ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БОРОВО
2011 – 2015 ГОДИНА
Общинският план за развитие на Община Борово 2007-2013,
Актуализираният документ по изпълнението и приложимостта на Общинския план
за развитие 2007-2013 г., изработен през 2012 г., и Програмата за управление на
Община Борово за мандат 2011 – 2015 бяха основните документи, от който се
ръководихме при изпълнение на всички общински дейности през 2013 г.
Настоящият отчет се изготвя, за да се спазят разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация. Документът следва
структурата на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2011 – 2015
г.
ПРИНЦИПИ
Спазихме заложените в Програма за управление на Община Борово 2011 –
2015 г. основни принципи:
 Единен подход за планиране и програмиране;
 Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на целите
на Общинския план за развитие;
 Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на всички
дейности;
 Координация на дейността на общинска администрация в процеса на
планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията,
наблюдението и оценката;
 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международното, националното и регионално равнище;
 Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане
и осъществяване на публичните регистри, които се създават и водят в
общината. Публично оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта
за общински бюджет, както и степента на изпълнението му;
 Отворена и открита към хората администрация – провеждане на
обществени обсъждания с гражданите по важни за развитието на общината
въпроси.
ПРИОРИТЕТИ
През 2013 г. работихме така, че да изпълним Главния приоритет на
Програмата: „Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта,
подпомагане на уязвимите от бедността, подобряване на жизнената и околна
среда”.
1.
За периода 2012 – 2013 г. усвоихме повече от 1 700 000 лв, за над 400
работни места като използвахме всички текущи възможности на

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013,
както и на всички останали програми за заетост, включително
Регионална програма за заетост – 2012 и 2013 г.
2.
Проведохме срещи с частни инвеститори за създаване на малки
производства в населените места на общината. Някои от идеите ни се
реализираха временно, а за други предвиждаме реализация през
настоящата 2014 г.
3.
Извършихме множество ремонти на сгради на обществени институции
в град Борово, които не бяха ремонтирани повече от 25 години.
4.
Работихме, за да поддържаме добрия външен вид на всички населени
места – улици, обществени паркове, гробищни паркове;
5.
Осигурихме достатъчно средства за сметоизвозване, депониране на
отпадъците и поддръжка на обществени терени;
В местното самоуправление и местната администрация изпълнихме
заложените приоритети:
 Създадохме стриктен механизъм за финансов контрол на всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 Доказахме, че с извършените промени е създаден оптимално работещ
управленски екип.
ОБРАЗОВАНИЕ
Както отбелязахме в Програмата за управление на Община Борово 2011 – 2015 г.:
„Образованието е най-важната сфера в обществения живот на една община”. За
съжаление в нашата община образователните институции са малко и с малък брой деца
и ученици. Може да се каже, че работихме така, че да се съхранят всички
съществуващи на територията на общината образователни заведения, а това,
според нас, е един сериозен успех, въпреки демографската криза.
Най-големият успех 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,
направихме постъпки към Министерство на образованието, младежта и науката
държавното помощно училище в село Брестовица да стане общинско. Усилията ни се
увенчаха с успех. В началото на 2013 г. то стана общинско, а през лятото на същата
година се наложи то 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. Така успяхме да съхраним
съществуващите социални услуги в село Брестовица – Дом за деца лишени от родителски
грижи и Дневен център за деца с увреждания, за който в бюджет 2013 г. получихме около
480 000 лв. държавни средства. Осигурихме по-добър живот на институционализираните
деца и не на последно място запазихме работните места в селото. За работещите в
услугите и за инстуционализираните деца изминалата 2013 г. бе спокойна и сигурна.
Предучилищно възпитание и обучение
За учебната 2013 – 2014 г. предучилищното възпитание и обучение се реализира
от ОДЗ „Славейче” в град Борово с филиали в селата Горно Абланово и Обретеник,
където се обучават 113 деца 0 до 7 години. За съжаление за изминалата учебна 2012 –
2013 г., децата, записани в ОДЗ бяха 126, или с 13 повече от настоящата учебна година.

Подлежащите на задължително предучилищно обучение деца на 5 и 6 години са
обхванати напълно. В ОДЗ „Славейче” работят 9 души педагози и 14 души обслужващ
персонал. Осигурен е безплатен транспорт на децата от селата, в които няма детски
заведения до Детското заведение в Борово и до филиала в село Горно Абланово.
Общообразователни училища
За съжаление демографските тенденции на обезлюдяване на общината
продължиха и през 2013 година, а това най-бързо се усеща в сферата на образованието.
Особено уязвимо в тази посока е училището в село Горно Абланово, за учебната 2013 –
2014 г. в него се обучават едва 61 деца. В края на 2013 г. Основно училище „Христо
Ботев” в село Горно Абланово беше дофинансирано с 27 000 лв. от общинския бюджет.
За да намали разходите за издръжка на учебното заведение, управленският екип на
общината предвижда да се извърши ремонт на парната инсталация в училище, с което
цели икономия на средства и оцеляване на училището въпреки минималния брой
ученици. Съхраняването на училище в село Горно Абланово е стратегически избор
за оставащите две години от мандата, това е не само опит да се пресече процеса на
обезлюдяване на населените места в общината, но и стъпка към правото на достъп
до образование на децата от село Горно Абланово, и особено на тези от село Батин.
Ако бъде закрито училището в Горно Абланово, децата от село Батин ще трябва да
изминават 40 км на ден, за да посещават училище в село Обретеник. Младите хора от
селата Горно Абланово и Батин се включват във всички общоселски и общински
мероприятия, както и в редица мероприятия, организирани от техните учители извън
община Борово. Снимката показва участие на ученици от ОУ „Христо Ботев” на
общоселско тържество през септември 2013 г.

И тази година по предложение на кмета на община Борово общинският съвет взе
решение за съществуване на слети паралелки и паралелки под разрешения минимум за
учебната 2013-2014 г., което е още едно добро дело по посока на съхраняване на
общинската общообразователна мрежа.
Поради липса на достатъчно специалисти и през 2013 г. се взе решение да се
заплащат 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.

За поредна година управленският екип на Община Борово се включи в
гражданското възпитание и образование на учениците от общинските училища. През
изминалата година ученици от всички училища гостуваха на кмета на Община Борово.
В началото на месец март 2013 г., по случай мартенските празници ученици от
Помощното училище „Св. св. Кирил и Методий” село Брестовица, които са и
потребители на ДЦДУ „Патиланци”, се срещнаха със заместник – кмета на Община
Борово – Илияна Георгиева и със секретаря на общината – Бисерка Тодорова. По
подходящ начин младежите от Помощното училище бяха запознати с функциите на
общината, както и с правомощията на управленския екип. За поредна година кметът на
Община Борово посети завършващите дванадесетокласници и им подари скромни
подаръци с герба на община Борово. Покани ги да продължат образованието си във
висши учебни заведения и след това да се завърнат да работят в родния си град. Георги
Георгиев акцентира върху необходимостта от професионално подготвени кадри за
разширяващата се мрежа от социални услуги. Петима от завършилите 12-ти клас през
2013 г. продължиха образованието си във висши учебни заведения, като една девойка е
приета да се обучава в специалността „ерготерапия”. Това е добра атестация за отличната
подготовка, която младежите получават в СОУ – град Борово.

В чест на 17 май – Денят на спорта кметът на Община Борово посети
провежданите спортните игри, организирани от учителите за децата от началния курс и
футболната надпревара между отборите но общинските училища и награди с предметни
награди победителите. На 5 септември – Денят на Община Борово – младежкият
футболен отбор изигра приятелски мач с ветераните на „Борово 2000”. Така младите хора
от Борово дадоха своя принос в празника на своя град.

В истински общински празник се превърна откриването на учебната година. Нито
едно детско и учебно заведение не остана непосетено от представител на управляващия
екип.
В общината са създадени възможности за добрата и ползотворна работа на
младежката организация на Българския червен кръст. През 2013 година младежите
от организацията на БЧК в СОУ „Св. Климент Охридски” участваха в доброволческите
акции по раздаване на храни, осигурени от Интервенционните запаси на Европейския
съюз, в организирането на шестото издание на Фолклорния фестивал „От Дунав до
Балкана” и в тържественото откриване на новоизградения паметник на загиналите във
войните от село Балабанлий.

