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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
АДИОПР - Актуализиран документ за изпълнение на ОПР
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ГПСОВ - градски пречиствателни станции за отпадъчни води
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МСП – малки и средни предприятия
НПО – неправителствени организации
НСИ – Национален статистически институт
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”


ОПР – Общински планове за развитие
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСОВ - пречиствателни станции за отпадъчни води
СОУ – средно общообразователно училище
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – Целодневна детска градина













ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за развитие на община Борово за периода 2007 - 2013 г. е основен, стратегически планов документ. Той е разработен от широк кръг специалисти от общината, обсъждан публично, с участието на външни експерти – партньори и приет на заседание на Общинския съвет в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие.
При разработването на Плана са спазени насоките съдържащи се в Методическите указания на МРРБ за разработване на общински планове за развитие, както и изискванията на други нормативни документи, свързани с местното самоуправление и регионалното развитие – Закона за устройство на територията /ДВ, бр.1 от 2 януари 2001 г. изм. и доп., ДВ, бр. 41, 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20 от 2003г., бр. 65 от 2003 г., бр. 65 от 22 юли 2003 г./, Законът за държавния кадастър и имотния регистър от 2001 г., Законът за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002 г., попр. ДВ бр.98 от 18 Октомври 2002 г./, както и стратегията за развитие на област Русе /2005 – 2015 г./ и Националната стратегия за регионално развитие на Р България /2005 г./. Тези планови и нормативни документи определят в значителна степен формата и финансово-ресурсния потенциал за развитието на община Борово до 2013 г.
Oбщинският план за развитие на община Борово е съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Основна функция на Общинския план за развитие е да съчетае местните инициативи с тези на областно и централно ниво, за да осигури мобилизиране и пълноценно използване на ресурсите на всички равнища.
Основните задачи на плана за развитие на община Борово са:
• да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.;
• да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти;

• да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана;
• да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси  за постигането на мотивираните цели;
• да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.
Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. Той очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.
След приемането на Общинския план за развитие на община Борово настъпват съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която той следва да бъде изпълняван и отчитан.
От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. В сферата на регионалното развитие и политика започнаха да се прилагат както националното, така и европейското  законодателство. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз. След приемането на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на българските Оперативни програми и Националния план за развитието на селските райони 2007 – 2013 г. изискванията към общините у нас придобиха нови реалности и те станаха бенефициенти на средства от различни източници.
През 2008 г. бяха приети промени в законодателството в областта на регионалното развитие, което постави нови изисквания по отношение на структурата и  съдържанието на общинските планове за развитие.




Всички тези промени, настъпили след приемането на Планът за развитие на община Борово са значителни и обуславят необходимостта от актуализация на документа с оглед 
осигуряване на адекватност, съответствие с новите условия и постигане на поставените цели.
Настоящата актуализация на Общинския план за развитие на община Борово  2007 -  2013 г. е разработена за остатъка от периода на неговото действие 2012 - 2013 г.
Съгласно чл.38(1) от ППЗРР Общинският план за развитие се актуализира:
1. При съществени промени на икономическите и социалните условия на Общината;
2. В съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната  стратегия за развитие;
3. В резултат на промени в свързаното национално законодателство и  законодателството на ЕС;
4. При съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на Общинския план за развитие;
5. На основата на междинната или последващата оценка.
Част от процеса по актуализация на ОПР е изготвянето на Доклад за Междинна оценка на ОПР 2007-2013 г. за периода 2007-2012 г., на основание чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).
Актуализираният документ за изпълнение на ОПР е в съответствие с Методическите указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-844/20.05.2009 г., Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Следвани са предписанията и  насоките за развитие, съдържащи се в основните планови и стратегически документи за региона - Областна стратегия за развитие на област Русе 2005-2015 г., Регионален план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г.



Едни от главните задачи на актуализацията на Общинския план за развитие на Борово са анализ на последните тенденции в икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането на документа и засилване на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели за развитие, отразени в “Стратегически насоки за развитие на Общността”, както и адаптиране към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г.
Актуализацията отчита изводите и препоръките от направената междинна оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на общинския план за развитие. При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация, нужна за актуализацията.
Актуализираният документ съдържа анализ на текущата ситуация в община Борово в областите, в които са настъпили промени в периода от 2007 г. до 2012 г.
Разработени са индикатори за наблюдение, мониторинг и оценка и Програма за изпълнението на ОПР до 2013 г.
Актуализираният документ за изпълнение на общинския план за развитие на община Борово  2012 – 2013 г. е съобразен и с възможностите, предлагани от  европейските фондове, Оперативните програми в България, както и с европейските планови и стратегически документи.
В процеса на актуализация на плана за развитие на община Борово бяха проведени срещи с представители на всички заинтересовани страни, обхванати в него – общински съвет, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.





