
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. 

 

Капиталова програма 

През мандата капиталовата програма е изпълнявана и преизпълнявана ежегодно 

  

През 2012 година се извършиха ремонти в сградите общинска собственост и 

се закупи оборудване за звената на бюджетна издръжка със средства от 

инвестиционната програма на Община Борово: 

 Парен котел за ДЦДУ “Патиланци” на стойност 20 000,00 лв; 

 Парен котел  за ЦСРИ “Детелина” на стойност 7 260,00 лв; 

 Система за видеонаблюдение за ДДЛРГ – с. Брестовица на стойност – 2 746,00 

лв; 

 Система за видеонаблюдение за ОДЗ на стойност 3 562,00 лв; 

 За ДЦДУ “Слънце” – с. Брестовица  бе закупено МПС на стойност 17 900,00 лв; 

 За ДДЛРГ пералня и сушилня на обща стойност 15 888,00 лв; 

 Кметство – село Батин – 16 004,00 лв; 

 Домашен социален патронаж – Горно Абланово – 5 071,00 лв; 

 Домашен социален патронаж – Обретеник – 2 470,00 лв. 

 

През 2013г. в изпълнение на Инвестиционната програма на община Борово 

са реализирани следните обекти:  
1.Основен ремонт на Общинската пътна мрежа на стойност - 112 451,00 лв.  

2.Придобити са:  

2.1.Система за видеонаблюдение в ОУ ”Христо Ботев” с. Горно Абланово – 1 735,00 лв.  

2.2.Пожароизвестителна система в ОДЗ „Славейче” гр. Борово – 1 700,00 лв.  

2.3.Пожароизвестителна система в сградата на общинска администрация в гр. Борово за 

12 835,00 лв 

2.3. Цифров модел на кадастрален и регулационен план на с. Обретеник - 10 000,00 лв.  

2.4. Програмни продукти за нуждите на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” с. Брестовица и ОП 

„ОХСУ” на стойност 856,00 лв.  

3.Закупени са следните моторни превозни средства:  

3.1. Лек автомобил на стойност 6 000 лв. за подпомагане дейността на служителите от 

полицейския участък в гр. Борово.  

3.2. Два автомобила за нуждите на Общнско предприятие «ОХСУ» на стойност 12 000 

3.3. Автомобил за нуждите на ДЦДУ „Патиланци” с. Брестовица за 14 000,00 лв.  

3.4. Камион за отпадъци „Мултилиф” за 10 300,00 лв.  

3.4. Автовишка за 18 000,00 лв.  

4. Закупен е роторен снегорин за нуждите на с. Обретеник на стойност 1 600,00 лв.  

5. Изграден е Паметник на загиналите във войните жители на село Балабанли/Горазд/ 

сега част от гр. Борово на стойност 1 730,00 лв., като финансовото участие на община 

Борово е в размер на 1 230,00 лв.  

  

Придобивания през 2014г. от Инвестиционната програма на Община 

Борово: 
1. Котел за отопление на сградата на общинска администрация на стойност 4 800,00 лв.  

2. Пожароизвестителна система в сградата на общинска администрация в гр. Борово на 

стойност 12 835,00 лв. (6417 лв. платени през 2014г.)  



3. Компютърна система за нуждите на ОУ “Христо Ботев” – с. Горно Абланово на 

стойност 859,00 лв.;  

4. Апарат за ултразвукова терапия на стойност 1 800,00 лв.  

5. Апарат за интерферентни и средночестотни руски токове на стойност 1 500,00 лв. ;  

6. Апарат за диадинамични токове и галваничен ток на стойност 1 020,00 лв. ; 

Апаратите са предадени в ЦСРИ „Детелина” – град Борово; 

7. Храсторези – 7 бр. на стойност общо 8 829,00 лв.;  

8. Климатик за големия салон на читалище “Искра 1898” гр. Борово на стойност 

2 465,00 лв. ;  

9. Земя – УПИ VІ 565, кв.23 в с. Горно Абланово за читалище на стойност 3 600,00 лв.;  

10. Компютърна система за нуждите на ОП “ГФЧ” на стойност 779,00 лв.  

11. Леки автомобили – 2бр. за нуждите на ОП “ОХСУ” на стойност общо 12 000,00 лв.  

12. Горскостопански план с мероприятия за горите на Община Борово (преходен обект 

от 2012 г.) на стойност 9 309,08 лв. (от които 7447,27 лв. са платени през 2014 г. 

 

Два от закупените автомобила са предадени на кметствата в селата Батин и 

Обретеник. 

 

 

  

 



 



 

 

 


