
ТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА, КОМУНИКАЦИИ 

  

 Общинските пътища свързват малките населени места. Община Борово планира 

ежегодно дейностите по ремонт и поддържане на общинските пътища, съобразно 

състоянието им.  

През м. август 2014 г. е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка за 

строителство с предмет: «Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на 

Община Борово през 2014 г.», съгласно Техническата спецификация и Количествените 

сметки. Извършени са ремонтни дейности на участъци от уличната мрежа в гр.Борово и 

селата Горно Абланово, Екз. Йосиф, Обретеник и Батин, а от общинската пътна мрежа 

на участъците: RSE 1001-50004 /ІІІ-5402, Ценово-Обретеник/ Обретеник-Горно 

Абланово-Батин от 0+000 до 17+800 /17.800 км/;  RSE 2002-50008 /І-5,Тръстеник-Бяла/-

Екзарх Йосиф-/RSE1001/ от 0+000 до 8+000/ 8.000 км/;  RSE 1003 /50012/3/ /І-

5,Обретеник-Бяла/Волово-Брестовица/Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ от 

0+000 до 6+400 /6.400 км/; RSЕ 1005-51021/3/ /І-5,Обретеник-Бяла/-Граница 

общ.(Борово-Две Могили)-Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ от 0+000 до 2+300 км 

/2.300км/ и  RSE 2006-51027 /Борово-Баниска/ от 0+000 до 5+600 / 5.600 км/.   

 

През 2014г. се проведе избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: 

«Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община 

Борово през 2015г.» по обособени позиции. Сключени са 6 договора за 

снегопочистване на обособени участъци от пътната и уличната мрежа в община Борово, 

които ще действат от 01.01.2015г. до края на календарната 2015 година. 

  

 През 2014 г. продължи да работи общинския радиоцентър.  

 Сайтът на Община Борово продължи да бъде един от най-динамичните и 

информативни сайтове сред малките общини в областта. Чрез него продължават да се 

популяризират решенията на Общинския съвет, промените в местните наредбите, 

предстоящите търгове и обществени поръчки, новости за гражданите в сферата на 

административното обслужване. Разделите „Новини”, „Събития”, „Културни 

събития”,  “Обществени поръчки” се обновяваха периодично и гражданите на 

общината бяха информирани за всички значими събития. 

 Информация от сайта на Община Борово се използва много често от местните 

медии, които препредават информация от публикациите в него. 

 

 За поредна година общинското ръководство намира средства и възможности за 

поддържане сервитута на четвъртокласната пътна мрежа. 

 

Във връзка с гореизложеното може да се каже, че управляващият екип и 

общинска администрация следваха следните цели и приоритети: 

 Поддържане на общински радиоцентър и работещ комуникационна 

система във всички населени места; 

 Модернизиране на системата на уличното осветление; 

 Рехабилитация на междуселищната пътна мрежа; 

 Поддържане сервитута на четвъртокласната пътна мрежа; 

 Отговорно отношение към действията по снегопочистването и действията 

при бедствия и аварии. 

 

 

 



 

ЕКОЛОГИЯ 

 

Община Борово е малка и красива община и поради факта, че в нея липсват 

големи промишлени предприятия няма сериозни екологични проблеми. Красивата 

природа, излазът на река Дунав, добре съхраненото етнографско наследство, 

динамичният културен календар дадоха основание на ръководството на общината да 

избере туризма като бъдещ приоритетен отрасъл, осигуряващ препитание на част от 

местното население.  

За да се съхрани екологично равновесие и да се осигури по-добро обслужване на 

населението настоящото ръководство продължи да работи и през 2014 г.  

 
  Важен етап в процеса на подобряване на екологичната визия на общината е 

проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град 

Борово, Община Борово, Област Русе”, финансиран от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Субсидията е в размер на 

538 868,99 лв. В резултат на този проект ще бъде закрито сметище на изхода към гр. 

Бяла. Общата площ на терена обхваща приблизително 30 дка. Реализацията на този 

проект ще подобри цялостния облик на град Борово. 
 

