Отчет
за постигнатите резултати от работата
на кмета на Община Борово Георги Георгиев и ръководения от него екип
за периода от началото на настоящия мандат 04.11.2011 г. до 31.05.2015 г.
Други общински дейности
Средства разплатени в мандат 2011 – 2015 по задължения на Община Борово от
предходния:
- по ОП „Околна среда” – 133 000,00 лв;
- по ОП „Развитие на селските райони” – 89 400,00 лв;
- разплатени за храна и гориво на ДДЛРГ – 52 884,61 лв,;
- за ремонт в помещенията на ЦНСТ „Св. Мина” – 15 790,00 лв.
През мандат 2011 – 2015 г. настоящият управленски екип успя да повиши
средствата, които постъпват в приход на общинския бюджет, ако през 2011 г. – те
са 674 349, 00 лв за отчетния период те ежегодно се повишават:
 2012 – 825 681, 00 лв;
 2013 – 836 249,00 лв;
 2014 – 1 045 204,00 лв;
 до 31 май 2015 г. – 496 060,00 лв.
През целия мандат Община Борово е работила без банков кредит.
През мандат 2011 – 2015 Община Борово е съумяла
да усвои почти 2 000 000 лв по програми за заетост и
социални програми. За съжаление настоящото
правителство твърде спорадично финансира програми и
мерки за заетост. От програми и проекти, субсидирани
от Агенция по заетостта за периода 2012 – 31 май 2015 г.
са усвоени 1 701 716 лв, а от проекти, финансирани от
Агенция за социално подпомагане 187 751,00 лв. За
периода 01.06.2014 – 30.06.2015 г. Община Борово е
отделила общински средства в размера на 53 379,99 лв
за изплащане на заплати и осигуровки на 15 домашни
помощници, които са обслужвали 35 потребители
самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания в
период от 11 месеца.
Чрез двете си общински предприятие „Горски фонд и
чистота” и „Обществено хранене и социални услуги”
Община Борово финансира 40 щата, работници и
служители,
обслужващи
общинските
дейности
сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на обществени терени, детско и ученическо
хранене и услуга „Домашен социален патронаж”.
1. Сметосъбиране и сметоизвозване:
През 2012 г. сметоизвозването в Община Борово продължи да се извършва от
Общинско предприятие “Горски фонд и чистота”. Постъпилите приходи от данък
смет през 2012 г. са в размер на 131 040 лв. От тях за дейности по сметоизвозване, за
поддръжка на обществени места, улици, градинки и гробищни паркове, за поддръжка

на депо са изразходвани общо 126 354 лв /25 000 лв - за
поддържане на депото в град Бяла/. За 2013 г. за
цялостната издръжка на дейността са изразходени 130
507 лв. В началото на 2014 г. се преустанови
използването на общинското депо за твърди битови
отпадъци и сметоизвозването се осъществяваше до
депото на град Бяла. За тази услуга ОП „ГФЧ” заплаща
на община Бяла по 13.40 лв. на тон. Като допълнение и
отчисленията по ЗУО се увеличиха до 24.05 лв. на тон.
2012 г. Средства за сметоизвозване, косене в градинки, паркове, улици и гробищни
паркове.
Населени места
Борово
Волово
Брестовица
Екзарх Йосиф
Батин
Обретеник
Горно Абланово
ОБЩО:

За сметоизвозване

32 672
1 477
2 900
7 551
6 469
11 085
11 850
74 004

За косене в градинки,
паркове, улици,
гробищни паркове
9 942
436
400
600
500
1 206
1 225
14 309

2013 г. Средства за сметоизвозване, косене в градинки, паркове, улици и гробищни
паркове.
Населени места
Борово
Волово
Брестовица
Екзарх Йосиф
Батин
Обретеник
Горно Абланово
ОБЩО:

За сметоизвозване

62 456,60
867,85
3147,30
9464,10
9316,87
10 435,36
8121,28
103 809,36

За косене в градинки,
паркове, улици,
гробищни паркове
8541,57
34,15
0,00
0,00
21,89
350,02
0,00
8947,63

2014 г. Средства за сметоизвозване, косене в градинки, паркове, улици и гробищни
паркове.
Населени места
Борово
Волово

За сметоизвозване

За косене в градинки,
паркове, улици,
гробищни паркове
59 961,13
7995,21
1039,27
0,00

Брестовица
Екзарх Йосиф
Батин
Обретеник
Горно Абланово
ОБЩО:

5235,37
12817,90
10403,51
11065,47
10464,23
110 986,88

0,00
354,05
354,05
737,35
354,04
9794,70

Справка за ползванията на дървесината от общинските горски територии от 2008
- 2011 г. и 2012 – 2015 г. в плътни кубици:

-

-

- 2008 г. – 5399 куб м – 79 175, 80 лв;
- 2009 г. – 2343 куб м – 31 978, 63 лв;
- 2010 г. – 2532 куб м – 43 631, 28 лв;
- 2011 г. – 3149 куб м – 72 380, 80 лв;
ОБЩО: 13 423 плътни кубици, от които в общински приходи са влезли средства в
размер на 227 166, 51 лв.
- 2012 г. – 2452 куб м – 151 410, 41 лв;
- 2013 г. – 3228 куб м – 78 385, 30 лв;
- 2014 г. – 2550 куб м – 135 920, 78 лв;
- 2015 г. – 2948 куб м – 74 686, 18 лв
ОБЩО: 11 178 плътни кубици, от които в общински приходи са влезли 440 402, 67
лв.
до края на годината се очаква в приход на
общинския бюджет да постъпят още около 40 000 лв.
но цифрите показват, че в резултат на променения
начин на добиване на дървесината в приход на
общинския бюджет са влезли двойно повече
средства, от предходния мандат.
2. Какви са правомощията на общината да се справи с популацията на бездомни
кучета
Още през 2012 година Община Борово сключи договор
със Сдружение „Германо-българска помощ за
животните” - клон Русе със срок на действие на
договора от една година. В изпълнение на договора
служителите
на
приюта
организираха хайки с цел залавяне на бездомните кучета
на
територията
на
Общината,
които
се
обезпаразитяват
вътрешно
и
външно,
кастрират
се,
чипират се и се ваксинират срещу бяс. След три дневно
възстановяване,
се
връщат обратно по обитаемите си места.
3. Кампании по почистване на населените места.
Ежегодно Община Борово взема участие в националната

кампания, организирана от bTV „Да почистим
България за един ден!” На поканата на кмета на
Община Борово – Георги Георгиев, да се участва в
инициативата, се отзовават много доброволци.
В кампанията по почистването участват: 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 рахабилитация 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 всички
кампании е усърдието, инициативността и доброто
настроение.
Общината организира и други кампании, с които
подпомага на поддръжката на хигиената на обществени
места.
През летните месеци наема и лица по граждански
договор, за да се извършват дейности по косене и
поддържане на обществени терени, вкл. гробищни
паркове, паркове на религиозни институции и др.
Поддържането на гробищните паркове в населените
места се осъществяваше
в зависимост от
инициативността на местния кмет или кметски наместник.
За съжаление в град Борово се наблюдаваха редица неблагоприятни обществени
прояви. Вандалски актове разрушаваха общинска
собственост, разположена на двете нови детски
площадки и в парка, ограждащ преекспонираната
тракийска гробница. Бяха счупени детски съоръжения,
осветителни тела, дори извадени плочки от настилката.
Наложи се последиците от вандалските актове да се
отстраняват многократно. От 2012 г. започна да се
изгражда система за видеонаблюдения, както и някои от
най-важните обекти – детски площадки, тракийска
гробница, сгради, нова спортна площадка се охраняват
от частна охранителна фирма.
Община Борово продължи да отделя средства от
местните приходи за стопанисването и поддържането
на единствения в общината зоокът в село Екзарх
Йосиф. Ако за 2011 г. са отделени 8 555,00 лв. За 2012 г.
са изразходени 10 641,00 лв за тази дейност, през 2013 –
11 009,00 лв, през 2014 – 9 829,00 през 2015 г. са
предвидени 11 243,00 лв.

4. Дейности по поддръжка на общинските пътища.
Община Борово планира ежегодно дейностите по
ремонт и поддържане на общинските пътища, съобразно
състоянието им. Средствата, изразходвани за
рехабилитация на общинските пътища са 129 878,00 лв
през 2012 г., 148 126,00 лв през 2013 г., 148 446,00 през
2014 г. За рехабилитация на общинските пътища през
2015 г. са предвидени 154 940,00 лв. Предоставяните
всяка година средства стигат единствено за изкърпване
на малки участъци, частично преасфалтиране и
хоризонтална маркировка.
5. Дейности по снегопочистване
Ежегодно се сключват договори за снегопочистване с
местните кооперации или се
наемат специализирани автомобили. За нуждите на
дейносттите по снегопочистване Община Борово закупи
от капиталовата програма за 2015 г гребло за снегорин
на стойност 12 500 лв.
6. Средства за издръжки на пенсионерски клубове
С всяка изминала година, средствата, отделяни за
финансиране на пенсионерските клубове се увеличават:
ако през 2011 г. всеки пенсионерски клуб е получавал
годишна субсидия от 270,00 лв, то още от 2012 г.
средствата са по 400, 00 лв на клуб. Кметът и двете
заместнички даряват сумата от 360 лв лични средства,
за дофинансиране на годишната им субсидия. Или за
2012 г. пенсионерските клубове и общинското
ръководство получават 360,00 лв от Община Борово и
по 40,00 лв от лични дарения. През 2013 г. субсидията е в размер на 500,00 лв, през
2014 – в размер на 700,00 лв, а през 2015 г. – е по 1000,00 на клуб и 700,00 за
общинското ръководство.
През настоящия мандат бяха ремонтирани основно два пенсионерски клуба – в
село Обретеник и в гр. Борово – юг.
7. Улично осветление
След закупуване на автовишката рехабилитацията на уличната
мрежа се
осъществява самостоятелно от общината. За периода от
началото на мандата до 31.05.2015 г. са изразходвани 51 518,00
лв. за рехабилитация на уличното осветление.
8. За издръжка на футболните клубове
До 2012 г. Община Борово финансира само футболният отбор
на Борово. За
дейността за 2012 г. е изразходвана сумата от 7995,00 лв. От
2013 г. се финансират футболните клубове в Борово и Екзарх
Йосиф, за издръжката им е изразходвана сумата от 12 967,00 лв.

От 2014 г. с общински средства се финансират футболните клубове в Борово, Екзарх
Йосиф и Батин, изразходвана е сумата от 15 031,00 лв, а за 2015 г. за всеки един от
трите клуба са предвидени средства в размер на 4000,00 лв или обща сума от 12 000 лв.