През месец ноември „Ден на толерантността” организираха учениците и
учителите от Основно училище „П. Р. Славейков” – село Обретеник, на тържеството

присъстваха ученици от другите общински училища и заместник-кметовете на община
Борово – Илияна Георгиева и Силвия Гезмиш. Идеята на празника беше младите хора
от общината да се възпитават в дух на сътрудничество, приятелство, взаимопомощ и
толерентност между децата без разлика на етническа и религиозна принадлежност.
Казаното по-горе показва, че управленският екип на Община Борово продължава
да подкрепя общинската образователна система. Младите хора са чести гости в
общината, защото те се възпитават не само от семейството и училището, но и от цялото
общество. Особено радваща е инициативността на младите хора, с която те се включват
в различни обществени мероприятия.
Във връзка с гореизложеното може да се каже, че са реализирани следните
очакваните резултати:
 Съхраняване на трите общински училища, две от които средищни с
осигурен транспорт;
 Осигуряване на столово хранене за всички ученици в трите общински
училища;
 Активно участие на общинското ръководство в гражданското възпитание
на младите хора, привличането им за участие в различни обществени
инициативи.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Изминалата 2013 г. беше много успешна в сферата на социалните услуги.
1. Социални услуги за хора с увреждания
На територията на Община Борово работи един от най-големите в страната
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Детелина”.
През 2013 г. екипът на ЦСРИ е предоставял услуги на 110 лица с увреждания от град
Борово, село Обретеник, село Горно Абланово, село Волово, село Батин. В сравнение с
2012 г. в услугата са настанени още 10 лица, или с 20 над капацитета. Вече втора година
ЦСРИ „Детелина” обслужва лица над капацитета на услугата, с цел удовлетворяване
потребностите от социално включване на по-голям брой лица с увреждания от общината.
В ЦСРИ „Детелина” са настанени повече от 40 лица извън общинския център, те са
получили достъп до медицинска и социална рехабилитация, психологическа подкрепа,
достъп до форми за социално включване, групови терапии, мероприятия за организиране
на свободното време. Мобилната услуга се осъществява и на територията на град Борово.
Посредством мобилен достъп над 70 лица със затруднения в предвижването са
извеждани от социалната изолация и самотното съществуване и са участвали в
терапевтични групи и културни мероприятия. Услугата „социален транспорт” е ползвана
приодично от 85 от 110 потребители. През 2013 г. в ЦСРИ продължи да се реализира
възможността социалните услуги да се доставят посредством посещенията на екипа от
специалисти в домовете на най-трудно подвижните потребители. До 2012 г. по този
начин се доставяха предимно медицинските услуги. Вече втора година мобилен екип от
медицински специалист и социален работник посещава потребители по домовете им и
им оказва навременна помощ в обичайната им домашна среда.
Това са новаторски промени и безспорни успехи за колектива на ЦСРИ, които
изпълниха стратегическите задачи, поставени пред специалистите в сферата на
социалните услуги в общността – осигуряване на достъпни и качествени социални

услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за
хората от рисковите групи.
През 2014 г. екипът на ЦСРИ се готви да отпразнува десетгодишнината от
създаването си, а настоящият колаж е визитната картичка на услугата.

През 2013 г. продължи доставката на услуга „личен асистент” на хора с
увреждания с 90 и над 90 % загубена работоспособност. За периода 10.01.2011 –
31.12.2013 г. услугата „личен асистент” са ползвали 27 лица, а 24 души са работили като
лични асистенти. В края на 2013 г. бе разрешено набиране на потребители за трети път,
като от възможността се възползваха 10 лица със загубена работоспособност. Осем лица
кандидатстваха за работа като лични асистенти. За 2013 г. общината е усвоила около 42
хиляди лева за работни заплати само на личните асистенти, а за периода 10.01.2011 –
31.12.2013 над 120 000 лв. Чрез услугата „личен асистент” е реализирана
възможността най-тежко болните хора в общината да получат подкрепа за достоен
живот, въпреки ограниченията на заболяванията и невъзможността за
самостоятелно обслужване.
През 2013 г. Община Борово започна реализацията на проект „Подкрепи ме!” по
схема „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20072013”. Той се реализира в периода 01.02.2013 – 31.03.2014 г. Проектът е на стойност
151 000 лв, по него се доставят услугите „домашен помощник” и „домашен санитар”
на лица с увреждания и самотноживеещи възрастни. На 01.04.2013 г. Община Борово нае
на работа 15 домашни помощници и 15 домашни санитари, които поеха грижата за 69
потребители или с 9 над заложените 60 в първоначалните индикатори. По този начин се
реализира възможността за изравняване на достъпа до социални услуги за хората с
физически ограничения от цялата община, тъй като услугите се доставят във
всички населени места от общината. Екипът по проекта изготвя ежемесечни отчети,

които се публикуват на страницата на проекта в сайта на Община Борово. Снимката
показва мониторингово посещение на ръководителя на проекта в дома на потребител.

Продължи реализацията на услугата „Защитено жилище” за лица с
интелектуални затруднения. През 2013 г осемте младежи и девойки продължиха да
живеят в Защитено жилище „Бъдеще”. Вече втора година един от младежите - Николай
работи, а друг от младежите - Георги довършва средното си образование, през
настоящата 2013 – 2014 учебна година е ученик в 12 клас на СОУ – Борово и доброволец
в младежкото формирование на БЧК. Николай и Георги имат най-големи лични
възможности за реализация и затова са активни участници в обществения живот. През
2013 г. в ЦСРИ „Детелина” бяха настанени младежи от ДДЛРГ – село Брестовица. Това
създаде възможност младежите с увреждания, без разлика от това дали са от общността
или от социалните услуги да се събират на младежки мероприятия и да участват в
различни инициативи – честване на Деня на земята – 22 април, Деня на туризма, Хелуин
и др. През 2014 г. тези инициативи ще продължат, за да продължи и интеграцията на
младежите с увреждания в обществения живот. Може да се каже, че осемте младежи от
Защитено жилище са пълноправни граждани на обществото, присъстват на всички
общоградски мероприятия и се включват съобразно възможностите си в
младежките инициативи.

От началото на м. септември 2012 г. общинска администрация Борово започна да
приема заявления за изготвяне на карти за преференциално паркиране на хора с
увреждания. Картата се издава по образец, съобразен със стандартизирания модел на
европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на ЕС относно
картата за паркиране на хората с увреждания. Картите се издават на лица с трайни
увреждания, регистрирани по постоянен адрес на територията на Община Борово, за
които органите на медицинска експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 %. През 2013
г. са издадени 15 броя карти на лица с увреждания.
2. Социални услуги за хора в надтрудоспособна възраст
Най-старата и най-голямата социална услуга в Община Борово Домашен социален
патронаж продължи да съществува през 2013 г. под нова форма. Още през 2010 г. влезе
в сила промяна на Закона за социалното подпомагане, която изискваше социалните
услуги да се управляват от ръководител, който да е работодател на персонала в тях. С
Решение № 222 от 27.03.2013 г. на Общински съвет – Борово бе създадено Общинско
предприятие „Обществено хранене и социални услуги”.

Реално то започна да функционира на 08.04.2013 г., когато е извършено
назначаването на персонала и приемане на кухните и превозните средства. От 01.05.2013
г. са назначени директор, социален работник и счетоводител. Изпълнени са изискванията
по регистрацията на предприятието в регистър БУЛСТАТ. Регистрирани са обектите и
колите за разнос в ОДБХ. Направена е регистрация в Инспекция по труда, сключен е
КТД и са осигурени основните трудови права на работниците. Изготвена е основната
документация на предприятието – Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни
правила за работна заплата, длъжностно и поименно щатно разписание, документация
по ЗЗБУТ, длъжностни характеристики, нови досиета на всички потребители.
Предприети са мерки по поддръжка и обновяване на материалната база. Извършен
е освежителен ремонт на петте кухни, както и поддържащи ремонти на четирите
превозни средства. Поради ограничените наличности в бюджета е закупено малко
количество дребен кухненски инвентар. Необходимостта от подмяна на кухненската
техника и увеличаване на броя й е взета предвид при изготвяне на проектобюджета за
2014 г. В края на отчетния период е назначен и общ работник по поддръжка, който в

рамките на възможностите на бюджета и с налични подръчни материали отремонтира
част от техниката.

Освен с дейността на услугата „Домашен социален патронаж” предприятието е
натоварено с дейностите по осъществяване на детското и ученическо хранене.
Разработена е процедура по отчитане на разходите за приготвяне на храната и
разпределянето им между потребителите. Предприети са мерки за промяна на лимитите
на храноден на второстепенните разпоредители. Създадена е организация на
ученическото хранене. Извършена е и промяна във функции и преразпределение на
потребители на кухни, с цел максимално уравновесяване на натоварването. В
проектобюджета за 2014 г. са заложени допълнителни бройки за кухненски персонал,
главно с оглед осигуряване дейността на кухнята в СОУ – Борово, която работи всеки
ден, без изключение.