През 2014 година Община Борово сключи договор със Сдружение „Германо-

българска помощ за животните” - клон Русе със срок на действие на 

договора от една година. В изпълнение на договора служителите на приюта 

организираха хайки с цел залавяне на бездомните кучета на територията на 

общината. Заловените кучета се обезпаразитяват, кастрират се, 

чипират се и се ваксинират срещу бяс. След тридневно възстановяване, се 

връщат обратно по обитаемите си места. Служителите на приюта заловиха 



значителен брой безстопанствени животни на територията на цялата Общината. За 

изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за 

2014 г. бяха предвидени средства в размер на 2000 лв. 

Няма издадени актове и наказателни постановления във връзка с осъществяване 

на контрола за спазване изискванията по чл.172, т.1 и 2, чл.173, т.1 и чл.177, ал.1, т.3 и 

4 от ЗВД, има давани предписания на лица, пускащи домашните си любимци без надзор 

по улици и зелени площи. 

На 26 април Община Борово се присъедини към националната кампания, 

организирана от BTV „ Да почистим България за един ден!”. На поканата на кмета на 

Община Борово – Георги Георгиев, да се участва в инициативата,  се отзоваха над 74 

доброволци само в град Борово и над 100 - в цялата община.  

В кампанията по почистването участваха: общинска администрация и всички 

кметски администрации, ученици и учители от трите общински училища, целият 

персонал на обединено детско заведение „Славейче”, дневните центрове за деца с 

увреждания „Слънце” и „Патиланци”, Защитено жилище „Бъдеще”, Център за социална 

рехабилитация и интеграция „Детелина”, служителите на Народно читалище „Искра” - 

град Борово и на Домашните социални патронажи. Към работещите в бюджетната 

сфера се присъединиха: членовете на  пенсионерските клубове, на клуба на сержантите 

и офицерите от запаса, граждани от различни възрасти. Отличителна черта на 

кампанията беше усърдието, инициативността и доброто настроение. 

 
През 2014 г. сметосъбирането и сметоизвозването в Община Борово продължава 

да  се извършва от Общинско предприятие “Горски фонд и чистота”.  

Дейностите по почистването на обществените терени се извършваха предимно 

от работници на предприятието, както и от на наети по програми за временна заетост, 

но под контрола на директора на предприятие „Горски фонд и чистота”. През 2014 г. 

работници на общината и общинското предприятие извършиха ремонтни дейности на 



чешми, мостове и спортни площадки в град Борово. В средата на август в 

мероприятията по почистване и боядисване на бордюрите по тротоарите на бул. 

„Шести септември” се включиха служители на общинска администрация, ОДЗ, 

читалище „Искра”, пенсионерските клубове, социалните услуги и др. Сметосъбирането 

и сметоизвозването след тази акция също се осъществи от служители на ОП „ГФЧ”. 

Почистен, обновен и освежен градът посрещна своя 30-годишен юбилей 

В началото на 2014 г. се преустанови използването на общинското депо за ТБО и 

сметоизвозването се осъществяваше до депото на град Бяла. За тази услуга ОП „ГФЧ” 

заплаща на община Бяла по 13.40 лв. на тон. Като допълнение и отчисленията по ЗУО 

се увеличиха до 24.05 лв. на тон. 

Със средствата поверени за управление в рамките на общинското предприятие 

през отчетната година се работеше така, че да могат да се прецизират и оптимизират 

разходите по дейността като се насочват, там където и когато е нужно.  

През 2014 г. от страна на предприятието се работеше по график за обслужване 

на населените места, утвърден в план-сметката за текущата година, който се спазваше 

сравнително точно, съобразно условията за работа. 

През изминалата година се извършиха и редица текущи ремонти и обслужвания 

по техниката за сметосъбиране. Разходването на средствата бяха строго контролирани 

и изцяло съобразени с изискванията на „Системата за финансовото управление и 

контрол”, въведени от общината като се съблюдаваха съответните разходни норми, 

водеше се отчетната документация, а по селата се спазваха стриктно лимитираните 

разходи за ползването на предоставените машини. Бяха почистени нерегламентирани 

сметища в град Борово и населените места в общината с верижен трактор, собственост 

на предприятието. 

 



На този етап предприятието направи възможно запазването на работните места в 

дейност „Чистота” като се вземе предвид нивото на безработица в рамките на 

общината. 

Финансовата рамка в дейността е изцяло зададена от плана за приходите от 

такса битови отпадъци и за 2014 г. по план са предвидени 178 873 лв.. 



