
Отчет  

за постигнатите резултати от работата  

на кмета на Община Борово Георги Георгиев и ръководения от него екип  

за периода от началото на настоящия мандат 04.11.2011 г. до 31.05.2015 г. 

 

Образование 

 

През мандата е създадена е възможност всички деца от  

0 до 3 в Борово и от 3 до 7 години във всички населени 

места да имат достъп до предучилищно възпитание и 

образование. Процентът на обхванатите в 

предучилищно възпитание деца е сравнително висок – 

до  85 % децата от 0 до 7 години се обучават в 

предучилищни групи. 

За съжаление  демографски тенденции на обезлюдяване 

на общината влияят негативно върху броя на децата в 

общинските училища. В края на 2011 г. Основно училище „Христо Ботев” в село Горно 

Абланово беше дофинансирано с 10 000 лв, в края на 2013 г. – с 27 000 лв от 

общинския бюджет.  Ако това не беше се случило и  училището в Горно Абланово не 

беше съхранено, щеше да се утежни достъпа на децата от село Батин до образование, 

тъй като, за да ходят на училище, трябваше да пътуват 

ежедневно сутрин и вечер общо 45 км. Съхраняването 

на училище в село Горно Абланово е стратегически 

избор на настоящия управленски екип, за които той 

работи усилено. В училището беше извършена сериозна 

финансова ревизия,  за което са уведомени 

специализираните държавни органи. Строгата 

финансова дисциплина помогна училището да 

съществува, през 2014 г. то се издържаше в рамките на 

делегираните от държавата средства и не бе необходимо да бъде дофинансирано. 

Ежегодно по предложение на кмета на община Борово 

Георги Георгиев общинският съвет взема решение за 

съществуване на слети паралелки и паралелки под 

разрешения минимум за всяка една от трите изминали 

учебни години и за трите общински училища, с цел 

съхраняване на общинската общообразователна мрежа и 

осигуряване на равен достъп на всички деца до 

образование. 

Поради липса на достатъчно специалисти за всяка една 

от изминалите учебни години се внасяха предложения в Общински съвет – Борово за 

заплащане на  пътните разходи на учителите, преподаващи в общинските училища. С 

това се изпълняват нормативните изисквания в образователна система, а обучението на 

младите хора от общината се поверява на специалисти. 

Общината подкрепи усилията на педагогическия 

колектив на СОУ „Св. Климент Охридски” в град 

Борово за поредна година да се реализира прием за 9 

клас в една непрофилирана паралелка. Проведоха се 

срещи с ректора и преподаватели в РУ „Ангел Кънчев” с 

цел създаване на специализирани програми за обучение 

на средношколците по определени специалности и 

професии. Педагогическият екип на Средното 



общообразователно училище проведе разяснителна кампания сред децата и родителите, 

но усилията се оказаха напразни. Прием за 9 клас за 

учебната 2012-2013 г. не се реализира. От 01 септември 

2014 г. Средното общообразователно училище в гр. 

Борово бе преобразуване в основно. 

Управленският екип на Община Борово се включи в 

гражданското възпитание и образование на учениците от 

общинските училища.  

През всяка една от изминалите учебни години кмета, 

заместник – кмета, секретаря на община и директорът на 

дирекция „специализирана администрация” вземат участие в тържествата по случай 

началото, а в края на всяка учебна година се срещаха със 

завършващите 12-класници и осмокласници, бяха чести 

гости на различни училищни инициативи.  

Ежегодно се организират спортни инициативи в чест на  

17 май – Денят на спорта, които се посещават от кметът 

на Община Борово, който не пропуска да осигури 

скромни награди и почерпка за децата и учениците.  

В Дните на Община Борово винаги се планират детски и 

младежки мероприятия, за да се подчертае идеята, че 

децата и младежите също са граждани на общината. 

През месец ноември 2012 г.  кметът на Община Борово инициира провеждането на  

среща с родителите на учениците от СОУ „Св. Климент Охридски” – град Борово. 

Обсъдени бяха някои негативни тенденции, свързани с 

посещаването на учебните занятия.  

В община Борово бе създаден местен екип, ръководен от 

директора на дирекция „Специализирана 

администрация”, който да работи по Националната 

програма за първична профилактика на рака на 

маточната шийка в Република България. Екипът 

разработи програма за работа на територията на Община 

Борово.  

Управляващият екип на общината създаде възможности за добрата и ползотворна 

работа на младежката организация на Българския червен кръст в град Борово. По 

инициатива на Георги Георгиев за децата и младежите бяха закупени  грейки с 

отличителните знаци на червения кръст и с логото на СОУ „Св. Климент Охридски”. 

Младежката организация на БЧК в Борово е активен участник във всички местни 

събития и инициативи – раздаване на храни от интервенционните запаси за хора в 

неравностойно положение, Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”, други 

общоградски инициативи.  

Един от големите успехи на администрацията в 

областта на образованието през изминалите две години 

е в следването на избрания подход към Помощното 

училище в село Брестовица. През 2012 г. след 

целесъобразно решение на Общинския съвет, са направени 

постъпки към Министерство на образованието, младежта и 

науката държавното помощно училище в село Брестовица 

да стане общинско. Усилията се увенчаха с успех. В 

началото на 2013 г. то стана общинско, а през лятото на същата година се наложи  да бъде 

закрито, защото в училището за учебната 2013 – 2014 г. щяха да се обучават само осем 

деца. За осемте деца бе създадена помощна паралелка в СОУ „Св. Климент Охридски” – 



град Борово. За кратко време се положиха много усилия, които на пръв поглед може би 

изглеждат излишни, но запазването за една година на 

Помощното училище в село Брестовица спомогна за 

съхраняване на съществуващите социални услуги в село 

Брестовица до момента, в който те успешно бяха 

преструктурирани, без да се загубят средства от 

държавната субсидия.   

През мандата бяха съхранени трите общински училища, 

две от които средищни с осигурен ежедневен транспорт. 

Бе осигурено столово хранене за всички ученици в трите 

общински училища. През настоящия мандат след повече от 20 години бяха създадени 

условия за столово хранене и в ОУ „П. Р. Славейков” – село Обретеник. Това стана 

възможно  след преструктуриране на дейностите по обществено хранене в общината и 

създаване на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”. 

За пръв път през настоящия мандат се създадоха спортни съоръжения – спортна зала в 

центъра на град Борово и мултифункционална спортна площадка в квартал Север – град 

Борово. 

 