Генералната стратегическа цел на ОПР Борово е:
„БОРОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА”

Достигането на тази цел до 2013 г. е свързано с изпълнението на 4 приоритета, 12 специфични цели и 30 мерки, обхващащи всички сфери на обществено- икономическия живот.
При разработването на плана за развитие на община Борово са приложени следните принципи:
• Интегрална и функционална оценка на общинските ресурси, като естествена основа за развитие на човешките ресурси и икономиката;
• Реализиране на функционална координация и съгласуваност между всички участници при формулиране на визията, приоритетите и мерките за развитие на община Борово;
• Публичност на всички фази на плановия процес;
• Партньорство при разработването и изпълнението на плана.
В Плана са заложени дейности за мониторинг, оценка, контрол, публичност и прозрачност при неговото изпълнение, които липсваха в предходният документ.
Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни капитали и други привлечени средства.
Планът за развитие на община Борово отворен планов документ. Законовите процедури предвиждат регулярно организирани процедури по неговото изпълнение и актуализация.
Актуализираният план за развитие на община Борово съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Административен капацитет”; Националната 


стратегия за регионално развитие; Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г., секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО  2007 – 2013 г.
Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Борово  2007-2013 г. показа следните резултати:
1. Община Борово е постигнала добър напредък в изпълнението на ОПР за първите пет години от прилагането на документа.
2. В Община Борово   е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Документът обаче не е добре познат и не се ползва активно от служителите на общинската администрация в ежедневната им работа.
3. Заложените в ОПР приоритети, цели и мерки не  звучат актуално и следва да се променят генерално.
В резултат на проведената междинна оценка за изпълнение на ОПР – Борово бяха набелязани следните препоръки:
1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да се изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР.
2. Визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР да се редактират и актуализират, за да се хармонизират с плановите и стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво и с актуализирания ОПР.
3. В актуализирания ОПР да се включат индикатори за изпълнение на приоритетите, целите и мерките, и там където е възможно, да се обвържат с измерения, които да измерват количествено тенденциите в социално-икономическото развитие на общината.




4. Като приложение към актуализирания ОПР да се изготви Програма за  изпълнение на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с конкретни дейности, мерки, срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на програмата да се 
включат НПО и бизнеса, които да подават информация за техните приоритетни проекти и дейности до 2013 г. и да ги съгласуват с целите на ОПР.
5. Да се актуализира индикативната финансова таблица на ОПР и да се  включат оперативните програми, по които Община Борово е бенефициент, като източници на средства за конкретни мерки, дейности и проекти.
6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на проекти на общината, с цел реализацията им до 2013 г.
7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнесът и НПО да участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общият напредък по изпълнение на заложените цели и приоритети.
8. Да се набележат мерки за по-активно използване на формите на публично-частно партньорство за постигане целите на ОПР.
9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в оставащия период на неговото действие до 2013 г.








І. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
1. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО
1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА  на Община Борово
1.1. 1.Местоположение и територия
Община Борово е разположена в началото на североизточната част на Дунавската равнина. На запад и на юг граничи с общините Ценово и Бяла, а на североизток с общините Иваново и Две Могили. На север достига до брега на река Дунав. 
Центърът на Общината – град Борово отстои на 50 км югозападно от областния център – град Русе. Общината се състои от 7 населени места: град Борово – общински център; село Обретеник, село Екзарх Йосиф, село Батин, село Горно Абланово, село Брестовица и село Волово.
В административно отношение общината е част от област Русе, а за целите на регионалното развитие тя е включена в обхвата на Северния централен планов район. 
Територията на общината заема площ от 245,3 кв. м., което е малко повече 0,222 % от територията на страната.
От общо заетата площ:
- 74,44 % е селскостопански фонд;
- 15,17 % е горски фонд;
- 4,48 % са населени места;
- 5,91 % са пътища, водни площи и др.



По форми на собственост територията на общината е разпределена, както следва:
- частна собственост – 58,13 %;
- държавна собственост – 17,19 %;
- общинска собственост – 13,17 %;
- собственост на юридически лица – 10,76 %.

Природни условия
 Релефът на общината е предимно равнинно-хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви /3-4 м над речното равнище/, и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви /над 60 м височина/. В общината се намира най-високата точка в Русенска област. В българската акватория на река Дунав, срещу с. Батин се намира вторият по големина Дунавски остров – Батин.
Климатът е умереноконтинентален, характеризиращ се със студена зима /абсолютен минимум -27 градуса /  и сухо, топло лято /абсолютен максимум +44 С/. Средната годишна амплитуда е около 26 градуса и е най-голямата за страната. Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове, което е причината за горещите лета и студените зими. Пролетта и есента са краткотрайни.
Водни ресурси – На територията на общината има подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване – кладенци тип «Раней» при с. Батин. Частни стопани използват за напояване собствени кладенци. Особено богат на води е районът около село Батин, където са изградени и множество изворни чешми. През общината не преминават реки, най-близките са р. Дунав, р. Янтра и р. Баниски Лом.



Население и демографска ситуация
Демографски характеристики на община Борово



 
2009
2010
2011
Население към 31.12. - брой
6699
6511
6030
Мъже
3238
3133
2945
Жени
3461
3378
3085
Гъстота на населението  на кв.км
26,6
25,8
23,9
Относителен дял на градското от общото население - %
34,8
34,9
33,6
Полово съотношение  (жени на 1000 мъже)
1069
1078
1048
Живородени 
44
47
42
Умрели 
172
166
159
Раждаемост  (на 1000 човека)
6,5
7,1
6,9
Смъртност  (на 1000 човека)
25,5
25,1
26,2
Естествен прираст  (на 1000 човека)
-19,0
-18,0
-19,3
Детска смъртност  (на 1000 живородени)
-
-
-
Механичен прираст  (на 1000 човека)
5,0
-10,4
6,9
Брачност  (на 1000 човека)
3,1
2
2,8
Бракоразводност  (на 1000 човека)
1,6
0,8
1,2
Население  под трудоспособна възраст
841
810
694
в трудоспособна възраст
3502
3380
3096
над трудоспособна възраст
2356
2321
2240
Коефициент на възрастова зависимост - %
68,4
68,9
70,6
Темп на демографско остаряване - %
99,3
101,4
104,2