В обобщение на всичко споменато по отношение на управлението на дейността се 

получиха няколко основни резултата: 

1. В изпълнението на дейността на ОП „ГФЧ”, се даде възможност общината пряко 

да влияе на качеството на услугата и да се реагира своевременно на всеки сигнал на 

гражданите. 

2. Изпълнена бе схемата на сметосъбиране и цикъла на сметосъбиране се 

реализира при запазена честота – четири пъти в месеца за центъра на община и два 

пъти месечно за останалите населени места, което означава и запазване качеството на 

обслужване. 

3. Запазиха се съществуващите до този момент работни места. 

4. Като цяло строго се контролираха разходите по сметосъбирането. 

 

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

 И през 2014 г. Община Борово продължи да извършва самостоятелно със 

закупената автовишка различни общински дейности, основната, сред които е 

рехабилитация на системата на уличното осветление във всички населени места. 

Системата за уличното осветление е остаряла и амортизирана, с изключение на 

осветлението по бул. “Шести септември” в град Борово, което беше подменено по 

проект по Оперативна програма за развитие на селските райони.  В бюджета на Община 

Борово за 2014 г. бяха предвидени около 14 000 лв за закупуване и подмяна на 

осветителните тела от системата за уличното осветление. През 2014 г. бяха  закупени и 

подменени над 50 осветителни тела, дросели, клеми и кабели и извършен ремонт на над 

150 осветителни тела за улично осветление. Закупени са и подменени 33 осветителни 

тела за осветление на детски площадки и централен парк.  

 

С Решение № 397/30.04.2014г. на Общински съвет - Борово е придобит УПИ VІ-

565 в кв.23 по регулационния план на с.Горно Абланово, във връзка  с изграждането на 

„Културен център” /читалище/ „Игнат Канев”, с. Горно Абланово - реконструкция и 

пристройка. Имотът е придобит в собственост на Община Борово с Нотариален акт №3, 

том 3, рег. №3724, дело 607 от 23.05.2014г., вписан в СВ при РС-Бяла с 

вх.№2310/23.05.2014 г. 

За нуждите на Общинското предприятие „Обществено хранене и социални 

услуги” са закупени два нови автомобила, с които се извършва разнос на храната в 

селата Обретеник, Горно Абланово и Батин. 

 

 Поддържането на гробищните паркове в населените места се осъществяваше  в 

зависимост от инициативността на местния кмет или кметски наместник. И през 2014 г. 

тази дейност се реализираше предимно с помощта на работниците от Общинското 

предприятие „Горски фонд и чистота” и с помощта на работещите в програмите за 

временна заетост. 

 Дейностите по лятното поддържане на улици, паркове, гробищни паркове се 

реализираха предимно с участието на работници, наети по програмите за временна 

заетост. 

 За съжаление в град Борово се наблюдаваха редица неблагоприятни обществени 

прояви. Вандалски актове разрушаваха общинска собственост на детски площадки и в 

парка, ограждащ преекспонираната тракийска гробница, местният подлез. Бяха счупени 

детски съоръжения, осветителни тела, дори извадени плочки от новата тротоарна 



настилката по бул. „Шести септември”. Наложи се последиците от вандалските актове 

да се отстраняват многократно. С цел превенция на вандалските актове Община Борово 

сключи договор с охранителна фирма, като добрите резултати от нейното присъствие 

на територията на град Борово са вече факт. 

 Общината продължи да подпомага поддръжката на имотите, собственост на 

религиозните настоятелства, независимо от вероизповеданието. 

 Община Борово продължи да отделя средства от местните приходи за 

стопанисването и поддържането на единствения в общината зоокът в село Екзарх 

Йосиф.  

През 2014 г. в изпълнение на Инвестиционната програма на община Борово 

са реализирани следните обекти: 

 
 Обект: Изготвяне на Общ устройствен план (ОУП) на Община Борово (т.3): 

 След проведена публична покана за избор на изпълнител на общ. поръчка е 

сключен Договор от 04.09.2014г. за изработване на проект на ОУП на Община Борово 

на стойност 78 000 лв. с вкл. ДДС.  

 В изпълнение на договора е изготвен проект на ОУП и е внесен за разглеждане и 

одобрение в Националния експертен съвет при МРРБ (преди МИП). За финансирането 

на обекта е сключено Споразумение № РД-06-135/ 05.08.2014г. с МИП при следното 

разпределение на ангажиментите: МИП осигурява частично финансово подпомагане в 

размер на 80% от стойността на сключения договор, а Общината осигурява собствено 

финансиране, взето с решение на Общинския съвет за разликата по сключения договор. 

