ЕФЕКТИВНО И ОСЕЗАЕМО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
През 2014г. Община Борово успешно осъществи и отчете пред ДФЗ одобрения
за финансиране през 2012г. проект № 18/313/000139 “Изграждане на туристическата
инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе” по
мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”.
Изградена е туристическа пътека с обща дължина 2400,00 м. със съоръжения и
места за отдих и атракции в м. „Умището», в землището на с. Батин. Атракциите са
останките от античната сигнална кула на брега на р.Дунав в село Батин, която е открита
след направените археологически разкопки. През м.април е издадено Разрешение за
ползване на обекта от гл.архитект на общината.
Одобрени за финансиране са всички разходи, извършени от общината за
реализирането на проекта.

През 2014г. Община Борово успешно осъществи и отчете пред ДФЗ и
одобрените за финансиране през 2010 г. три проекта за реконструкция на част от
водопроводната мрежа на селата Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф, финансирани
от ДФЗ по мярка 321 “"Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони" от ПРСР 2007-2013г., а именно:
- Проект № 18/321/00515 „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
с.Горно Абланово, община Борово”, с одобрена сума за финансиране на извършените
разходи в размер на 3 618 297 лв. без ДДС.

- Проект № 18/321/00516 "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
село Батин" с одобрена сума за финансиране на извършените разходи в размер на
3 223 458 лв. без ДДС.
- Проект № 18/321/00517 "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на
село Екзарх Йосиф" с одобрена сума за финансиране на извършените разходи в размер
на 3 218 085 лв. без ДДС.
Изпълнен е сключеният договор за извършване на реконструкция и строителни
работи по цитираните проекти и строителството е окончателно завършено.
В изпълнение на договора е извършена подмяна на водопроводни клонове и
СВО в с. Горно Абланово (с ф<160мм) по трасе с обща дължина 9 254м, подмяна на
водопроводни клонове и СВО в с.Батин (с ф<160мм) по трасето е с обща дължина 7 856
и подмяна на водопроводни клонове и СВО в с.Екзарх Йосиф (с ф<160мм) по трасето е
с обща дължина 7 211 м.
Издадени са Удостоверения за въвеждане в експлоатация от ДНСК.
Одобрени за финансирани са всички разходи, извършени от общината за
реализирането на проектите.

През 2014г. Община Борово кандидатства и спечели финансиране на 4 (четири)
инвестиционни проекта по Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво
развитие на регионите” за 2014г., одобрени за финансиране по т.18.1, 18.2, 18.3. и 18.4
по Приложение №1 към чл.1, ал.2, т.1 от ПМС № 19 от 2014г. (изм. с ПМС № 333/
17.10.2014г., обн. ДВ бр.88 от 2014г.), а именно:
1. Проект №18.1. “Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп
на хора с увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на
здравеопазването и за административни дейности” с одобрена сума за
финансиране 391 900 лв. ;

2. Проект №18.2. “Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда
(автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в
гр. Борово” с одобрена сума за финансиране – 149 963 лв. ;
3. Проект №18.3. “Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за
обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска
площадка” с одобрена сума за финансиране – 219 965 лв. ;
4. Проект №18.4. “Благоустрояване на терен около център за младежки
културни дейности и спорт” с одобрена сума за финансиране – 91 950 лв.,
С договор за СМР от 12.08.2014г. са възложени строителните дейности по
четирите проекта след проведена открита процедура за избор на изпълнител, открита
прем м. април на същата година. Строителството е завършено в срок и са издадени
Разрешения за ползване на обектите от гл.архитект на общината. Всички дейности по
проектите са отчетени и одобрени за финансиране от Министерство на финансите.

През 2014г. тече изпълнението на проект № 18/313/00099 - „Експониране на
местното етнографско, историческо и природно наследство” на стойност 325 358 лв. по
м.313 «Насърчаване на туристическите дейности» на ПРСР 2007-2103г.
В изпълнение на Договора за отпускане на финансова помощ за проекта
„Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с
бенефициент Община Борово до момента са проведени следните дейности:
- 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.
- След проведената открита процедура за избор на изпълнител на обществената
поръчка е сключен Договор от 08.10.2014г. за 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/. Предстои съгласуване на проведената процедура от ДФЗ.
- През м.декември 2014г. приключи изпълнението на договора за изработване на
реплика на Боровското съкровище - изработена е репликата на боровското съкровище с
материали, близки до оригинала.
- Въз основа на договора за изработка, доставка и монтаж на информационни
табели, ще бъдат доставени информационните табели след приключване на
подготовката на помещението, предназначено за посетителски център по проекта в
гр.Борово, на ул. “Шести септември” № 35.

През 2014г. е сключен и договора за финансиране на строителните работи по
осъществяването на проекта за закриване и рекултивация на общинското депо за
неопасни отпадъци в град Борово, между община Борово и ПУДООС на стойност
409061,94 лв. с вкл. ДДС.
След проведена открита процедура за избор на изпълнител на обществената
поръчка, на 16.10.2014г. е сключен Договор за СМР 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.
На 12.01.2015г. е открита строителната площадка на обекта. Срокът за
техническата рекултивация е 6 календарни месеца от откриването на строежа.
През м.януари 2014г. е сключен Договор за възлагане на услуга за създаване и
поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе

по проект 18/223/00281 „Създаване и поддържане на горски култури”, по Мярка 223
„Първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от ПРСР 2007 - 2013г.
Всички дейности по проекта са извършени и предстои отчитане му пред ДФЗ.
В края на 2014г. Община Борово кандидатства и спечели финансиране по
проект №18/226/00423 „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда
чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и
мониторинг на околната среда” по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности” по ПРСР 2007-2013г.
На 22.12.2014г. е сключен е договор с ДФЗ за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за осъществяване на проекта на стойност 476 629 лв. без ДДС.
Площадката за изграждане на пожароизвестителната система се намира в
землището на село Обретеник, в ПИ № 000131 по КВС на село Обретеник.
Целта на този проект е да се реализира система за мониторинг на горския фон в
определената рискова зона. Тя трябва своевременно и точно да открива и предава
информацията за възникналия пожар, да прогнозира неговото развитието, както и да
подпомага екипите действащи в пожарната обстановка.
Проектът предвижда извършването и финансирането на следните дейности:
изготвяне на инвестиционен технически проект за пожароизвестителна система;
създаване (изграждане) на система за откриване на горски пожари в начален стадий и
мониторинг на околната среда (част Електро, част Конструкции и част Технологична);
строителен и авторски надзор.