Население по етническа група в община Борово по данни от Преброяване 2011
Етническа група
Брой население
Общо
6101
Отговорили
5853
Българска
3791
Турска
1005
Ромска
1000
Друга
28
Не се самоопределят
29
Неотговорили
248

Към 31.12.2011 г. населението на община Борово е 6 030 души. Мъжете са 2 945, а жените- 3 085. Съотношението по пол е 1 048 жени на 1000 мъже. Общината се асоциира с 2.6% от общия брой на населението в област Русе. В единствения град -административният център Борово живеят общо 2 023 лица или 1/3 от общия брой на живеещите в общината към края на 2011 г. Сред селата на територията на общината с най-малко население е село Волово- 163 лица, а най-много са живеещите в село Обретеник- 1 393.
Към 31.12.2011 г. общо 645 са живеещите на територията на общината на възраст 0-14 години и те представляват 10.7% от общото й население. От тях 399 или малко над 3/5 от общия брой в тази възрастова група живеят в селата на общината. Населението на 15-64 навършени години наброява общо 3 534 лица или 58.6% от общия брой. От активното население в общината 2/3 живее в 6-те села, включени в състава й. Общо 1851 лица или три от всеки десет, живеещи в населените места на община Борово, са на възраст 65 и повече навършени години. При тази възрастова конфигурация коефициентът на зависимост на възрастните лица за общината/ изразяващ съотношението между общия брой на възрастните лица на възраст, на която обичайно са икономически неактивни т.е. на 65 и повече години и броя на лицата, които са в икономическа активна възраст т.е. в 


интервала 15-64 навършени години/ за 2011 г. сочи, че на 100 лица в икономически активна възраст се падат средно 52 лица на възраст 65 и повече години при средно 31 за област Русе. 
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване и показва съотношението между броя на вливащите се в трудоспособна възраст/15-19 години/ и броя на излизащите от трудоспособна възраст /60-64 години/. Към края на 2011 година това съотношение за общината е 61 и показва, че всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица се заместват от 61 млади хора.
Към края на 2011 г. на територията на община Борово живеят общо 30 лица на възраст 90 и повече години. От тях жените са 22, а мъжете-8. В селата на общината живеят 24 лица: 8 мъже и 16 жени.
През 2011 г. общият брой на живородените деца в община Борово е 42 или 2.3% от общия брой за област Русе. Момчетата са 22, а момичетата - 20. В селата на общината живородените са общо 27 или близо 2/3 от общия брой. В сравнение с 2010 г. живородените са с 5 по-малко. В периода 1999-2010 г. само в две години - 2005 и 2008 живородените са били по-малко от тези през 2011 г. От общия брой на живородените 10 са на родители в юридически оформен брак, а 32-са извънбрачни. В селата на общината са родени 20 от извънбрачните деца. Разглеждайки броя на живородените момчета и момичета в общината през 2011 г. по тримесечия следва да посочим, че най-голям брой деца са родени през последното тримесечие на годината - 14. Седем от всеки 10 жени, станали майки през 2011 г. са на възраст до 24 навършени години. Коефициентът на раждаемост в община Борово за 2011 г. е 6.9 ‰ при 7.1‰ през предходната година. 
През цялата 2011 г. общият брой на умрелите лица в община Борово е 159 или 4.2% от общия брой на умрелите в област Русе. В сравнение с 2010 г. броят на умрелите намалява със 7. Починалите мъже са 80, а жените -79. В селата на общината умрелите са 112, т.е. седем от всеки 10 починали през годината. От общия брой на починалите лица 136 или  85.5% са на възраст 60 и повече години. През 2010 г. умрелите на възраст 60 и повече години са били 147 с относителен дял в общия брой на умрелите 88.6%. Най-много лица в общината са умрели през четвъртото тримесечие на 2011 г.- 48 или 30.2 на сто от общия 


брой за годината. Най-много мъже са починали през месеците октомври и декември - по 11. Най-много жени са починали през месец март -12. 
Коефициентът на обща смъртност в община Борово през 2011 г. е 26.2‰, като при мъжете се установява на 27.0‰, а при жените- 25.4‰. През 2010 г. равнището на обща смъртност е било малко по-ниско- 25.1‰, като при мъжкото население е била 27.9‰, а при женското- 22.5‰. Смъртността при градското население в сравнение с 2010 г. нараства с близо 5 промила и достига 23.1‰ , а при селското население намалява с един промил до 27.8‰. 
Коефициентът на преждевременна смъртност, измерващ относителния дял на умрелите лица на възраст под 65 години в общия брой на умрелите за годината, е 22.0% при 17.5% за 2010 г. За град Борово през 2011 г. той достига 27.7% при 23.8% през 2011 г. При умрелите лица в селата на общината 19.6% от общия брой са на възраст до 64 навършени години, като в сравнение с 2010 г.делът им се увеличава с 4.3 процентни пункта. 
Разликата между ражданията и умиранията представлява естествения прираст на населението. През 2011 година в резултат на отрицателния естествен прираст населението на общината намалява със 117 лица: 58 мъже и 59 жени. Близо ¾ от намалението е свързано с неблагоприятните демографски процеси в селата на общината. За 2010 г. естественият прираст на общината е бил минус 119 лица. Намалението на населението в община Борово, измерено чрез коефициента на естествен прираст за 2011 година, е минус 19.3‰/ при среден за област Русе минус 8.1‰. 
През 2011 г. броят на сключените бракове в община Борово е 17 или 2.4% от общия брой за областта. В селата са сключени общо 11 граждански брака, а в административния център град Борово - 6. Най-много бракове -10 са сключени през периода юли-септември 2011 г. В сравнение с 2010 г. на територията на общината са сключени с 4 брака повече. За годината коефициентът на брачност е 2.8‰, като за град Борово е 3.0‰, а за селата в общината- 2.7‰. В сравнение с 2010 г. равнището на брачност се повишава както в градовете, така и в селата. 