 След сключване на договора, по сметка на Общината от МФ е преведена сумата 

24250,60 лв., която е платена на изпълнителя като аванс по договора в края на 2014г. 

 Обектът остава като преходен за 2015г.  

 

 Обекти: 

 Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Горно Абланово - т.10 с 

отчетна стойност на обекта – 316 829,83 лв. без ДДС. 



 Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин – т.11 с обща 

отчетна стойност на обекта – 3 223 458,39 лв. без ДДС. 

 Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф – т.12 с 

отчетна стойност на обекта –3 218 088,97 лв. без ДДС. 

 Изпълнен е сключеният договор от 01.04.2013г. за извършване на реконструкция 

и строителни работи по цитираните проекти и строителството е окончателно 

завършено. В изпълнение на договора е извършена подмяна на водопроводни клонове и 

СВО в с. Горно Абланово (с ф<160мм) по трасе с обща дължина 9 254м, подмяна на 

водопроводни клонове и СВО в с.Батин (с ф<160мм) по трасето е с обща дължина 7 856 

и подмяна на водопроводни клонове и СВО в с.Екзарх Йосиф (с ф<160мм) по трасето е 

с обща дължина 7 211м. Изпълнени са договорите за проектиране, за упражняване на 

строителен надзор, за предоставяне на правни и консултантски услуги и за 

упражняване на авторски надзор. Издадени са Удостоверения за въвеждане в 

експлоатация от ДНСК. Одобрени за финансирани са всички разходи, извършени от 

общината за реализирането на проектите. 

 Извършените разходи по обектите през 2014г. са, както следва: 

 - по обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Горно 

Абланово – 1 721 947,83 лв. без ДДС. 

 - по обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин – 

1 537 258,39 лв. без ДДС. 

 - по обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх 

Йосиф –  1 400 802,17 лв. без ДДС. 

 

 
 

 



 

Обекти: 

 Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра 

за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово” – т.16 с 

отчетна стойност на обекта – 149 962,82 лв.  

 Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт 

– т.17 с отчетна стойност на обекта – 91949,92 лв. 

 Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на 

спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка – т.18 с отчетна 

стойност на обекта – 219965,74 лв.; 

 Преустройство и ремонт (с поставяне на платформа за достъп на хора с 

увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на 

здравеопазването и за административни дейности – т.33 с отчетна стойност на 

обекта – 319 899,77 лв. 

 Изготвени са 4 бр. технически проекти за обектите. Изпълнени са сключените 

договори за строителен и авторски надзор по обектите. С договор за СМР от 

12.08.2014г. са възложени строителните дейности по четирите проекта след проведена 

открита процедура за избор на изпълнител, открита през м. април на с.г. 

Строителството е завършено в срок и са издадени Разрешения за ползване на обектите 

от гл.архитект на общината. Всички дейности по проектите са отчетени и одобрени за 

финансиране от Министерство на финансите. 

 Извършените разходи по обектите през 2014г. са, както следва: 

- По обект: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в 

центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово” - 

149 962,82 лв.  

- По обект: Благоустрояване на терен около център за младежки културни 

дейности и спорт – 91949,92 лв.  

- Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на 

спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка – 219965,74 лв.  

- Преустройство и ремонт (с поставяне на платформа за достъп на хора с 

увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на 

здравеопазването и за административни дейности – 319 899,77 лв.  

 

 

 Обект: Изготвяне на технически проекти за водоснабдяване на гробищни 

паркове – от т.20 до т.29 от ИП за 2014г. за населените места: гр.Борово - юг; 

гр.Борово -север; с.Волово; с.Брестовица; с.Обретеник -1; с.Обретеник -2; с. 

Екзарх Йосиф; с.Горно Абланово -1; с.Горно Абланово -2; с.Батин-1 и с.Батин-2. 

 Сключен  е Договор от 24.11.2014. за извършване на проучвателни и проектни 

работи /ППР/ за изготвянето на 10 бр. Технически инвестиционни проекти за ремонт и 

възстановяване на захранващи водопроводи за общински гробищни паркове в селища 

от Община Борово. Договорът е в процес на изпълнение. Отчетната стойност на всеки 

от обектите е 1000 лв. Извършените разходи по обектите през 2014г. са общо 3500 лв. 

