Общинско жилище гр. Червен бряг, ул. 

„В. Априлов“ 

Следи по тавана от теч  от покривната 

конструкция и счупени прозорци – 2 

бр. 

Щетите са отстранени. 

5. Общинско жилище гр. Червен бряг, ул. 

„Цар Калоян“  

Счупен прозорец – 1 бр. 

Щетите са отстранени. 
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6. Обществен Басейн гр. Червен бряг Повредени са 36 бр. шезлонги и 10 бр. 

маси; Наличие на счупени плочки, 

около басейна; Нанесени  повреди по 

навеса над кухнята и бара. 

Наемателят е отстранил щетите за 

собствена сметка. 

7.  Заведение за 

обществено хранене 

№ 9 

гр. Червен бряг, 

Общински пазар 

Повредени стени на изолацията и 

счупен прозорец – 1 бр. 

Щетите са отстранени. 

8.  Общинска тоалетна гр. Червен бряг, 

Общински пазар 

Повредени стени на изолацията 

Щетите са отстранени. 

 

Относно нанесените щети в кметствата – с. Лепица, с. Сухаче, с. Горник и частично с. 

Рупци, беше направена организация съвместно с кметовете на населените места. Те имаха 

ангажимент да събират заявленията от пострадалите и придвижат в деловодството на общината, 

след което същите бяха разгледани от съответните компетентни лица.  

По отношение на щетите, нанесени върху сградата на кметството в  с. Лепица, от страна 

на общината бяха подсигурени средства за закупуване на материали и се ремонтира  засегнатата 

част покривната конструкция. 

 

 След приключване на приема на заявления и сигнали, за щети от пострадали граждани на 

територията на общината, изплатените обезщетения  от страна на общината са в размер на 

101 412, 90 лв.. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Остана ни още повече за довършване, защото доброто бъдеще на един град и на една 

община, е кауза, която изисква всекидневни усилия, вяра, сили и енергия да искаш и умееш да 

поправиш лошото, да създадеш нещо ново, без да разрушиш традицията. 

Новата 2022 година очевидно отново ще ни изправи пред предизвикателства, ще завършим 

много проекти и ще поставим началото на нови.  

Нека помним, че успехите и постиженията се постигат тогава, когато въпреки различията, 

успяваме да си подадем ръка и заедно да работим за доброто на нашата община – всеки в своята 

област, със своите знания и умения.  

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


