
КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 

 

2014 г. ще потвърди казаното в миналогодишния отчет, че в културата и 

туризма Община Борово ще отбележи най-големите си успехи през мандат 2011 - 

2015.  

 

В  малка община като Борово културният живот е съсредоточен в читалищата. 

През 2014 г. отново бе разпределена държавната субсидия за седемте читалища в 

седемте населени места. През 2014 г. Народно читалище „Канев - Пробуда 1924” 

отбеляза своя 90-годишен юбилей и го посрещна в нова сграда. Построяването на нова 

читалищна сграда стана с помощта на щедрия дарителски жест на големия 

горноаблановчанин Игнат Канев, за което НСОРБ му връчиха наградата „Дарител № 1” 

за 2014 г. Сградата на НЧ „Канев – Пробуда 1924” беше изградена, обзаведена и 

открита за около 110 дни, родолюбецът строител дойде от Канада с цялото си 

семейство, за да посрещне 88 – ия си рожден ден сред хората, сред които се е родил и 

израснал. Община Борово закупи от собствениците съседния имот до терена на старото 

читалище, за да бъде оформено прилежащото пространство около читалището и 

дофинансира строежа на сградата със 71 хиляди лева. 

 

 
 Най-голямото културно събитие през 2014 г. бе 30-годишния юбилей от 

обявяването на Борово за град. От 1999 г. 5 септември се отбелязва като Ден на Община 

Борово. Амбициозният екип на общинска администрация и около 40 доброволци се 

постараха да работят неуморно, без да жалят сили, за да се запомнят празничните 

събития дълго време. Програмата по честванията продължи 10 дни. Започна в петъка 29 

август с почетна велообиколка, организирана от Радослав Рачев – старши учител в 

Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Борово. В това събитие, което събра 



много симпатии и донесе много добро настроение има дълбока символика, която 

свързва днешните дни на общината с изминалите 30 година. Тази връзка бе 

осъществена от личността на Радослав Рачев - той е не само най-дълго управлявалият 

кмет на Община Борово - 9 от общо 30-години; не само кметът, през чийто втори 

мандат /1999 г./ 5 септември се обявява за Ден на Община Борово, но кметът, чиято 

администрация създава формата за отбелязването на Празника на града в поредица от 

празнични мероприятия, традиция, която се следва вече 20 години от 1994 г. до 2014 г.  

 30-годишният юбилей бе отбелязан във всички населени места. Започнала на 29 

август в град Борово, празничната програма приключи на 22 октомври – с Деня на 

рибата в село Батин.  

 По повод юбилея бе издаден трети брой на местния вестник „Боровчанинъ” и бе 

създаден документален филм за изминалите години под заглавие „Последните 30 

години в спомени и снимки”. 

 

 
 Може да се каже, че юбилейната програма по честванията, беше толкова 

амбициозна, че не стигна време да бъде изпълнена през 2014 г. За да се отбележи 

подобаващо 30-годишния юбилей на общината бе взето решение от Общински съвет – 

Борово да се финансира издаването на пет книги: „Духовни спомени” за Кънчо Бакалов 

и Иван Коларов от село Обретеник; „Сълза за мама” – сборник с разкази на Нели 

Цветкова за съдбата на възрастните хора и хората с увреждания в общината; „Село 

Екзарх Йосиф” – историко-етнографски очерк на Илия Калинов; „Горно Абланово”  - 

исторически труд от Тодор Билчев и Йорданка Ватева и сборникът с поезията на 

боровчани „Борови иглици 2”, която обхваща творчеството на 22-ма местни поети и 

всички стихотворения за град Борово. Книгите не само бяха издадени, но и 

популяризирани на множество срещи в населените места на общината и в областния 

град Русе, а представянето на сборникът „Борови иглици” прескочи и в 2015 г. 



 

 
Продължи създадената 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 Славка Калчева на  Великден в град Борово. От 11 часа се завиха 

хора, които не стихнаха до ранния следобед. Общоградското посрещане на Новата 2015 

г. събра за девети пореден път гражданите на град Борово, въпреки че термометрите 

сочеха минус 14 градуса по Целзий. Великденските и новогодишни традиции се 

утвърдиха и наложиха като добра практика в културния живот на общината. 

 

 
Седмото издание на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” се 

превърна в най-голямото, най-многолюдното и най-незабравимото издание на 

най-голямото културно събитие на Община Борово. Двата състезателни дни 6 и 7 

септември се превърнаха във фолклорни маратони – първият състезателен ден започна 

в 8,00 сутринта и приключи в 21,30 часа, а вторият – започна в 8,00 часа и завърши в 

23,50 вечерта. 

 Голямата награда отново привлече много читалищни колективи, традиционно 

състезаващите се за Купата на кмета заемаха състезателния ден, но тази година, те бяха 

толкова много, че двата състезателни дни се оказа недостатъчно за големия брой 

участници - 2300 души, над 200 само от нашата община. Този път паричните награди 

бяха по-малки, но придружаваха всеки медал, категориите отново бяха 14, плюс 

допълнителните четири награди, за бяха издавани дипломи. По предварителни заявки 

бяха записани 85 певчески групи – женски, мъжки, детски, смесени, танцовите 

колективи бяха 40, а танцовите категории - вече 4; явиха се 17 ГАФ, които 

пресъздадоха народни обичаи, в индивидуалната надпревара участваха 63 изпълнители 

и 14 камерни формации, за пръв път със самостоятелни изпълнения се изявиха много 

гайдари. Една от големите радости на Седмото издание бяха състезаващите се 

индивидуални изпълнители под 18 г. – те бяха толкова много и толкова добре 

подготвени, че организаторите имат намерение за Осмото издание да учредят 

специални награди за млади изпълнители. 