(по 350 лв. за всеки от обектите). Обектите остават преходни за 2015г. 

 

 Обекти: 

 Основен ремонт на участък от ОПМ - RSE 1001-50004 /ІІІ-5402, Ценово-

Обретеник/ Обретеник-Горно Абланово-Батин – т.31.1. 

 Основен ремонт на участък от ОПМ - RSE 2002-50008/І-5,Тръстеник-Бяла/-

Екзарх Йосиф-/RSE1001/ - т.31.2. 



 Основен ремонт на участък от ОПМ - RSE1003/50012/3/І-5,Обретеник-Бяла 

/Волово-Брестовица/Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ - т.31.3. 

 Основен ремонт на участък от ОПМ - RSЕ 1005-51021/3/ /І-5,Обретеник-Бяла/-

Граница общ.(Борово-Две Могили)-Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ - т.31.4. 

 Основен ремонт на участък от ОПМ – RSE 2006-51027 /Борово-Баниска/ - т.31.5. 

 През м.август 2014г. е сключен Договор за възлагане на обществена поръчка за 

строителство с предмет: «Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на 

Община Борово през 2014г.», съгласно Техническата спецификация и КСС.  

 Извършени са ремонтни дейности от общинската пътна мрежа на участъците: 

RSE 1001-50004 /ІІІ-5402, Ценово-Обретеник/ Обретеник-Горно Абланово-Батин от 

0+000 до 17+800 /17.800 км/;  RSE 2002-50008 /І-5,Тръстеник-Бяла/-Екзарх Йосиф-

/RSE1001/ от 0+000 до 8+000/ 8.000 км/;  RSE 1003 /50012/3/ /І-5,Обретеник-

Бяла/Волово-Брестовица/Граница общ. (Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ от 0+000 до 

6+400 /6.400 км/; RSЕ 1005-51021/3/ /І-5,Обретеник-Бяла/-Граница общ.(Борово-Две 

Могили)-Батишница-Бъзовец-/RSE1082/ от 0+000 до 2+300 км /2.300км/ и  RSE 2006-

51027 /Борово-Баниска/ от 0+000 до 5+600 /5.600 км/.  

 Извършените разходи по обектите през 2014г. са в размер на общо 133260,50 лв. 

  

Извършен е и текущ ремонт на ул."3 март" гр.Борово, ул."Вела Пискова" 

с.Екзарх Йосиф, ул."Средна Гора" с.Горно Абланово, ул."Aнгел Kънчев" с.Обретеник и 

ул."Васил Левски" с.Батин на обща стойност 9 990,38 лв. 

 
 

 Обект: Създаване на горски култури – т.32 от ИП за 2014г. 

 Обектът е преходен от 2013г. През м.януари 2014г. е сключен Договор за 

възлагане на услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в 

землището на Община Борово, област Русе по проект 18/223/00281 „Създаване и 



поддържане на горски култури”, по Мярка 223 „Първоначално залесяване на 

неземеделски земи», ос ІІ от ПРСР 2007 - 2013г.    

 Договорът е изпълнен. Всички дейности по проекта са извършени и предстои 

отчитане му пред ДФЗ. Извършените разходи по обекта през 2014г. са в размер на 

127255,14 лв. Обектът остава преходен за 2015г. 

 
 

 Обект: Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез 

създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и 

мониторинг на околната среда – т.40 

 Въз основа на изготвения през 2013г. технически проект по части: 

конструктивна, електрическа, технологична, геодезия, инженерно-геоложки доклад и 

проектносметна документация за „Определяне на не по-малко от една най-

благоприятна зона за кули за пасивно пожарно наблюдение”, Община Борово 

кандидатства и спечели финансиране на проект №18/226/00423 „Устойчиво управление 

на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на 

горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по мярка 226 

“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по 

ПРСР 2007-2013г. На 22.12.2014г. е сключен е Договор с ДФЗ за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта на стойност 476 629 лв. 

без ДДС. През 2014г. няма извършени разходи по обекта. Обектът остава преходен за 

2015г. 

 Обект: Туристическата пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 

200, в местност “Умището”, землище с.Батин, общ. Борово – т.48. 