През 2011 г. общият брой на прекратените юридически бракове в община Борово е 7 или с 2 повече от предходната година. Доминират бракоразводите по взаимно съгласие. Коефициентът на бракоразводност е 1.2‰ и след община Русе това е втората община с 
най-високо равнище на показателя в област Русе. През 2010 г. бракоразводността в община Борово е била 0.8‰. 
През 2011 г. в резултат на вътрешната миграция населението в община Борово се е увеличило с 55 лица. От други общини в област Русе на територията на общината са се заселили общо 97 лица, 2/3 от които са сменили адреса си от община Русе с настоящ адрес в населените места на община Борово. През годината 24 лица са се изселили от други области в страната, заселвайки се в общината. В същото време 66 лица са напуснали община Борово и имат нов настоящ адрес. От последните 48 са с настоящ адрес в границите на област Русе и от тях 39 са предпочели водещата община в областта. Към други области в страната са се насочили 18 мъже и жени. Преобладават заселилите се в област Велико Търново и столичния град. 
През 2011 г. 8 лица са променили постоянното си местоживеене от едно населено място на общината в друго. 
Намалението на населението в община Борово в резултат на външната миграция е с 13 лица. Коефициентът на нетна миграция за 2011 г. е минус 2.1‰ при среден за област Русе минус 1.2 ‰. 
 Броят и структурите на населението на община Борово към края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените резултати от Преброяването на населението към 1.02.2011 г. и съответните изчисления за естествения и механичен прираст, получени от текущата демографска статистика за останалите единадесет месеца на годината.





БЕЗРАБОТИЦА И ЗАЕТОСТ
 2011 г. е най-тежката година по отношение равнището на заетост в общинския център за времето след 1989 г. Стабилните равнища на заетост в Борово, ниските нива на безработица, концентрацията на най-висок дял работоспособно население в града останаха в миналото. Борово е населеното място с най-висок брой безработни лица – 195, това са предимно хора със средно образование, с професионална квалификация и дългогодишен професионален опит. По населени места регистрираните в Дирекция «Бюро по труда» са както следва: Обретеник – 70 лица; Екзарх  Йосиф – 8; Горно Абланово – 67; Батин – 55; Брестовица – 7; Волово – 12.  Или общият брой на безработните лица, регистрирани в Дирекцията е 414. /Данните са към м. ноември 2011 г. /
Кметът на Община Борово провежда последователна политика за намаляване на безработицата, която в момента по официални дани  е 29 % за град Борово. Той провежда разговори със стратегически инвеститори и кандидатства по всички програми и мярка на субсидираната заетост. В резултат на това за 2012 г. са спечелени 300 работни места, които ще се разпределят във всички селища
Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе - Русе, Бяла и Вятово, към края на ноември 2011 година  са 9477. В сравнение с края на октомври техният брой се увеличава с 325, а спрямо същия месец на 2010 г. намалява с 934.По-голямо е увеличението в община Русе - с 151 безработни, следват общините Борово - с 84, Бяла - с 37, Две могили - с 21, Ценово - с 20, Сливо поле - с 10, и Иваново - с 5. В община Вятово регистрираните безработни към края на ноември са по-малко от тези в края на октомври - с 3.
По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност - 51%, с работнически професии - 24% и специалисти - 25%.
Регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Русе - Русе, Бяла и Вятово, към края на февруари са 11 080. В сравнение с края на януари техният брой се увеличава с 261.
Равнището на безработица за областта, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 10,8%, при 10,5% през предходния месец. Най-


високо то е в община Вятово - 36,1%, следват общините Борово - 34,6%, Ценово - 30,8%, Две могили - 24,9%, Сливо поле - 19,6%, Бяла - 18,6%, Иваново - 16,6%, и най-ниско в община Русе - 7%. Средното равнище на безработица за страната е 11,5 на сто.
Картината на областния пазар на труда и през февруари 2012 г. показва леко увеличение на регистрираната безработица. През месеца значително намаляват новопостъпващите на трудовата борса, като същевременно продължава устройването на безработни на първичния пазар и - макар и по-малко на брой в сравнение с предходните зимни месеци - на постъпилите на работа по програми за заетост и обучение. Като цяло заявените през февруари свободни работни места са по-малко от предходния месец, но значителната част от тях са на първичния пазар на труда - най-вече в преработващата промишленост, търговията, аграрния сектор, строителството, образованието, хотелиерството и ресторантьорството, за административни и спомагателни дейности и др. Индикатор за оживлението на трудовия пазар е увеличението на сезонните работни места.
 Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 44%, следвани от хората със средно образование - 43%, а висшистите са 13%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години - 42% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41, а младежите до 29 години - 17%.
Като търсещи работа лица са регистрирани и 532 заети, 354 пенсионери и 130 учащи. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 605.
Продължително безработните лица (с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на ноември са 2818 (с 92 по-малко отколкото са били през октомври) от всички регистрирани безработни в областта.
В резултат на общинската политика по заетост, равнището на безработица в Община Борово, понижава своите нива, но недостатъчно. Въпреки това нивото на безработица в общината е по-високо от средното за страната. 
През периода 2005 – 2011 г. безработни лица са включени в различни активни програми и мерки за насърчаване на заетостта – НП «От социални помощи към осигуряване на 



