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 Общинският план за развитие на Община Борово 2014 – 2020 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 2014 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. 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 2014 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. През 2014 г. Община Борово наема работници по субсидирана заетост 

предимно по Регионална програма за заетост за 2014 г. Оперативна 

програма за заетост 2014 г., както по НП „ОСПОЗ”. 



2. Проведохме срещи с частни инвеститори за създаване на малки 

производства в населените места на общината. Някои от идеите ни  се 

реализираха, а за други предвиждаме реализация през настоящата 

2015г. 

3. Извършихме множество ремонти на сгради на обществени институции 

в град Борово. 

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 бюджети; 

 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. 

 

 



 Предучилищно възпитание и обучение 

 

За учебната 2014 – 2015 г. предучилищното възпитание и обучение се реализира 

от ОДЗ „Славейче” в град Борово с филиали в селата Горно Абланово и Обретеник, 

където се обучават  деца  0 до 7 години. През изминалата учебна 2013 – 2014 г., децата, 

записани в ОДЗ бяха 111, или със 7 повече от предходната 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 2014 година, а това най-бързо се усеща в сферата на образованието. 

Особено уязвимо в тази посока е училището в село Горно Абланово, за учебната 2014 – 

2015 г. в него се обучават едва 51 деца. Но през настоящата учебна година училището 

не беше дофинансирано с общински средства и съумя да се издържа само със 

средствата осигурени от държавния бюджет. Тези резултати ни дават надежда, че 

училището ще бъде съхранено и през следващите учебни години. Съхраняването на 

училище в село Горно Абланово е стратегически избор, защото съществуването на 

училището е средство да се пресече процеса на обезлюдяване на населените места 

в общината 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.  

 



 
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 2014 - 2015 г., което е още едно добро дело по посока на съхраняване на 

общинската общообразователна мрежа. 

Поради липса на достатъчно специалисти и през 2014 г. се взе решение да се 

заплащат пътните разходи на учителите, преподаващи в общинските училища, имащи 

право на това по силата на Наредба № 1 на МОН. 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.  За 

съжаление в края на учебната 2013 – 2014 г. завърши последният випуск 

дванадесетокласници. На техния последен учебен ден присъстваха Илияна Георгиева и 

Силвия Гезмиш – заместник – кметове на Община Борово. Те подариха на  

завършващите дванадесетокласници скромни подаръци с герба на община Борово. 

Поканиха ги да продължат образованието си във висши учебни заведения и след това 

да се завърнат да работят в родния си град.  

Разрастващата се система от социални услуги в Общината стимулира 

младежите, завършващи средно образование да изберат специалности, след 

завършването на които могат да започнат да работят в нея. През изминалата година 

работа като стажанти или на длъжности с изискващо се средно образование бяха наети 

младежи, обучаващи се по специалностите „социални дейности” и „социална 

педагогика” във висши учебни заведения. Така практиката в сферата ще подпомага 

обучението по избраните специалности и ще насърчава много млади хора да изберат 

работата в социалната сфера. 



 

 
И поредният випуск 12-класници беше гордост за своите учители, родители и 

съграждани. Петима от завършилите 12-ти клас през 2014 г. са студенти в РУ и двама в 

други университети в страната. Това е добра атестация за отличната подготовка, която 

младежите получават в СОУ – град Борово. З  

За съжаление демографският срив стана повод за закриване на СОУ и 

преобразуването му в ОУ с решение на Общински съвет - Борово и Заповед на 

министъра на образованието. 

 Общият брой на учениците в трите общински училища не превишава 350 

ученика. В ОУ - гр. Борово се обучават 135 ученика от първи до осми клас в дневна 

форма на обучение. В ОУ - с. Обретеник – 91, а в ОУ – с. Горно Абланово – 51ученика. 

 

За пореден път като общинско мероприятие между трите училища се отбеляза -  

17 май – Денят на спорта. За децата, участници в спортната надпревара бяха осигурени 

скромни предметни награди. На 5 септември – Денят на Община Борово – младежкият 

футболен отбор изигра приятелски мач с ветераните на ФК „Борово 2000”. Така 

младите хора от Борово дадоха своя принос в празника на своя град.  

 



 
За поредна учебна година управленският екип посети тържествата по откриване 

на новата учебна 2014 – 2015 година. Кметът на Община Борово взе участие в 

церемонията по издигането на националния флаг в Основно училище „Христо Ботев” – 

село Горно Абланово.  

В общината са създадени възможности за добрата и ползотворна работа на 

младежката организация на Българския червен кръст. През 2014 година младежите 

от организацията на БЧК в ОУ „Св. Климент Охридски” участваха в доброволческите 

акции по раздаване на храни на деца  в неравностойно положение, в организирането на 

седмото издание на Фолклорния фестивал „От Дунав до Балкана”. Празничната 

програма по повод юбилея на общината бе открита с тържествена велообиколка на град 

Борово, организирана от Радослав Рачев – старши учител в СОУ – Борово.  

 

През месец ноември „Ден на толерантността” организираха учениците и 

учителите от Основно училище „П. Р. Славейков” – село Обретеник. Идеята на 

празника беше младите хора от общината да се възпитават в дух на сътрудничество, 

приятелство, взаимопомощ и толерантност 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. 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. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

 

 И през 2014 г. Община Борово финансира  регистрираните футболни отбори в 

град Борово, село  Екзарх Йосиф и село Батин. 

През 2014 година за пореден път беше доказано, че футболът е най-популярната 

игра в община Борово. Освен мачовете на трите футболни отбора, други спортни 

мероприятия бяха приятелския мач между отбора на град Борово и село Копривец, 

демонстрационния 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 2014 г. бе основно ремонтирана сграда, която 

ще бъде предназначена за спортни и фитнес дейности.  

 

 

 