Основни приоритети за 2014 г. са разработването на услугите „кетъринг за
населението” и „домашен помощник – домашен санитар”, както и да продължи работата
по поддръжката и обновяването на материалната база.
За учебната 2013 – 2014 г. бе създадено столово хранене и за учениците от
Основно училище „П. Р. Славейков”, така всички ученици от общината могат да се
хранят здравословно и питателно.
През 2013 г. Община Борово продължи да финансира дейността на
пенсионерските клубове във всичките населени места. Кметът на общината бе чест гост

на мероприятия, организирани от местните пенсионерски клубове. Пенсионерските
клубове са активни участници в обществения живот. Продължи и подпомагането с
транспорт на изяви на пенсионерските клубове в различни мероприятия в други общини
и в транспортирането им за различни инициативи в рамките на общината.
През 2013 г. бе извършен и ремонт на помещението, ползвано за Пенсионерски
клуб в село Обретеник.

Подпомагането на клубовете на пенсионера ще продължи и през 2014 г. Тази
дейност отразява разбирането на управленския екип на общината, че възрастните
хора са голяма и достойна част от обществото, че заслужават уважение и подкрепа,
разбиране и помощ.

Помощник и активен участник в сферата на социалното подпомагане на
уязвимите обществени групи е Общинската организация на БЧК. В нея се членува и
работи доброволно, изградено е общинско ръководство, а кметът на Община Борово е
участник в областното ръководство на БЧК. Боровската общинска организация е
неотделима част от международното и националното червенокръстко движение, като
изповяда и прилага неговите основни принципи – хуманизъм, безпристрастност,
неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност. На територията на
общината са създадени и работят шест дружества, от които едното – младежко. През 2013
г. са осъществени два транша на раздаване на храни – общо 8000 кг. за 330 потребители
от цялата община.
3. Социални услуги за деца с увреждания
През 2013 г. на територията на община Борово продължиха да функционират два
дневни центъра за деца с увреждания и Дом за деца, лишени от родителска грижа в село
Брестовица. Извършените през 2012 г. ремонти в ДДЛРГ и ДЦДУ „Патиланци” – село
Брестовица дадоха възможност изминалата 2013 г. да донесе спокойствие, уют и да
повиши качеството на предоствяните услуги. /на снимката потребители на ДЦДУ
“Слънце” – град Борово/

Съгласно съществуващата областна стратегия за развитие на социални услуги
Домът в село Брестовица трябва да бъде преструктуриран и закрит през 2015 г. От 2011
г. е спряно настаняването на деца в него. От 2010 г. влезе в сила промяна на Закона за
социалното подпомагане, с която при трайно незает капацитет /шест месеца/, той се
намалява с броя на незаетите места, а това рефлектира върху размера на държавната
субсидия. И така за периода 2011 – 2013 г. субсидията на ДДЛРГ беше намалена с повече
от 300 000 лв. В края на 2012 г. указанията на МТСП бяха, че общините трябва да
преструктурират услугите си, така че новите услуги да се създават и/или
преструктурират в рамките на отпуснатата от държавата субсидия. По тази причина, през
2013 г. Обществения съвет за социални услуги в Община Борово предложи на Кмета на
Община Борово и на Общинския съвет - Борово преструктуриране на съществуващите в
момента услуги, за да се избегне намаляването на държавната субсидия за общината.
Промяната се основаваше на следния анализ:
Към м. март 2013 г. в Дома в село Брестовица се отглеждат 36 деца и лица на
възраст от 9 до 26 години, от тях: пет на възраст от 9 до 13 години; седем - от 14 до 16 г.;
дванадесет от 17 до 19 г., и дванадесет от 20 до 26 г.

Към март 2013 г. в ДЦДУ “Патиланци” са настанени 15 деца на възраст от 13 до
18 г. Успех за екипа на ДЦДУ „Патиланци” е настаняването на седем деца от общността,
с което към края на 2013 г. услуги ползват 17 деца. Още една общинска услуга предоставя
ползването на услуги посредством мобилен достъп, така деца от малки населени места
имат равен достъп до социални услуги. Добрата работа на малкия екип предотврати
възможността за намаляване на капацитета на услугата, въпреки че през 2013 г. поради
навършване на 18 - годишна възраст от услугата бяха изведени четири деца. През 2014 г.
ще бъдат изведени още пет от 17-те деца, защото ще навършат пълнолетие. Една отлична
услуга, доказана добра практика в общността, ще бъде изложена на риск от намаляване
на капацитета. От седемнадесетте деца “дневна” услуга ползват само три, останалите 14
ползват “полудневна” или “почасова” грижа, която могат да получат и в ЦОП. Както
казахме и по-горе независимо, че са деца с увреждания питомците на ДЦДУ „Патиланци”
са чести гости на град Борово, на Община Борово и на ЦСРИ „Детелина”. /Снимката
показва среща на ученици от Помощно училище, със заместник-кмета на общината
Илияна Георгиева и със секретаря на общината Бисерка Тодорова./

В ДЦДУ “Слънце” към март 2013 г. бяха настанените 20 деца – дневна услуга
получават само шест; останалите ползват „полудневна” или „почасова” грижа.
Преструктурирането на ДЦДУ “Слънце” в ЦОП се налага и поради
необходимостта да се предоставят следните услуги: превенция на изоставянето,
превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция
на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от
институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на
бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви. От 2012 г. в община Борово вече има едно приемно
семейство. Децата, за които има риск от отпадане от училище, са 20 само в град Борово.
Повече от 20 само в град Борово са семействата в риск. Случаите на насилие от дете над
друго дете, по данни на ОЗД – Бяла за Община Борово, за 2012 г. са 12, от тях четири
случая на насилие над дете от дете, седем – на насилие над дете от възрастен, един –
неидентифициран.
Затова Общественият съвет предложи преструктуриране на Дневен център за деца
с увреждания “Слънце” – град Борово с капацитет 20 места в Център за обществена
подкрепа с капацитет 40 места. Новият ЦОП ще приеме и децата от ДЦДУ “Патиланци”.
Чрез ЦОП ще се осигури възможност за достъп до социални услуги на други уязвими
обществени групи. Целта на промяната е в услугата да не се достига до трайно незает

капацитет, чрез който общината да губи пари, а от там услуги за децата с увреждания и
работни места.
Втората промяна беше свързана с преструктуриране на Дневен център за деца с
увреждания “Патиланци” – село Брестовица, с капацитет 20 места в Преходно жилище
за младежи /от 16 до 18 г/ с капацитет 6 места. За да се определи капацитета на услугата
се има предвид не само потребността от нея, но и възможността на сградата.
Помещенията, ползвани от ДЦДУ “Патиланци” са основно ремонтирани, с подменена
дограма, подови настилки, изграден кухненски бокс и локално парно отопление. В тези
помещения могат да бъдат настанени само шест деца, а и без това необходимостта от
места в тази услуга не е по-голяма. Снимката показва занимания по трудотерапия в
ДЦДУ „Патиланци” – село Брестовица.

Тъй като голяма част от питомците на Дома са на възраст над 18 г. Общественият
съвет взе решение в помещенията, предназначени за Преходно жилище да се създаде
Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 12 места. Институционализираните
в Брестовица младежи са предимно с тежки интелектуални или множествени
увреждания. Поради това те трудно биха могли да се грижат за себе си и се нуждаят от
резидентна услуга, в която да бъдат настанени дългосрочно, но животът им да бъде
изживян човешки.
В момента в Община Борово съществуват следните услуги делегирани от
държавата дейности:
 ЦСРИ “Детелина” с капацитет 90 места;
 Дневен център за деца с увреждания “Слънце” с капацитет 20 места;
 Дневен център за деца с увреждания “Патиланци” с капацитет 20 места;
 Дом за деца лишени от родителски грижи с капацитет 37 места;
 Защитено жилище с капацитет 8 места.



Услуги по проекти:
Личен асистент;
Домашен помощник – домашен санитар;



Социални услуги на общинско финансиране:
Домашен социален патронаж.

