ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
И през 2014 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.

През 2014 г. Общинска администрация организира конкурс „Моят принос за бюджет
2014 г.”, за да насърчи гражданите и фирмите в Община Борово да заплащат
своевременно общинските задължения. Бяха закупени седем микровълнови фурни,
които чрез жребии бяха разпределени между гражданите и фирмите, които бяха
заплатили в срок от 01.03.2014 до 30.04.2014 г. дължимите на общината местни данъци
и такси. Жребият беше изтеглен поотделно за всяко населено място, печелившите бяха
определени от безпристрастния избор на най-малките ни съграждани - възпитаници на
ОДЗ „Славейче”.

Дейност на общинската администрация, условията за работа на
служителите, информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
Деловодно обслужване, документооборот и общински архив.
През 2014 г. с цел подобряване условията на работа на общинска администрация
се закупиха: компютърни системи – 2 броя, на обща стойност 1691 лв., придобити чрез
дарение са три таблета на обща стойност 461,67лв.
За повишаване квалификацията на служителите в началото на годината беше
изготвен годишен план за обучение, по който до сега обучение са преминали 53
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 2014 г.”,
„Повишаване на ефективността на звеното”, „Мениджърски умения”, „Екипна работа”,
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално
равнище”, „Общинска политика за развитие на културата и туризма”, „Ефективно
управление на общинското образование”, „Социални услуги – потребности и
възможности на общините”, Общинска младежка политика и закрила на детето”,
„Национален туристически регистър”, „Тредотерапия и арттерапия”, „Приемна грижа”
Служители взеха участие в ХVІ - та национална среща на финансистите от
общините, проведена се в курортен комплекс Албена.

През 2014 година, общинската администрация е предоставила на Общински
съвет – Борово за приемане, изменение и допълнение следните нормативни
актове:
-Приета Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 на ОбС
Борово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с
Решение № 348/29.01.2014г.
-Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията е
реда за провеждане на обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на
дългосрочен общински дълг, с Решение № 365/26.02.2014г.
-Приети Наредби за изменение и допълнение на Наредба № 4 на ОбС Борово за
базисните наемни цени на обекти, общинска собственост със стопанско, търговско и
административно предназначение, с Решение № 366/26.02.2014г., Решение №
403/28.05.2014г.
-Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Борово, с Решение № 410/25.06.2014г.
-Приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 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, с
Решение № 416/06.08.2014г.
-Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 на ОбСБорово за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията та община Борово, с Решение № 417/06.08.2014г.
-Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на общинско
предприятие „Горски фонд и чистота”, с Решение № 354/29.01.2014г.
-Приемане на общински план за младежта – 2014г. и приемане на отчета за
дейностите за 2013г., с Решение № 369/26.02.2014г.

-Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2014г. с Решение №
392/30.04.2014г.
- Приемане на годишен план за действие, за 2015г., по изпълнение на
общинската стратегия за развитие та социалните услуги, на територията на община
Борово-2010-2015г., с Решение № 393/30.04.2014г.
-Приемане на Промяна в инвестиционната програма на община Борово за 2014г.,
с Решение №364/26.02.2014г.,
Решение № 398/28.05.2014г., Решение №
415/06.08.2014г., 433/19.09.2014г., 461/29.10.2014г., Решение №485/17.12.2014г.
-Приемане на Актуализация на Годишен план за 2014г. и за 2015г. за действие
по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2010-2015/,
с Решение № 411/25.06.2014г.
-Приемане на промяна в Правилника за устройството, организацията и
дейността на общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, приет с
Решение №222/27.03.2013г., с Решение №418/06.08.2014г.
-Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост в община Борово през 2015г., с Решение № 466/29.10.2014г.
-Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Борово през 2015г., с Решение №492/17.12.2014г.

През 2014 г. 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.
са обслужени 2795 граждани. По населени места са както следва: Борово - 1205;
Обретеник - 532; Екзарх Йосиф - 417; Горно Абланово - 430; Батин - 112; Брестовица 133 и Волово - 56.