заетост», НП «Старт в кариерата», Проект «Красива България», ОП «Развитие на човешките ресурси», регионални програми за заетост.
Мерките за професионално обучение и насърчаване на заетостта са насочени към безработните младежи, хората в неравностойно положение на пазара на труда и продължително безработните лица, също така хора с ниско образование и квалификация.
Професионална квалификация и преквалификация към този момент – началото на м. май 2012 г. са получили над 250 безработни лица по професиите – работник в строителството, работник в озеленяването, помощник пътен строител, работник поддръжка сгради и др.
Проблемите на заетостта и безработицата в Община Борово са взаимосвързани, висок дял на продължително безработните лица, специалистите /средно образование/ и безработните над 50-годишна възраст. Като икономически ограничител пред подобряването на заетостт и на свързания с нея коефициент на заетост могат да се посочат засилването на тенденцията към по-засилена миграция на отделните лица и на цели семейства в трудоспособна възраст, ниското равнище, слабата динамика и нестабилност на местното икономическо развитие, както и недостига на инвестиции. Съществуващите фирми не генерират достатъчно работни места, който да «абсорбират» безработицата до сревнимата с тази на областния център и страната.
Тенденциите в развитието на заетостта и безработицата не показват съществени изменения през последните години. Наблюдава се намаляване на делът на наетите в индустрията и увеличаване на работещите в субсидираната заетост, чийто основен работодател е общината.
Дали високата безработица ще продължава да оказва натиск върху пазара на труда ще зависи от икономическата конюнктура през следващите месеци. Световната криза и икономическия застой оказват своя натиск върху пазара на труда, като те са водещи фактори, които доведоха до стагнация на пазара на труда, върху забавяне нарастването на доходите, търсенето на работна ръка и трудова мобилност.



Мерките  за постигане на дългосрочен устойчив растеж, увеличаване на заетостта и засилване на социалната кохезия:
- Разширяване на заетостта в реалната икономика на качествени и високопроизводителни работни места в традиционните сектори на икономиката;
- Активизиране на срещите, консултациите, информационните дни и други форми  за контакт с работодателите с цел по-широка информираност за наличните възможности за 
създаване на работни места, посредничество за наемане на работна сила и обучение на персонала;
- Активизиране на продължително безработни лица и такива от рисковите групи чрез включването им в различни регионални и национални програми и мерки, предоставени от Агенцията по заетостта и създаване на заетост в оказване на социални услуги;
- Развитие на социалния диалог;
- Разработване на модел за публично-частно партньорство в областта на професионалното образование и обучение на територията на общината, за постигане по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда;
- Осигуряване на адекватна заетост при реализиране на инфраструктурни обекти, финансирани от Европейските програми и Кохезионния фонд.

АНАЛИЗ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР в  Община Борово
Селско стопанство
Екологичният статус на общината е много добър – липсват крупни замърсители на водите, почвите и въздуха. Наличието на масиви от широколистни и иглолистни видове гарантира изключителната чистота на атмосферния въздух, а климатичните условия – топли слънчеви дни и прохладни нощи.



Растителното богатство включва бор, ела, смърч, кестен, бреза, туя, а от тревните формации са разпространени детелина, ливадна власатка, глушина и др. Районът е богат на липа, жълт кантарион, равнец, риган, подбел, мащерка и смрадлика. Срещат се и находища на гъби.
От природозащитна гледна точка особенно ценни са влажните местообитания по брега на река Дунав при село Батин, остров Батин и защитена територия „Дойчов остров”. 
Община Борово е селскостопански район. Структуроопределящо за растениевъдството е зърнопроизводството.
От общо заетата площ:
- 74,44 % е селскостопански фонд;
- 15,17 % е горски фонд;
- 4,48 % са населени места;
- 5,91 % са пътища, водни площи и др.
По форми на собственост територията на общината е разпределена, както следва:
- частна собственост – 58,13 %;
- държавна собственост – 17,19 %;
- общинска собственост – 13,17 %;
- собственост на юридически лица – 10,76 %.
На територията на общината дейност осъществяват 8 земеделски кооперации и множество арендатори. Структуроопределящо за растениевъдство е зърнопроизводството. От общата обработваема площ – 127 844 дка, 35,7 % са пшеница, 5,31 % - ечемик и 17,62 %  - царевица. Трайнита насаждения, зеленчуците и други култури заемат общо 12,74 % от обработваемата площ. 