От 01.01.2014 г. се надявахме Община Борово да разполага със следните
държавни услуги:
 ЦСРИ “Детелина” с капацитет 90 места;
 ЦОП в град Борово с капацитет 40 места в помещенията на ДЦДУ “Слънце”;
 Преходно жилище с капацитет 6 места в помещенията на ДЦДУ “Патиланци”;
 Дом за деца лишени от родителски грижи с капацитет 25 места;
 ЦНСТ с капацитет 12 места в помещенията, изградени за Преходно жилище;
 Защитено жилище с капацитет 8 места.
През 2014 г. ще продължи доставянето на услуги “личен асистент”, “домашен
помощник – домашен санитар”.
Преструктурирането на услугите за деца в услуги за лица показа, че Община
Борово разполага с професионален капацитет да трансформира своите услуги така, че да
се доставят най-необходимото на потребителите, като едновременно с това се съхранят
работните места.
За съжаление компенсираната промяна не бе одобрена със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г., Още през месец януари 2014 г. ще се
предприемат нови стъпки в тази насока, за да се съхрани постигнатото до този момент в
сферата на социалните услуги.
От 2013 г. се възстанови практиката да се събират всички специалисти от
социалната сфера, които да обменят опит или да присъстват на специализирани
обучения. Това подобри комуникацията между специалистите и създаде възможност
членовете на всички екипи да са запознати с проблемите или постиженията на колегите
си от другите услуги. В тези срещи вземат участие и специалистите от новото общинско
предприятие.
Или равносметката от динамичната, но и устойчива социална политика на
Община Борово е 121 работни места /от които 40 по проети/ в осемте услуги и 260 деца
и лица с увреждания, които получават социални услуги. В Община Борово хората с
увреждани са почти 10 % от населението или приблизително около 680 лица, от тях една
трета получават социални услуги.
Социални услуги получават и около 150 самотноживеещи възрастни хора. За
населението на община Борово, където хората в надтрудоспособна възраст са 40 %, това
е крайно недостатъчно. За да се работи по посока на доставянето на услуги и на други
хора в неравностойно социално положение се създаде Общинско предприятие
“Обществено хранене и социални услуги”. Развитието и усъвършенстването на
неговите дейности тепърва предстои.
Грижата за бедните, слабите, самотните и изоставените е мерилото за зрялост
на едно общество. Община Борово показа, че умее да работи с грижа за хората в
неравностойно положение. Благодарност за това заслужават служителите, заети с
нелеката задача да работят в социалната сфера.
Във връзка с гореизложеното, считаме че са реализирани заложените в
Програмата цели и приоритети:
 Усъвършенстване на системата на социалните услуги по посока на
създаване на мобилен достъп до услугите на хора с увреждания;
 Разгръщане на пълния капацитет и възможности на създадените вече
услуги;







Създаване на нови социални услуги само при доказана потребност и в
следване на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2011
- 2015 г;
Усъвършенстване на възможностите на Домашните социални патронажи и
строг контрол върху качеството на входящите продукти и готовата храна;
Сериозна и последователна работа с проекти по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”;
Равен достъп на гражданите от всички населени места до системата на
социалните услуги чрез създаване на социален транспорт;
Използване възможностите на мобилните социални услуги за разширяване
да достъпа до здрави грижи и социални услуги.

СОЛИДАРНА И АНГАЖИРАНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТ
През 2013 г. продължи да се засилва тенденцията, очертана през 2011 г. – високи
нива на безработица, ниски нива на заетост в малки и средни частни предприятия,
свиване на същинския пазар на труда, разширяване на обхвата на заетост до програми и
проекти, финансирани от Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията
по заетост и Агенцията за социално подпомагане. Равнищата на безработица и през 2013
г. се задържаха на равнището на 30 и над 30 %, въпреки големия брой хора, наети в
програмите за заетост.
За две години 2012 и 2013 Община Борово усвои около 1 700 000 лв. от програми
за временна заетост, финансирани през Агенция по заетостта. Вече четвърта година
Община Борово разработва и печели Регионална програма за заетост, такава е спечелена
и за 2014 г. Повече от петнадесет години Община Борово наема работници по
Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” и през 2013 г.
по тази програма бяха осигурени работни места на 26 безработни лица, получаващи
социални помощи. През 2013 г. Община Борово е кандидатствала и по две мерки за
насърчаване на заетостта по ЗНЗ, едната е за наемане на работа на лица с намалената
работоспособност, а втората – за наемане на лица до 29-годишна възраст.
За съжаление в последните месеци на 2013 г. не бяха осигурени възможности на
общините да кандидатстват по програма „Развитие” на Оперативна програма за развитие
на човешките ресурси, чрез която се осигуряваха най-много работни места. Община
Борово ще продължи да кандидатства по всички възможни мерки, програми и проекти в
сферата на субсидираната заетост и през 2014 г.
През изминалата 2013 г. общинското ръководство се стараешe да поддържа добри
отношения с местните земеделски и производителни кооперации и да си партнира с тях
по важни обществени дейности.
Във връзка с гореизложеното може да се каже, че управляващият екип и
общинска администрация последователно следваха следните цели и приоритети:
 Укрепване и развитие на общинската икономика;
 Подкрепа на местния бизнес при участие в изпълнение на общинските
дейности;
 Партньорство със земеделските и производителните кооперации;
 Кандидатстване по програми и схеми по заетост, професионално
управление на програмите и създаване на система за безопасни условия на
труд;



Насърчаване на инвестициите и привличане на стратегически инвеститор
с цел разкриване на работни места.
КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

Може би в културата и туризма Община Борово ще отбележи най-големите
си успехи през мандат 2011 - 2015. 2013 г. беше една много успешна година за
културния живот в общината.

В малка община като Борово културният живот е съсредоточен в читалищата.
През 2013 г. община Борово отново разпредели държавната субсидия за седемте
читалища в седемте населени места. През 2013 г. двете най-големи читалища в общината
отбелязаха своите юбилеи – Народно читалище „Искра 1898” отбеляза своята 115годишнина, а Народно читалище „Христо Ботев 1928” – осемдесет и петата.

Продължи създадената от предходни мандати традиция да се организират
Новогодишни и Великденски общоградски тържества, на които да се събират
максимален брой хора. За Великден се организираха традиционните хора в селата Батин
и Горно Абланово. Утвърди се традицията в навечерието на най-големия православен
празник – Великден читалището в село Обретеник да представи своя самодейна
театрална постановка, както и великденска изложба. В голям общоградски празник се
превърна гостуването на народната певица Николина Чакърдъкова на Великден в град
Борово. От 11 часа се завиха хора, които не стихнаха до ранния следобед. Общоградското
посрещане на Новата 2014 г. събра за осми пореден път гражданите на град Борово.
Великденските и новогодишни традиции се утвърдиха и наложиха като добра практика
в културния живот на общината.

Едно от основните културни събития продължи да бъде започналия през 2008 г.
Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”. През 2013 г. се проведе шестото издание
на фестивала, което събра около 2000 самодейци в двата състезателни дни. Това беше
най-многолюдното издания на фестивала, което за втора поредна година се проведе под
патронажа на кмета на Община Борово – Георги Георгиев. По негова инициатива бе
определен паричен фонд на фестивала от 3000 лв., който беше разпределен между найдобрите в категориите. Отново бе учредена голяма награда на фестивала, която се
състоеше от Купата на кмета и парична награда от 500 лв. Тя бе спечелена от колектива
на НЧ „Просвета 1893” – село Паламарца, община Попово, които се представиха със
спектакъла „Капански Гергьовден”. В него взеха участие 60 души самодейци от различни
възрасти. За пръв път фестивалът се проведе на открито, пред читалището. За публиката
бяха определени около 300 места за сядане, които не останаха свободни в двата
състезателни дни. Първият състезателен ден започна в осем часа сутринта и продължи
до 22,30 часа вечерта. В 8,15 на втория състезателен ден на сцената вече се изявяваха
първите участници, а надпреварата продължи до 18,30 ч. В 19,00 часа започна
традиционният концерт на най-добре представилите се. Поради огромния брой
участници в 22,00 часа журито все още работеше. За да не се откажат публиката и
състезателите да чакат номинациите, самодейците от танцов състав „Искрица” поведоха
хора и увлякоха публиката. Раздаването на наградите продължи до полунощ. За всички
– участници, гости, публика и особено за организаторите трите празнични дни 5,6, и 7
септември 2013 г. ще останат незабравими.

Дните на Община Борово за втора поредна година бяха организирани така,
че мероприята да не са концентрирани в общинския център. Всяко населено място
иницира и организира самостоятелно свое голямо мероприятие. Всички събития взети
заедно съставиха културния календар на празниците. За втора поредна година
фолклорният фестивал се провежда извън деня 5 - ти септември, чрез което придоби
повече самостоятелност и собствен облик.
На 5 септември гостува посланика на Република Ирландия – Джон Роуън, който
беше и първия посетител на самостоятелен туристически маршрут, организиран
изцяло в Община Борово. След като гостува на кмета Георги Георгиев в сградата на
общината, посланикът посети преекспонираната тракийска гробница от ІV в. пр. Хр. и
ЦСРИ „Детелина” в град Борово. Втората спирка от маршрута бе етнографския музей и
галерия в Народно читалище „Христо Ботев” – село Обретеник. В Батин посланик Роуън
бе посрещнат с хляб и сол и с народни песни от самодейците при народно читалище
„Селски будител”. Посланикът сподели, че е голям почитател на музиката и затова му е
било особено приятно да изпълнява мисията си в България, която е позната в целия свят
със своя фолклор. След това посланикът посети остров Батин. Един по-подробен
туристически маршрут може да включва и други забележителности на общината. Може
би първият туристически маршрут за група по всички културни обекти в общината ще
се случи за пръв път през новата 2014 г.