 



 
Работата на читалищните екипи не остана незабелязана от специализираните 

телевизии, сайтове и други информационни издания. Туристическата телевизия 

„Дестинация България”, която през 2013 г. направи филм за Шестото издание на 

Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана”, през 2014 г. посети общината, за да 

заснеме три обичая в град Борово и в селата Обретеник и Горно Абланово. От заснетия 

материал се роди филмът „Община Борово – пазител на духовните ценности”, който се 

излъчва непрекъснато в национален ефир. В момента той има три епизода, но предстои 

заснимането на още три през месец януари 2015 г. 

 



 

 

Както е записано в Програмата за управление на Община Борово 

управленският екип на община Борово ще подкрепя мероприятията от културния 

календар. Всяко по-голямо културно събитие, независимо от това, в кое населено 

място се провежда се посещаваше от управленския екип. Незабравими остават 

театралните постановки на „Вражалец” по Ст. Л. Костов и „Свекърва” от Антон 

Страшимиров представени от самодейните театрални колективи в Обретеник и Борово. 

С всяка следващата година театралните спектакли на двете самодейни трупи гостуват 

на все повече и повече населени места.  За поредна година лазарки и коледари 

обхождаха нашите населени места, като първата им спирка отново беше община 

Борово. 

 

 
И през 2014 г. 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”. За пръв 

път фестивалът беше посетен от зрители, които дойдоха специално да гледат 

състезателните дни. Не само журито, но и много зрители прекараха по столовете по над 

12 часа, като за разнообразие от време на време се включваха във вихрещите се хора.  

 



 
 И през 2014 г. продължи работата на Община Борово по проект „Експониране 

на местното етнографско, историческо и природно наследство” на ОПРСР, мярка 

313. Тъй като заснимането на 35-те рекламни филма предстои през 2015 г. в 

читалищните колективи продължи работата по възстановяването на стари обичаи, 

записването на местни рецепти, издирването на автентични танци, съхраняването на 

информация за старинни занаяти, практикувани от жители на общината, проучване и 

описание на местни тъкани и много други. В момента в община Борово могат да се 

видят съхранени в автентичен вид обичаите – „Нашиванки”, „Кравай”, „Бабинден”, 

„Лазаруване”, „Коледуване” в град Борово; „При лаусата”, „Симеон сърп” – есенна 

оран, „Есенни трудови празници – чуканки, беленки, гроздобер” в Обретеник, 

„Пеперуда” и „Окроп” в Горно Абланово и „Коледари и бразая” в Батин; с гордост 

можем да твърдим, че работата по проекта доведе до издирване, възстановяване и 

съхранение на 10 автентични хора, като очакваме те да се превърнат в интерес не само 

за туристите, но и за научната общност. Работата по съхраняване на местното 

етнографско и фолклорно наследство доведе до амбициозна проучвателна работа и до 

описване на събрано до този момент. 

 



 
 През 2014 г. завърши 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”,  на стойност 298 486 лв. Туристическата пътека вече 

се посещава, а откриването й стана част от празничните юбилейни мероприятия през 

2014 г. с „Празник на рибата”. 

 



 Седем години Фолклорният фестивал „От Дунав до Балкана” е най-голямото 

културно събитие в Община Борово, но в края на 2014г.неговото първенство беше 

оспорвано от друго - изработването и експонирането на репликата на прочутото 

Боровско тракийско сребърно съкровище от 4 в пр. Хр. 

Оригиналът на съкровището се съхранява в Националния исторически музей в 

София, а Русенският исторически музей има копие. Със средства от Оперативна 

програма за развитие на селските райони, мярка 313 по проект „Експониране на 

местното историческо, етнографско и културно наследство” бе изработена реплика, 

която завинаги ще остане в градчето.  

Това се случи с разрешение на Министерство на културата, като са спазени 

автентичната технология при изработката – среброто е със сертификат 9999, купено от 

Монетния двор, заготовката на материала е на ковашко огнище, разкрояването и 

свързването са направени чрез специална заварка, патинирано е на огън, а позлатата е 

от чисто 22-каратово листово злато. Майсторът изработил Боровското съкровище се 

казва Веселин Райков и е от с.Брестница.  

Боровската реплика беше изложена в навечерието на Коледа. 

 Гражданите и гостите на града ще могат отново да я видят по време на 

празниците на града – 5 септември 2015 г. 

И ако през 2012 г. боровчани за пръв път дойдоха на опера след близо 40-

годишно прекъсване, то през 2014 г. след почти 40-годишно отсъствие Боровското 

съкровище се завърна у дома, в градчето, където е открито и откъдето тръгна, за да 

бъде видяно по широкия свят. 

 



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 

културна 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; 

 Съхраняване и популяризиране на местно културно, етнографско, 

природно, историческо и етнографско наследство; 

 

 

 