От животновъдството се развиват говедовъдство, отглеждане на дребен рогат добитък, свине и птици. От общото поголовие на едър рогат добитък – 58,65 % принадлежи на частни стопани. Останалите 41,35 % принадлежат на земеделски кооперации в шест населени места. От общото поголовие на дребния рогат добитък около 72 % са овце и  28 %  - кози. Козите, свинете, птиците изцяло се отглеждат от частни стопани. При всички домашни животни се забелязва тенденция на значително намаление на техния брой. Основната част от обработваемата земя – 95,5 % се стопанисва и обработва от осемте земеделски кооперации, а по-малко от 5 % - от индивидуални земеделски стопани. В град Борово има две земеделски кооперации – «Горна манастирица» и «Горазд», в селата Волово и Брестовица – по една. В село Обретеник работят ЗКПУ «Златен клас» и ППК «Бъдеще», които отглеждат основно зърнени и технически култури. Със зърнопроизводство и с отглеждане на добитък  се занимава ППК «Земя» в село Екзарх Йосиф. В село Горно Абланово «Пътинженеринг» ООД се занимава с отглеждане на зърно, технически култури и животновъдство. В село Батин има една земеделска кооперация за производство и услуги «Дунав». 

Горско стопанство
- 15,17 % е горски фонд;
Земеделската земя се обработва предимно от земеделските кооперации и това е положителна тенденция, която не допуска наличието на необработваеми земи. Необходимо е да се набележат мерки за ефективното използване на общинския горски фонд и да се търсят възможности за залесяване, за да не се допускат ерозионни процеси.
Необходимо е да се изгражда горски пътища, да не се допускат нерегламентирани сечи.
Необходимо е да се насърчават частни стопани, които да се занимават с модерно чистопородно животновъдство, като се строят и ремонтират съществуващи помещения за отглеждане на животни.



Необходимо е да се усвояват средства от ПРСР и ДФ «Земеделие» с цел развитие на средния агробизнес в различните области: животноводъство, птицевъдство, отглеждане на трайни насаждения.

SWOT АНАЛИЗ – СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

Силни страни
Слаби страни
1. Наличие на свободни пасища и мери, подходящи за интензивно отглеждане на животни;
2. Наличие на свободна общинска земя;
3. Изключително висок процент от обработваемата земя се стопанисва от земеделските кооперации, което води до липса на необработваеми площи;
4. Климат, благоприятстващ отглеждането на селскостопански култури;
5. Дългогодишни успешни традиции при отглеждането на зърнени и технически култури;
6. Изградени административни структури – Общинска служба «Земеделие и гори», областна служба за съвети в земеделието, Областна Разплащателна агенция
1. Отглеждането на зърнени и технически култури на големи площи води до малък брой заети в селското стопанство.
2. Незадоволителните условия на труд и липсата на перспектива за работа и живот на село водят до силна миграция на младите хора;
3. Липса на поливни площи;
4. Липса на ясна програма за стопанистване и експлоатация на общинския горски фонд;
5. Липса на преработвателни предприятия за селскостопанска продукция;
Значителен спад в поголовието на селскостопанските животни
Възможности
Заплахи
1. Интерес към оземляване от общинския поземлен фонд;
2. Големи резерви от свобони масища и мери;
3. Усвояване на средства от фондовете на ЕС с цел развитие на средния и дребен агробизнес
1. Нарушаване на екологичното равновесие;
2. Обезлюдяване на малките населени места;
3. Слаба заинтересованост на младите хора;
4. Застаряване на населението и съотвено намаляване на заетите в селското стопанство поради миграция на младото население в по-големите градове;
5. Занижен контрол и незаконна сеч.



ИНДУСТРИЯ в община Борово
Икономическото развитие на Община Борово през последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. Почти във всички сектори на стопанството приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите предприятия. Провежданата структурна реформа се отличава и с някои негативни страни – високо равнище на безработицата, недостатъчно използване на наличните мощности, загуба на традиционни и пазари, труден пробив до нови. Актуализацията на общинския план съвпада с процес на икономическа стагнация  в световен, европейски и в национален мащаб. 



В Общинския план за развитие на Община Борово /2007-2013/ са записани следните фирми, който през 2005 г са работили активно и са осигурявали работни места в град Борово.
·	“Три Ко” ООД /производство на чорапи/, където работят 280 души – гр. Борово. 
Фирмата работи съвместно с израелската фирма “Делта” и над 95% от продукцията й е предназначена за износ;
·	“Червен 2000” АД /производство на мелнични машини/ - 30души - гр. Борово. При силно свит обем на поръчки, произведената продукция е предимно за българския пазар;
·	“ТИМ” ООД /производство на чорапогащи/ - 40 души - гр. Борово. Производството й е предназначено 100 % за българския пазар;
·	ПТК “Елкон “ /производство на ел.материали/ - 50 души – Борово. Част от продукцията е за износ;
·	ЕТ “Стефан Стефанов – КОНТЕКС” /производство на ризи и блузи/ - 23 души- Борово, работи предимно на ишлеме;
·	ЕТ ”Пламен Пенчев”/производство на мъжки ризи/ - 40 души- гр. Борово, произведената продукция е предназначена 40 % за българския пазар и 60 % за износ;
·	“Спирала” ЕООД /производство на дамски, мъжки и детски трикотаж/ - 15 души - гр. Борово, реализира продукцията си 100 % на българския пазар;

·	“Икон” ЕООД /производство  надувни изделия/ -30 души, гр.Борово, реализира продукцията си 100 % на българския пазар ;
·	ЕТ”Валентин Панайотов” /месодобив и месопреработка/- 10 души - гр. Борово, реализира продукцията си предимно в Русенския регион;
·	 ЕТ ” Сонипа – Г –Димитър Сотиров ” /месодобив и месопреработка/- 5 души - гр. Борово, реализира продукцията си предимно в русенска област;
·	“Борово” ЕООД / със 100 % общински капитал – услуги и производство на посадъчен материал и гъби/ - 3 души – гр.Борово.