Както е записано в Програмата за управление на Община Борово управленският
екип на община Борово ще подкрепя мероприятията от културния календар.
Стремихме се да посещаваме всяко по-голямо културно събитие, независимо от това, в
кое населено място се провежда. Незабравими остават театралните постановки на
„Милионерът” по Йордан Йовков и „Службогонци” от Иван Вазов представени от
самодейните театрални колективи в Обретеник и Борово, великденските хора,
коледарите, които посетиха община Борово в навечерието на новата 2014 г. и пожелаха
добър берекет, здраве и успехи, представянето на книги на Нели Цветкова, Мануела
Симеонова, Йордан Йорданов, изложбата на Милена Саха, юбилея на Кънчо Бакалов и
Иван Коларов, честването на 3-ти март и много други. За да не изброяваме всички
мероприятия през годината, ще кажем само едно - нашата община е малка,
професионалните изяви в нея се броят на пръсти, но дейността на читалищата през
годината са доказателство за това, че култура може да се прави и от самодейци във всяко
населено място, независимо от това колко е голямо. Необходимо е само труд и любов
към българското.
Във връзка със 100-годишнината от Балканската война в Община Борово се
създаде инициативен комитет, който разработи програма за честванията. Тя включи
много и разнообразни мероприятия, част от които се реализираха през 2012, друга част
през изминалата 2013 г. Най-важното мероприятие през 2013 г. бе откриването на
паметника на загиналите във войните от 1912 до 1945 от село Балабанлий /Горазд/.
Изграждането му бе съвместна дейност на Общинската организация на офицерите и
сержантите от запаса и резерва и община Борово. Голяма заслуга за издирване на имената
и изписването им на паметната плоча има Тотьо Манев – краевед от град Борово.

За пръв път през 2013 г. самодейците от Народно читалище „Искра 1898” бяха
поканени да гостуват в телевизионното предаване на телевизия „СКАТ” „От българско
по-българско”. „Боровското предаване” беше следено с огромно вълнение от боровчани,
независимо от тяхното местонахождение, а след предаването радостта им се изля в
сърдечни телефонни поздравления към участниците. С вълнение боровчани проследиха
и участието на певческа група „Надежда” към ЦСРИ „Детелина” в друго предаване на
„СКАТ” – „Ако зажалиш”.

През 2013 г. за пръв път Община Борово имаше възможността да представи
своите обекти за културен туризъм на туристически изложения, които се проведоха
в Българи и в чужбина. Това бяха преди всичко мероприятия по проект „Реки на
времето”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, по който
Община Борово е партньор на общините Русе и Иваново. Не е тайна, че туристически
интерес към Община Борово има и че той е съсредоточен предимно към най-популярните
културни паметници – преекспонирата тракийска гробница в Борово и църквата „Св.
Иван Рилски” в село Брестовица. Изложенията показаха, че най-голям туристически
интерес има към Фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”. Очакваме от следващата
година тези обекти да бъдат включени в туристически пакети с маршрути в трите
общини, а фестивалът да събира освен състезатели и посетители, които идват специално
да проследят фолклорната надпревара.
Община Борово работи по проект „Експониране на местното етнографско,
историческо и природно наследство” на ОПРСР, мярка 313. През 2013 г. бе закупено
оборудване за самодейните колективи на читалищата – 140 броя носии, аксесоари – геги,
пафти, цървули, ямурлуци, калпаци, народни музикални инструменти, озвучителна
техника на стойност над 60 000 лв. Те вече са притежание на читалищата и през новата
2014 г. ще могат да бъдат видени от жителите и гостите на Община Борово, първоначално
на снимки на сайта на Община Борово и на фейсбук страницата на Фолклорен фестивал
„От Дунав до Балкана”, а по-късно и в празничните мероприятия на юбилейната за
община Борово 2014 г. /На снимката коледарската група при НЧ “Христо Ботев 1928”/

През 2013 г. започна изграждането на туристическа инфраструктура в село Батин
по проект по мярка 313 на ОП “Развитие на селските райони 2007-2013” – “Изграждане
на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община
Борово, област Русе”, проектът е на стойност 298 486 лв. Очакваме през новата 2014
г. туристическите атракции да бъдат посетени и от първите туристи.
Във връзка с реализацията на проект „Експониране на местното етнографско,
историческо и природно наследство” бе подписан договор за изработване на реплика
на Тракийското сребърно съкровище от ІV в. пр. Хр. от град Борово, намиращо се в
Националния исторически музей. Така се изпълнява една отдавнашна мечта на

боровчани да имат своя реплика на прочутото съкровище, разнесло славата на малкия ни
град по цял свят.
През 2013 г. бе регистрирана и първата къща за гости на територията на
общината, тя се намира в село Волово, записана е с името “Амира” и е собственост на
семейство Саха, много скоро информация за нея ще има на сайта на общината, в раздел
„Туризъм”.
Сайтът продължи да се обновява и през 2013 г., но с повече информация ще бъде
допълнен през 2014 г. във връзка с дейностите по туристическите проекти. /На снимката
носии, закупени по проект „Експониране на местното етнографско, историческо и
природно наследство” за НЧ „Искра 1898” – Борово/.

Във връзка с гореизложеното може да се каже, че управляващият екип и
общинска администрация следваха следните цели и приоритети:
 Помощ и уважение към читалищата – най-българската обществена
институция;
 Насърчаване работата на самодейните колективи и подпомагане
пропагандирането на културните достижения на общината чрез участия
във фестивали, турнета, туристически изложения и др.;
 Участие с проекти, насърчаващи развитието на туризма като отрасъл в
стопанския живот на общината;
 Привличане на инвеститори и изграждане на публично-частни
партньорства в областта на туризма.
 Последователна работа в изпълнение на маркетингова туристическа
стратегия и на подходяща рекламна кампания.

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 2013 г. средствата, изразходени за ремонт на пътища, са 112 451
лв. Предоставяните всяка година средства стигат единствено за изкърпване на малки
участъци, частично преасфалтиране и хоризонтална маркировка.
В края на 2012 г. са сключени 7 договора за снегопочистване на обособени
участъци от пътната и уличната мрежа в община Борово, които действат до края на
календарната 2013 година. За поддържането на републиканската ІІІ-то класна мрежа на
територията на община Борово и за аварийни и спасителни дейности също действа
договор до края на 2013 г.
За новата 2014 календарна година е публикувана публична покана за поръчка с
предмет «Зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в
границите на община Борово през 2014 г. и извършване на спомагателни дейности»,
която ще бъде възложена до края на тази година и ще действа през цялата 2014 година.
От януари 2014 г. ще влязат в сила нови 7 договора за снегопочистване, които ще
действат до края на календарната 2014 г.
През 2013 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” и „Културни
събития” се обновяваха периодично и гражданите на общината бяха информирани за
всички значими събития. Изгради се раздел “Обществени поръчки”.
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:
 Създаване 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 общината 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 2013 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/. За съжаление през 2013 г.
проектните дейности бяха забавени заради юридически процедури.
През 2013 г. сметоизвозването в Община Борово продължава да се извършва от
Общинско предприятие “Горски фонд и чистота”. В дейност “Чистота” и през 2013 г.
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 с верижен трактор, собственост на предприятието.
На този етап предприятието направи възможно запазването на работните места в
дейност „Чистота” като се има предвид нивото на безработица в общината.
Дейностите по почистването на обществените терени се извършваха предимно от
работници, наети по програми за временна заетост, но под контрола на директора на
предприятие „Горски фонд и чистота”.

Финансовата рамка в дейността е изцяло зададена от плана за приходите от такса
битови отпадъци и за 2013 г. по план са предвидени 169 100 лв., а за цялостната издръжка
на дейността са изразходени 130 507 лв.
През 2013 година Община Борово преподписа договор със Сдружение „ Германобългарска помощ за животните” - клон Русе със срок на действие на
договора за една година. В изпълнение на договора служителите на приюта
организираха хайки с цел залавяне на бездомните кучета на територията на
общината. Съгласно законовите разпоредби бездомните животни се обезпаразитяват
вътрешно и външно, 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 община.
На 20 април Община Борово се присъедини към националната кампания,
организирана от БTV „ Да почистим България за един ден!” На поканата на кмета на
Община Борово - Георги Георгиев, да се участва в инициативата, се отзоваха доброволци
от град Борово и цялата община. Снимката от деня на кампанията бе включена в
календара за 2014 г. на Община Борово.

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.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В навечерието на Великден Община Борово се сдоби с шест автомобила на
стойност 60 000 лв. Автомобилите са предназначени за различни общински структури.
Общинско предприятие “Горски фонд и чистота” е създадено през 2006 г. то
организира и управлява дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването и
общинския горски фонд. Предприятието разполага само с един сметосъбирачен
автомобил, който обслужва цялата община Борово. Сметосъбирането се осъществява
посредством обезпечеността на населението с индивидуални кофи за смет и контейнери
тип “Бобър”. До 2012 г. предприятието разполагаше с друг сметосъбирачен автомобил,
който беше предназначен за извозването на четирикубикови контейнери. С него се
извършваха и индивидуални услуги на гражданите по заявки. Наличният автомобил
беше бракуван в края на 2012 г. и поради това се наложи да се закупи нов.