В изпълнение на Договор от 14.05.2013г. за изпълнение на строително-монтажни 

работи по проект №18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – 

съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в 



поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин.” е изградена е туристическа 

пътека с обща дължина 2400,00м. в землището на с. Батин. През м.април е издадено 

Удостоверение за въвеждане в експлоатация от гл.архитект на общината.  

През 2014г. Община Борово успешно осъществи и отчете пред ДФЗ проекта 

“Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в 

Община Борово, област Русе”, финансиране по мярка 313 “Насърчаване на 

туристическите дейности” от ПРСР 2007-2014г. Одобрени за финансиране са всички 

разходи, извършени от общината за реализирането на проекта. 

През 2014г. са извършени разходи по обекта в размер на 203661,72 лв. 

Отчетната стойност на обекта е в размер на 316795,86 лв. 

 
 

 Благоустрояване на прилежащия терен към Културен център (читалище) 

“Игнат Канев” – УПИ ІХ 918 в кв.23 по рег.план на с.Горно Абланово  

 Въз основа на сключен договор за СМР през м.септември 2014г. е извършено 

благоустрояване на площите около новоизградения Културен център (читалище) в 

с.Горно Абланово (дарение от Игнат Канев), което включва изграждане на нови и 

подмяна на съществуващи тротоарни настилки около сградата, предпазни парапети 

пред главен и страничен вход, облицоване на колони, бордове и пиластри по фасадите, 

както и терасиране и облагородяване на зелените площи във и пред имота. 

 През 2014г. извършените разходи по обекта са в размер на 43101 лв. Отчетната 

стойност на обекта е 71109,60 лв. Обектът остава преходен за 2015г. 

 

 

2. Придобивания през 2014г. 

 

1. Котел за отопление на сградата на общинска администрация на стойност 4800лв.  



2. Пожароизвестителна система в сградата на общинска администрация в 

гр.Борово на стойност 12835лв. (6417 лв. платени през 2014г.) 

3. Компютърна система за нуждите на ОУ “Христо Ботев” – с.Горно Абланово на 

стойност 859 лв.; 

4. Апарат за ултразвукова терапия на стойност 1800 лв.  

5. Апарат за интерферентни и средночестотни руски токове на стойност 1500 лв. ; 

6. Апарат за диадинамични токове и галваничен ток на стойност 1020 лв. ; 

7. Храсторези – 7 бр. на стойност общо 8829 лв.; 

8. Климатик за големия салон на читалище “Искра 1898” гр.Борово на стойност 

2465 лв. ; 

9. Земя – УПИ VІ 565, кв.23 в с.Горно Абланово за читалище на стойност 3600 лв.; 

10. Компютърна система за нуждите на ОП “ГФЧ” на стойност 779 лв. 

11. Леки автомобили – 2бр. за нуждите на ОП “ОХКУ” на стойност общо 12000 лв. 

12. Горскостопански план с мероприятия за горите на Община Борово (преходен 

обект от 2012г.) на стойност 9309,08 лв. (от които 7447,27 лв. са платени през 

2014г.) 

13. Придобивания по проект 18/313/00099 „Експониране на местното етнографско, 

историческо и природно наследство” /по м.313 на ПРСР 2007-2103г./ : 

 
-  

- Ръчна художествена изработка на реплика на Боровското съкровище на 

стойност 12000 лв. 

- Компютърно аудио-визуално съдържание- 35 кратки филма, представящи 

местното етнографско, историческо и природно наследство на стойност 

133 000 лв. без ДДС (сключен е договор, но не са извършвани плащания 

през 2014г.) 



- Компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание на 

стойност 25 600 лв. без ДДС (сключен е договор, но не са извършвани 

плащания през 2014г.); 

- Видеокамера на стойност 2999 лв. без ДДС; 

- Висококачествен безжичен микрофон на стойност 899 лв. без ДДС; 

- Музикална уредба на стойност 3797 лв. без ДДС; 

- Озвучителна уредба с висока мощност на стойност 4159 лв. без ДДС; 

- Акордеон на стойност 1100 лв. без ДДС; 

- Специализиран компютър за обществен достъп (киоск) на стойност 4990 

лв. без ДДС; 

- Широко форматен екран на стойност 1494 лв. без ДДС; 

- Посетителска работна станция – 4 бр. на стойност общо 7936 лв. без 

ДДС; 

- Сервизен компютър на стойност 1538 лв. без ДДС. 
 

 

 

 