За съжаление половината от тях са прекратили съществуването си:  «Три Ко» ООД, ТИМ ООД, ЕТ «Стефан Стефанов – КОНТЕКСТ», ЕТ «Сонипа – Г – Димитър Сотиров», «Борово» ЕООД. След прекратяване на дейностите на тези фирми равнището на безработица в град Борово рекордно се повишава.
Единственото създадено предприятие в периода между 2005-2011 г. е Общинското предприятие «Горски фонд и чистота», което управлява сметосъбирането и стопанисва общинския горски фонд в Община Борово. В него работят 15 души, разпределени във шест от седемте населени места на общината.
	
ТУРИЗЪМ  в община Борово
Природните ресурси – равнинно-хълмист релеф, подходящ за развитие на земеделие, високо количество на обработваемата земя, умерено-континентален климат, наличие на водни ресурси, богатата растителност и преобладаващи горси масиви, богат животински свят, красива и екологично чиста природа, подходяща за развитието на туризма.
Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. През последните години значението на туризма за социално-икономическото развитие на страната и неговият дял в БВП непрекъснато нарастват. 
Община Борово е включена в Националния списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм. Природно-климатичните и културно-историческите дадености на общината са предпоставка за развитието на туристическия отрасъл в местната икономика. Общината разполага с потенциал, който дава възможност за развитие на различните видове туризъм - селски, културен, ловен, риболовен, познавателен, екотуризъм и др.
В землището на град Борово в началото на 90-те години е открита тракийска гробница /по данни на археолозите от Историческия музей в Русе, на Балканския полуостров има само три такива гробници/. 



Интерес представлява църквата «Св. Иван Рилски» в с. Брестовица, обявена за паметник на културата с национално значение. Не по-малко интересни и със собствена история са църквите в селата Екзарх Йосиф, Горно Абланово и Батин, строени в средата на ХІХ в, те биха били интересен обект за посещение. Интерес би представлявала възстановка на щаба на руската армия през Руско-турската война в село Брестовица. Това ще бъде  атракцион, 
който ще носи приходи, но и твърде скъп за изпълнение. Може би, за да се реализира такава идея, ще е необходимо да се разработи проект или да се търси частен инвеститор.
Живописният бряг на река Дунав при с. Батин дава чудесни възможности за релакс и за спортен риболов. Остров Батин също е с възможности за развитие на лов и риболов. 
Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на община Борово несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско съкровище от средата на IV в. пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I. Община Борово вече разработи проект по мярка 313 на ПРСР, в който е заложено изработването и експонирането в местния музей на реплика от Боровското сребърно тракийско съкровище от ІV в. пр. Хр.
До началото на този мандат извършеното в областта на туризма се изразява в приемане на Програма за развитие на туризма в Община Борово 2011 – 2014 г. и нереализиран проект по мярка 313 от ПРСР. Сегашното състояние на туризма в общината е крайно незадоволително, налице са и съществени проблеми, най-важните от които, липса на места за настаняване. На територията на община Борово има един туристически обект – хижа “Брестовица” с капацитет 60 легла, две зали и кухненски блок. Други туристически или хотелски обекти липсват. Липсват и квалифицирани кадри, както изпълнителски, така и мениджърски за работа в системата на туризма. Все още не са изградени и “атракциите”, които биха привличали туристи в общината.
Общинският план за развитие на община Борово за оставащия период до 2013 година посочва условия за успешното развитие на туристическата индустрия - необходимост от инвестиции и обединяване на усилията за създаването на цялостен конкурентноспособен туристически продукт в общината - подходяща туристическа инфраструктура, достатъчна 



леглова база, квалифициран персонал, реклама на туристическите възможности на общината и повишаване качеството на предлаганите туристически услуги. 
Настоящото ръководство предприема мерки за действие в областта на туризма. В раздел «Туризъм» в сайта на Община Борово са обособени отделни страници за всички природни и исторически забележителности на общината.С цел презентация на региона и възможнотите за туризъм в околностите. Някои от страниците са в процес на разработка, разделът ще бъде допълнен с нови страници.
Община Борово разработи проект «Експониране на етнографското, културното и природното наследство» по мярка 313 на ПРСР, който е одобрен за финансиране. Интегрираният селски туризъм има бъдеще в Община Борово и създаването на такъв отрасъл ще бъде една от основните задачи на настоящото общинско ръководство.
Най-големият шанс за развитие на туризма в община Борово е в развитие на селския туризъм. Селският туризъм като почивка в селска местност не е само мода, а необходимост предвид замърсяването на природната среда, динамичният и напрегнат ритъм на живот в градовете, което естествено подтиква хората към търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места. Общината притежава необходимите природни дадености за развитие на такъв тип туризъм.
На територията на Община Борово функционира туристическо дружество «Белите брези».
Изводи:
- да се търси информация и техническа помощ за изготвяне на проекти за микропредприятия;
- да се търси информация и техническа помощ за малките и средни предприятия да си изготвя проекти за технологично обновяване и кандадатстват за финансиране по Оперативна програма «Конкуретноспособност на българската икономика»;
- изграждане на нова бизнес зона в обособен парцел, който да се деактува от държавна в общинска собственост;