С новозакупената автовишка се извършиха 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 2013 г. бяха предвидени около 40 000 лв за закупуване и
подмяна на осветителните тела от системата за уличното осветление. През 2013 г. бяха
закупени и подменени над 200 осветителни тела, дросели, клеми и кабели и 43 ел. табла.
Подменените по проекта 30 осветителни тела от бул. “Шести септември” - град Борово
са монтирани в общинската осветителна мрежа.
На кметствата в Обретеник и Батин бяха предоставени автомобили.

Поддържането на гробищните паркове в населените места се осъществяваше в
зависимост от инициативността на местния кмет или кметски наместник. И през 2013 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 настилката. Наложи се
последиците от вандалските актове да се отстраняват многократно.
Общината продължи да подпомага поддържката 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 2013г. в изпълнение на Инвестиционната програма на община Борово
са реализирани следните обекти:
1.Основен ремонт на Общинската пътна мрежа на стойност - 112 451лв.
2.Придобити са:
2.1.Система за видеонаблюдение в ОУ”Христо Ботев” с.Горно Абланово – 1735 лв.
2.2.Пожароизвестителна система в ОДЗ „Славейче” гр.Борово – 1700 лв.
2.3.Сключен е договор за изграждане на пожароизвестителна система в сградата на
общинска администрация в гр.Борово за 12 835 лв., които се очаква да бъде изпълнен в
средата на месец януари 2014 г., като средствата за осигурени от бюджет 2013 г.
2.3. Цифров модел на кадастрален и регулационен план на с.Обретеник -10 000 лв.
2.4. Програмни продукти за нуждите на ДДЛРГ „Св.Иван Рилски” с.Брестовица и ОП
„ОХСУ” на стойност 856 лв.
3.Закупени са следните моторни превозни средства:
3.1. Лек автомобил на стойност 6 000 лв. за подпомагане дейността на служителите от
полицейския участък в гр. Борово.
3.2. Два автомобила за нуждите на Общнско предприятие «ОХСУ» на стойност 12 000
лв.
3.3. Автомобил за нуждите на ДЦДУ „Патиланци” с. Брестовица за 14 000 лв.
3.4. Камион за отпадъци „Мултилиф” за 10 300 лв.
3.4. Автовишка за 18 000 лв.
4. Закупен е роторен снегорин за нуждите на с.Обретеник на стойност 1600 лв.
5. Изграден е Паметник на загиналите във войните жители на село Балабанли/Горазд/
сега част от гр. Борово на стойност 1730 лв., като финансовото участие на община Борово
е в размер на 1 230 лв.

ЕФЕКТИВНО И ОСЕЗАЕМО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Проекти, по които община Борово е бенефициент.
В края на 2012 г. приключи изпълнението на проект „Реконструкция на улична
мрежа в гр. Борово”, финансиран по Договор № 18/322/00475 от 22.07.2011 г. за
отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените
места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР),
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
сключен между Община Борово и ДФ „Земеделие”. По този проект бяха извършени

строителни дейности по реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари
по бул. “Шести септември”, включително изграждане на енергоспестяващо улично
осветление. Днес бул. „Шести септември” изглежда така.

В момента се изпълняват строителните дейности по три проекта, които имат за цел
да се подменят 21 км от водопроводната мрежа на селата Горно Абланово, Батин и
Екзарх Йосиф.
 Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово,
община Борово”, финансиран по Договор № 18/321/00515 от 11.05.2010г. между
община Борово и ДФ „Земеделие”,
 Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община
Борово”, финансиран по Договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г. между община
Борово и ДФ „Земеделие”,
 Проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф,
община Борово”, финансиран по Договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г. между
община Борово и ДФ „Земеделие”
Проектите се финансират по Мярка 321 “Основни услуги на населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР).

В изпълнение на подписаните три договора за безвъзмездна финансова помощ за
трите цитирани проекти, беше проведена и възложена обществена поръчка с предмет:
„Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част
от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от
водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната
мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между
община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. с три обособени
позиции: Обособена позиция 1 – Извършване на реконструкция и строителни работи по
проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община
Борово”: Обособената позиция включва подмяната на водопроводни клонове и СВО в с.
Горно Абланово (с ф<160мм) по трасе с обща дължина 9 254м. Обособена позиция 2 –
“Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част
от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”: Обособената позиция включва
подмяна на водопроводни клонове и СВО в с.Батин (с ф<160мм) по трасето е с обща
дължина 7 856 м. Обособена позиция 3 – “Извършване на реконструкция и строителни
работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф,
община Борово”: Обособената позиция включва подмяна на водопроводни клонове и
СВО в с.Екзарх Йосиф (с ф<160мм) по трасето е с обща дължина 7 211 м.
През месец април 2013 г. е сключен договор за извършване на реконструкция и
строителни работи по цитираните проекти, които се очаква да приключат през 2014
година. Строителните площадки в трите села са открити през юни 2013г. след одобрение
на проведената процедура от финансиращия орган – Държавен фонд „Земеделие”. Към
настоящия момент е приключен първи етап на реконструкцията в с. Горно Абланово, а в
селата Батин и Екзарх Йосиф строителните работи са спрени, поради неблагоприятни
метеорологични условия.

През 2012г. по програма “Развитие на селските райони 2007-2013” г.,
мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” Община Борово спечели проект
„Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” на
стойност 325 358 лв. /На снимката – коледарска група – село Горно Абланово/.
В изпълнение на Договора за отпускане на финансова помощ по мярка 313
«Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР 2007-2013г. за проекта
„Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с

бенефициент Община Борово са проведени обществени поръчки по някои от дейностите,
предвидени в него и са сключени и изпълнени договори, както следва.
Закупени и доставени са народни носии, музикални инструменти и аудиовизуално оборудване за екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи;
Доставена е специализирана техника за разполагане в посетителски център, а
именно: Специализиран компютър, предназначен за обществен достъп,
Широкоформатен екран, четири посетителски работни станции и сервизен компютър, в
изпълнение на дейност 5 по проекта на обща стойност 19 149.60 лв. с ДДС.
Сключен е договор за изработка, доставка и монтаж на информационни табели.
Тече открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на
община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на
специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD”, която включва следните
дейности по проекта: «Експониране на местното етнографско, историческо и природно
наследство»: 1.Създаване на компютърно аудио-визуално съдържание - 35 кратки
филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, заснети
с три камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути
/дейност 3 от проекта/; 2. Създаване на компютърен софтуер за управление на аудиовизуално съдържание /дейност 4 по проекта/; 3. Изложба на местното етнографско
наследство и природни забележителности на общината в Интернет /дейност 8 по
проекта/; 4.Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на
общината /дейност 9/.
За издръжка на Зоокъта в с.Екзарх Йосиф бяха предоставени 13 000 лв.
Възложена е и е изпълнена поръчка за изготвяне на Маркитенгова стратегия на
туризма в Община Борово, която е достъпна на страницата на Община Борово. Сключен
е договор за изработване на реплика на Боровското съкровище с материали, близки до
оригинала и постамент за изложението му, но все още не е изпълнен, тъй като се очаква
издаване на разрешение за изработване на репликата от Министъра на културата
съгласно Закона за културното наследство.

През 2012 г. Община Борово спечели проект по мярка 313 на ОП “Развитие на
селските райони 2007-2013” – “Изграждане на туристическата инфраструктура –
съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе”, на стойност 298 486
лв. Проектът предвижда да се създаде туристическа пътека с обща дължина 2400,00 м.
В изпълнение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
проекта по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР за периода
2007-2013 г. е възложена обществена поръчка и е сключен Договор за строителномонтажни работи по осъществяване на проекта със срок на изпълнение 175 дни от
одобряване на проведената процедура. През месец юли 2013 г. е открита строителна
площадка за обекта. В момента строежът е спрян поради неблагоприятни
метеорологични условия.
С помощта на Регионалния исторически музей се осъществиха археологически
разкопки на останките от античната сигнална кула на брега на р.Дунав в село Батин,
които ще станат част от атракциите при посещението на туристическата пътека.
Община Борово е кандидатствала с проект пред ПУДООС за закриване и
рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в град Борово, който е одобрен
за финансиране, но още не е сключен договор с ПУДООС.
По цитирания проект е стартирана и проведена открита процедура за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско
депо за неопасни отпадъци в град Борово” по проект на Община Борово: „Закриване и
рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово”, финансиран от
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),
при Министерство на околната среда и водите. Тече процедура по обжалване.
По Договор № 18/223/00281/ 15.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по
мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/,
По цитирания проект са извършени следните дейности:
Сключен е договор за консултантски услуги, включващ изготвянето на 18 бр.
технологични планове за залесяване на терени в с. Горно Абланово, който е изпълнен;
Стартирана е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
“Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на
Община Борово, област Русе” по проект по мярка 223 „първоначално залесяване на
неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007
- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. с Бенефициент Община
Борово, област Русе. По проекта ще бъдат засадени 197 080 броя фиданки акация на обща
площ от 394.10 дка. Очаква се в началото на м. февруари 2014г. да бъде сключен договор
за залесяването.
Проекти, по които Община Борово е партньор:
„Реки на времето” - Регионален туристически продукт на туристически район
„Русе – Иваново - Борово“ e финансиран по договор BG161PO001/3.2-02/2011/003
Оперативна програма «Регионално развитие», съфинансирана от Европейския Фонд за
Регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт
и маркетинг на дестинациите” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“.
Общата стойност на проекта е 427 532 лева, от които партньори по проекта
съфинансират сума в размер на 21 376, 60 лева. Община Русе е водеща община, а
общините Иваново и Борово - партньори.