От служителите „Местни данъци и такси” са извършени административни
услуги,
като издаване на удостоверения за данъчни оценки на имоти и други видове
удостоверения, извършени 2232 услуги, на стойност 11 790,00 лева.
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 263 услуги, на обща
стойност - 4085 лева.
С цел гражданите да бъдат максимално улеснени при обслужването им в
общината, служителите от Центъра за административни услуги и през 2014 г.
продължават да работят с непрекъснато работно време – сутрин от 8.00 часа до 17.00
часа. В случай, че има граждани в 17,00 часа, те се обслужват и след приключване на
работното време.
И през 2014 г. всички актове на Общинския съвет своевременно се публикуват
насайта 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.

В Центъра за административни услуги е поставена кутия, в която гражданите да
могат да поставят своите мнения, предложения. През 2014 г. по инициатива на областна
администрация бе проведена анкета за проучване мнението на гражданите относно
проявата на корупционно поведение от страна на служителите в общинска
администрация. За целта анкетата бе предоставена в Центъра за административни
услуги в общината от 17.11.2014 г. до 21.11.2014 г. Анкетата е попълнена от 14
потребители на административни услуги в община Борово, които са единидушни, че
служителите в администрацията нямат възможност да осъществяват корупционни
действия. На нито един гражданин не се е случвало да му бъдат искани пари или друг
вид нерегламентирани услуги.
Изводите, които правим след проведената анкета е, че на всички нива в
общинска администрация работят служители, неподвластни на корупция.
През 2014 г. се проведоха избори за членове на Европейския парламент на
25.05.2014 г. и избори за Народно събрание на 05.10.2014 г. И за двата избора беше
създадена отлична организационно-техническа подготовка. Работим по списъците и ги
поддържаме в актуално състояние.

ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД
Дейността на ОП „Горски фонд и чистота” се реализираше в следните
направления:
1. Снабдяване на обществените организации, лицата с намалена работоспособност
над 70% и ветераните с дърва за огрев.
2. Лесо-културни мероприятия.
3. Противопожарни мероприятия свързани с пожароопасния сезон.
4. Охрана на горските територии собственост на община Борово.
5. Утвърждаване на лесоустройствен проект.
След набавянето на необходимата за целите и задачите на предприятието
информация, служителите и работниците на ОП „ГФЧ” извършиха редица
подготвителни дейности, предхождащи предстоящото ползване на дървесина. Този
подготвителен период включваше определяне на участъците за сеч, маркиране на
стояща дървесина на корен, очертаване на границите им и поставяне на траен знак на
общината. След извършване на маркирането бяха изготвени всички документи
предхождащи мероприятията по извършване на сеч: изготвяне на карнет-описи,
сортиментни ведомости, скици и таксационни характеристики, технологични планове
и годишен план за ползване за 2014г. Цялата документация е съгласувана с Държавно
горско стопанство - Бяла и утвърдена от РДГ – Русе. На база на заверените документи
бяха издадени позволителни за сеч на следните отдели: 302ю1, 192ф, 199ф, 134г, 127к,
189и, 127г, 126г, 125в, 187н, 187д, 189а, 190д, 190ж, 190в.
Съгласно изискванията на Наредба №30 от 31.07.2003г. е изготвен и заверен
„План за действие през пожароопасния период за 2014г.”. Бяха разширени
мероприятията по предпазване от възникването на пожари в горските територии –

подновяване на съществуващите минерализовани ивици и създаване на нови, бяха
поставени противопожарни табла на местата с висок риск от пожари, както и
предупредителни табели.
От така начертаните направления във връзка със снабдяването с дърва за огрев
на обществените организации, лицата с намалена работоспособност и ветераните, бяха
организирани процедури за избор на изпълнител на сечта и извозването на дървесината.
Договор с фирмата изпълнител беше сключен през месец август със срок на изпълнение
до 10.12.2014г. Бяха организирани и проведени публични търгове с явно наддаване за
продажба на стояща дървесина на корен за останалите отдели от Годишния план за
ползване, разделени в пакети.
От дейността на ОП „Горски фонд и чистота” в горските територии
общинска собственост в приход на общинския бюджет е постъпила сумата 113 000
лв. без ДДС.
Забележка: данните за реализираните приходи от дейността са предоставени от
финансовата дирекция на общината.
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.