Целта е да се установи действителния потенциал за развитие на интегриран
туристически продукт на региона Русе – Иваново - Борово.

Дейностите по проекта включват разработване на туристически пакети или
диверсификация на съществуващите; рекламни дейности – подготовка и
разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и
предложения за подкрепа на туристически продукт; участие в регионални, национални и
международни туристически борси, изложения и панаири; изследвания на въздействието
на осъществените маркетингови и рекламни дейности; подкрепяне на дейности за
обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за
подобряване на осведомеността за природното, културното и историческото наследство
и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред
туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на
ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в
разпознаването и разрешаването на общи проблеми. През 2013 г. служители на Община
Борово участваха на туристическите изложения, организирани по проекта.
Община Борово предложи три обекта, които да влязат в бъдещия туристически
маршрут – прекспонирана тракийска гробница от VІ в. пр. Хр, намираща се в град
Борово; църквата „Свети Иван Рилски” – в село Брестовица и стражева кула от ІV в.,
намираща се в село Батин.

От 15 юли до 15 август 2013 г. в Община Борово се провеждат “Дни на отворените
врати”. Местният екипът за управление на проекта и доброволците очакват към
проектните дейности да проявят интерес много граждани. Срещите в “Дните на
отворените врати” в Областна администрация – Русе и общинските администрации в
общините партньори имат за цел да популяризират и обсъдят практики по координиране
и сътрудничество при реализиране на политики.
Проект: “Подобряване на административния кацапитет за ефективна
координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и
общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област
Русе” се изпълнява от Областна администрация – Русе с партньорство с Общински
администрации Борово и Сливо поле по Оперативна програма “Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд, бюджетна линия
BG051PO002/10/1.3-04, приоритетна ос: «Добро управление», подприоритет:
«Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики»
Общата цел на проекта е: Подобряване на процеса на разработване и прилагане
на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни на
територията на област Русе.
Пред гражданите на общината бяха представени добри практики на област Русе и
община Борово. Като добра работеща практика в община Борово е посочена работата на
Обществения съвет за социални услуги.
За един месец от 15 юли до 15 август по проекта работиха Иванка Димитрова –
бивш председател на Общински съвет и секретар на Община Борово в предходни
мандати и Радослав Рачев – бивш кмет на Община Борово. Поради това, че двамата
познават работата в местното самоуправление и администрация изпълняваха
своеобразната роля на “гидове” в “дебрите” на комуникацията “граждани – общинско и
областно управление”.
За един месец те се срещнаха с близо 200 граждани на община Борово, които
запознаха със сходни практиките в страните от ЕС, в област Русе и Община Борово.
Гражданите бяха поканени да участват в анкета. След анализ на данните ще се изведат
нови стратегии за комуникация между гражданите, местната администрация и местното
самоуправление. Община Борово приключи в срок и без проблеми участието си в
този проект.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
През 2013 г. е приет Общински план за младежта, разработен съгласно
разпоредбите на Закона за младежта. Изготвен е график на дейностите. Осъществиха се
следните събития – Ден на толерантността, Ден на българската община, „Животът е
безценен”, „ХИВ и СПИН”, „Виртуален наркополицай” – превенция на наркотиците,
„Запознаване на младежите с правата им като граждани” – в общинските училища, „2013
година – европейска година на правата на гражданите” в ЦСРИ.
През 2013 г. на територията на Община Борово регистрираните футболни отбори
вече са три – в град Борово, село Екзарх Йосиф и село Батин.
През годината Община Борово финансира футболния отбор „Борово 2000” и
футболния отбор на село Екзарх Йосиф с по 6 500 лв., а в проекта за бюджет 2014 г.
поема издръжката и на трите.
През 2013 година за пореден път беше доказано, че футболът е най-популярната
игра в община Борово. Освен мачовете на двата футболни отбора, други спортни
мероприятия бяха приятелския мач между отбора на град Борово и село Копривец,

демнострационния мач между младежи и ветерани, посветен на празника на Община
Борово; детския футболен турнир, проведен в град Борово, посветен на Денят на спорта.
За пръв път от много години през 2013 г. бе започнато частично възстановяване
на сграда, която ще бъде предназначена за спортни и фитнес дейности. През 2013 г. бе
подменена дограмата на бившата автогара в град Борово, която ще бъде ремонтирана и
оборудвана за зала за младежки дейности и спорт.
Частичен ремонт бе извършен на пейките на стадиона в град Борово, които също
често са обект на вандалски актове.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
И през 2013 г. основните усилия на управляващия екип бяха насочени към
създаване на компетентна отговорна общинска администрация, в близост до
гражданите и техните проблеми. Общинските служители посрещат гражданите с
усмивка и ведро настроение. Първите граждани платили данъците си през 2013 г.
бяха снимани и снимките им бяха популяризирани чрез сайта на община Борово.

С цел постигане на добро финансово управление и контрол в община Борово,
чрез засилена финансова дисциплина бяха въведени:
- Инструкция за организацията и технологията за изпълнение на работите,
свързани с текущо поддържане и текущ ремонт на пътя;
- Вътрешни правила за организация, отчитане и контрол на дейности, свързани с
разходи на средства за обекти, финансирани по Решение на Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;
- Вътрешни правила за работната заплата в общински бюджетни дейности без
общинска администрация;
- Формиран е Екип за вътрешен финансов контрол в община Борово и е утвърден
неговия статут – Заповеди № 105/ 15.03.2013 г. и Заповед № 98/ 12.03.2013 г.
През 2013 г. бяха извършени проверки на касовите операции във всички
второстепенни разпоредители.

Съгласно разпоредбите Закона за местното самоуправление и местната
администрация секретарят на общината организира и отговаря за:
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите
и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно
обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и
юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината,
организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните
референдуми.
Постигнатото по отделните направления е следното:
Т. 1 и 2 – Дейността на общинската администрация, условията на работа на
служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им.
Деловодно обслужване, документооборот и общински архив.
През 2013г. с цел подобряване условията на работа на общинска администрация
се закупиха: компютърни системи – 3 броя, на обща стойност 1 712лв., преносим
компютър – 1 брой на стойност 699лв. монитори – 2 броя, обща стойност 370лв., рутер
– 1 брой на стойност 270лв., климатик – 1 брой на стойност 660лв.
За повишаване квалификацията на служителите в началото на годината беше
изготвен годишен план за обучение, по който до сега обучение са преминали 7 служители
от общинска администрация. Обученията се провеждат от Института по публична
администрация, от НСОРБ и други институции, по различни теми: „Подготовка на
общинските бюджети”, „Годишно счетоводно приключване за 2013 г.”,
„Компетентности и правомощия на данъчната администрация в общините”,
„Супервизията – метод за превантивен контрол при предоставяне на социалните услуги”,
„Ефективно управление на общинското образование”, „Психологични техники и умения
в трудотерапията”, „Управление на водите и екология”, „Устройство на територията –
устройствена политика и планиране”, „Социалните услуги – потребности и възможности
на общините”, „Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт”, „Методи и
аналитични техники за дългосрочно бюджетно прогнозиране”, „Управление на
общината – структура и управление на човешките ресурси”.
Служители взеха участие в ХVІ национална среща на финансистите от общините,
провела се в гр.Банско; IХ-та годишна среща на българските местни власти в курорт
„Албена”, период 13.10.2013 г.-15.10.2013 г.
През 2013 година, общинската администрация е предоставила на Общински съвет
– Борово за приемане, изменение и допълнение следните нормативни актове:
 Приети Наредби за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 13 за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на
община Борово с Решение № 221/27.03.2013г., Решение № 225/27.03.2013г., Решение №
279/ 16.08.2013г.
 Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на ОбС
Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с
Решение № 270/26.06.2013г.

 Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 на ОбС
Борово за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
с Решение № 220/27.03.2013г.
 Приета годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост, с Решение № 193/30.01.2013г.
 Приета годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в община Борово през 2014 г., с Решение № 314/30.10.2013г.
 Приета Общинска програма за закрила на детето в община Борово за
2013г. с Решение № 265/29.05.2013г.
 Приет План за енергийна ефективност на община Борово за 2013-14 г. и
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и
биогорива в община Борово 2013 – 2014г, с Решение № 210/27.02.2013г.
 Приет план за действие на община Борово, в изпълнение на областната
стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани
в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, с Решение №
217/27.02.2013г.
 Изменение и допълнение на текста на Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги на територията на община Борово – 2010-2015 г. – Решение №
223/27.03.2013 г.
 Приет годишен план за действие за 2014 г. по изпълнение на Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Борово – 2010 2015 г. – Решение № 224/27.03.2013 г.
 Приет Общински план за младежта в община Борово за 2013 г.- Решение
№ 234/27.03.2013 г.
 Допълнен Общинския план за защита при бедствия на територията на
община Борово, с разчети за евакуация и разсредоточаване - Решение № 281/16.08.2013
г.
 Приет Общински план за развитие на община Борово 2014 - 2020 г. с
Решение № 298/25.09.2013 г.
 Актуализация в Инвестиционната програма на община Борово за 2013 г.Решение № 257/29.05.2013 г., Решение № 268/26.06.2013 г., Решение № 278/16.08.2013 г,
Решение № 328/27.11.2013 г.
 Приета на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет - Решение № 312/30.10.2013 г.
 Приета на Наредба за управлението на горските територии, собственост на
община Борово, област Русе - Решение № 313/30.10.2013 г.
 Изменения в Правилника за устройството, организацията и дейността на
Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, приет с Решение №
222/27.03.2013 г. на ОбС Борово - Решение № 315/30.10.2013 г.
Със Заповеди на кмета на общината бяха утвърдени:
- Нов Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация– Заповед
№ 101/ 13.03.2013 г.;
- Нов Етичен кодекс на служителите в общинска администрация и Вътрешни
правила за наблюдение за прилагането на Етичния кодекс - Заповед № 129/26.03.2013 г.;
- Инструкция за информационно-деловодната дейност и работата с документи Заповед № 116/19.03.2013 г.;
- Вътрешни правила за предаване на знания и работа в общинска администрация
Борово- Заповед № 099/12.03.2013 г.;

- Вътрешни правила за организиране и контрол на дейностите, свързани с
произвеждане на избори, национални и местни референдуми, събрания, с гражданите,
митинги, протести и други открити прояви в община Борово - Заповед № 187/17.04.2013
г.;
- Вътрешно-административни правила за работа при проверки, извършвани от
омбудсмана и за съобразяване с неговите предложения и препоръки в община Борово Заповед № 167/12.04.2013 г.;
- Вътрешни правила за охрана и пропускателния режим в сградата на община
Борово;
- Инструкция за пожарна и аварийна безопасност в сградата на община Борово;
- Разработена беше процедура за определяна на потребностите от обучение на
служителите от администрацията на община Борово.
По т.3 – Дейността на служителите, осъществяващи административно
обслужване;
През 2013г. в Общинска администрация – гр.Борово са извършени следните
видове административни и технически услуги на граждани и юридически лица в
Центъра за административни услуги, а именно:
От служителите „Гражданска регистрация и административно обслужване” към
община Борово са извършени административни услуги на граждани и юридически лица,
като издаване на удостоверения, дубликати и преписи на документи, адресни
регистрации, заверки на документи от чужбина, свидетелства, нотариални заверки и др.
с общ брой 3304. По населени места са както следва: Борово – 1151; Обретеник - 495;
Екзарх Йосиф –559; Горно Абланово – 615; Батин –269; Брестовица – 131 и Волово – 84.
От служителите „Местни данъци и такси” са извършени административни услуги,
като издаване на удостоверения за данъчни оценки на имоти и други видове
удостоверения с общ брой 1987, на стойност 12 860 лв.
От служителите „Устройство на територията” в общината са извършени
технически услуги като издаване и презаверяване на скици на имоти, одобряване и
съгласуване на проекти, удостоверения за въвеждане в експлоатация, за степен на
завършеност на строежи, одобряване на ПУП и др. с общ брой 582 на обща стойност
7622.06 лв.
С цел гражданите да бъдат максимално улеснени при обслужването им в
общината, служителите от Центъра за административни услуги и през 2013 г.
продължават да работят с непрекъснато работно време – сутрин от 8.00 часа до 17.00
часа. В случай, че има граждани в 17 часа, те се обслужват и след приключване на
работното време.
По т.4 - Разгласяване и обнародване на актовете на общинския съвет и на
кмета на общината
И през 2013 г. всички актове на Общинския съвет своевременно се качват на
сайта на общината. Те, заедно с актовете на кмета на общината стават достояние на
жителите на общината и чрез местните радиопредавания. Гражданите имат възможност
да се запознаят с решенията на Общинския съвет и от папката, която им се предоставя в
Центъра за административни услуги.
По т.5 - Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на
гражданите и юридическите лица
В Центъра за административни услуги е поставена кутия, в която гражданите да
могат да поставят своите мнения, предложения. През 2013 г. направихме проучване за

удовлетвореността на гражданите от административното обслужване. За целта
предложихме анкета, която се предоставя при посещение на гражданите в Центъра за
административни услуги, във фирми и учреждения, в пенсионерските клубове. Тази
година включихме и двата въпроса, които ни бяха предоставени от областна
администрация за проучване мнението на гражданите относно проявата на корупционно
поведение от страна на служителите в общинска администрация.
Към настоящия момент анкетата е попълнена от 37 потребители на
административни услуги в община Борово. От тях 29 са жени и 8 мъже. По възраст се
разпределят, както следва: до 25 години – 1; 25- 40 години – 7; 41-55 години – 12; над 55
години – 17. По образование: с начално – 2; с основно – 1; със средно – 11; с полувисше
– 2; и с висше -21. 27 са работещите, 7 безработни и 3 хора с увреждания. Мнението
на всички, попълнили анкетата е, че предоставянето на административни услуги
на принципа на „едно гише” улеснява гражданите, подобрява качеството на
услугите и ограничава възможностите за проява на корупция. Гражданите са
удовлетворени от информацията, която получават от служителите, от бързото
обслужване, спазването на сроковете и от непрекъснатото работно време на
Центъра за административни услуги.
Всички са единодушни, че служителите в администрацията нямат възможност за
осъществяване на корупционни действия. На нито един гражданин не се е случвало да
му бъдат искани пари или друг вид нерегламентирана облага (извън нормативно
определените тарифи) за предоставяне на административна услуга.
Изводът, който правим е, че в общинска администрация Борово работят знаещи
и можещи служители, на които корупцията е чужда.
До края на годината ще продължаваме да предоставяме анкетата на гражданите,
а резултатите от нея ще отразим в Системата за самооценка на административното
обслужване в община Борово.
По т.6 - Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в
общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на
изборите и местните референдуми
През 2013 година се произведоха - национален референдум на 28.01.2013 г. и
избори за народни представители на 12.05.2013 г. И за двата избора беше създадена
отлична организационно-техническа
подготовка. Работим по списъците и ги
поддържаме в актуално състояние.
ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД
И през 2013 г. работещите в дейностите по горите в Общинско предприятие
„Горски фонд и чистота” изпълниха основната задача, поставена им в Програмата
за управление на Община Борово 2011-2015 – съхраниха и регламентирано ползваха
общинския горски фонд.
Изработен е нов Лесоустройствен проект на стойност 9 262 лв.
Основно място и през 2013 г. заемат дейностите по снабдяването с дърва за огрев
на обществените организации, лицата с намалена работоспособност и ветераните.
Своевременно бяха организирани процедури за избор на изпълнител на сечта и
извозването на дървесината, след което снабдяването приключи в срок, а възникналите
несъответствия бяха коригирани. В резултат на извършените ползвания за 2013 г.
доставени на инвалиди, ветерани и учреждения 1385 пространствени куб. м. дърва за
огрев. Трябва да се има предвид, че групата на лицата в неравностойно положение,

снабдени с дърва за огрев на преференциални цени беше увеличена в сравнение с 2012
г. от такива със и над 90% намалена работоспособност на – със и над 70% намалена
работоспособност през 2013 г. В резултат на което от преференциални цени се
възползваха 389 лица с увреждания, живеещи на територията на общината или това са
повече от 50 % от хората с увреждания.
Приходите от продажба на дървесина е както следва:
2011 г. - 60 317 лв.; 2012 г. – 117 042 лв.; 2013 г. – 87 343 лв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Програмата за управлението на една община през определен мандат отразява
предимно вижданията на кмета и неговия управленски екип, но се приема от Общинския
съвет, с което се цели заложените идеи, принципи, цели и задачи да са приети от
представителите на цялото общество.
Резултатите от изпълнението са колективна заслуга на управляващия екип,
общинска администрация, общински съвет, звената – второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, читалищни ръководства, граждани.
Добрите резултати, отчетени в настоящия документ са плод на усилията на
всички работещи за просперитета на Община Борово.