SWOT АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИЯ, ДМА, ТУРИЗЪМ
Силни страни
Слаби страни
1. Наличие на голям брой висококвалифицирана работна ръка за работа в леката промишленост;
2. Свободен сграден фонд и терени, подходящи за развитие на индустрия и туризъм;
3. Природно и етнографско богатство;
1. Незначителен обем на промишлени предприятия;
2. Незначителен обем на инвестиции;
3. Ограничени бюджетни средства;
4. Липса на браншови организации;
5. Неразвита пазарна структура;
6. Недостатъчни на управленски знания и умения и слаба информираност на местния бизнес;
7. Община Борово е встрани от основните пътни транспортни коридори;
8. Неефективно партньорство и комуникация между местната власт, бизнес и НПО-сектор;
9. Нисък жизнен стандарт;
10. Липса на обособени индустриални зони. 
11. Липса на туристически забележителности и утвърдени туристически  дестинации;
12. Лоша пътна инфраструктура;
13. Липса на дългосрочна визия за развитието на туризма в общината;
Възможности
Заплахи
1. Осигуряване на инвестиране от национални и международни донорски програми;
2. Достъп до СФ на ЕС и до нови пазари, свободно движение на хора и стоки;
3. Използване на алтернативни енергийни източници;
4. Използване на потенциала на наличния човешки ресурс;
5. Публично-частни партньорства;
6. Потребност от развитие на нови производства;
7. Развитие на политиката и стимули за демографско стабилизиране;
8. Подпомагане развитието на селските райони и диверсифициране на икономическите дейности в тях;
9. Подпомагане на бизнес-обучението.
10. Възможности за изграждане на туристически маркетинг;
1. Влошаване на демографските характеристики;
2. Завишени изисквания на ЕС към производителите;
3. Нелоялна конкуренция и ограничен пазара;
4. Промени в климата и природни бедствия;
5. Ограничение на бизнеса, в следствие на промени в данъчната и законовата политика на държавата, тежки лицензионни режими и държавна бюрокрация;
6. Наличие на заети в «сивата» икономика;
7. Кредитна политика на финансовите институции, нестимулиращи бизнеса;
8. Недостатъчно изграден капацитет на публичния и частния сектори и ниска степен на усвояване на ресурсите за регионално и местно развитие по линия на Европейските фондове;
9. Монополни доставчици – енергия и суровини, нестабилни цени;
10. Изискванията на Европейския съюз по отношение на бизнеса.




ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
Транспорт
Едно от ключовите предимства на общината е наличието на добре развита транспортна инфраструктура. 
През територията на общината преминава първокласен път І-5 /Русе – Велико Търново – Подкова/ - част от Европейски транспортен коридор № 9. Той дава възможност за бързо транспортиране на пътници и товари до областния център – Русе, Бяла, Велико Търново.
Добре развита е жп-траспорт – от гара Борово пътниците имат връзка с всички по-големи градове – София, Варна, Пловдив и др.
Един от недостатъците на транспорта в общината е липсата на междуселищна автобусна линия, която да свързва всички населени места в общината, както и да свързва населените места от общината с град Бяла и областния център – Русе.
Услуги
На територията на град Борово има клонове на две банки – «Банка ДСК» АД и Централна кооперативна банка АД. Те предлагат:
	- влогове на граждани;
	- разкриване и обслужване на разплащателни сметки на физически и юридически лица в лева и валута;
	- кредитиране на физически и юридически лица;
	- издаване на дебитни и кредитни карти.
	Във всички населени места от общината има добре развита магазинна мрежа, аптеки има в град Борово и в селата Обретеник и Горно Абланово. Във всички населени места има изградена кабелна мрежа и достъп до Интернет. Функционира месечно общинско радиопредаване.
	В град Борово се намират териториални подразделение на държавни институции – общинска служба «Земеделие и гори», отдел «Социална закрила» и специалист «Закрила на детето» към Дирекция «Социално подпомагане» - град Бяла, както и филиал на Дирекция «Бюро по труда» - град Бяла. За улеснение на гражданите те са настанени в сграда общинска собственост, с адрес – ул. «Климент Охридски» № 1.
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО
Общински приходи и разходи
А. Приходи
Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности се извършва от общината и е в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
От особено значение за спазването на тези изисквания и успешното развитие на местното самоуправление е финансовата самостоятелност.
Дейностите в общината са диференцирани на делегирани от държвата дейности и местни дейности.
Общинският бюджет е финансов план на една община за една година и представлява приходно-разходна сметка, която показва източниците за финансиране и техния размер, за какви цели се използват тези средства и до колко може да бъде регулиран техният обем. Местните финанси са парично изражение на една цяла организация на взаимоотношения.
Съобразно действащото законодателство юридическите и физическите лица внасят определени данъци и такси, които формират приходната част на общинския бюджет за осъществяване на местните дейности.
Размерът на данъчните приходи се регламентира от централната власт, а размерът на таксите се определя с решение на общинския съвет.
Общинският съвет като орган на местното самоуправление постепенно придобива правомощия, водещи до увеличаване на собствените приходи на общината.
Централизирането на основния обем приходи дава възможност на централната власт да преразпределя средства към общините.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинските бюджети приходната част се формира на основата на собствени приходи и финансиране чрез държавния бюджет. Съотношението между собствени приходи и субсидиите от държавния бюджет намира израз в следната таблица.
Информация за бюджета на община Борово за 2011 година:
ПРИХОД  4 243 293лв. 
в т.ч. 1.1.1.приходи с държавен характер 2 582 157лв. 
в т.ч. 
1.1.1.1.обща субсидия за делегираните държавни дейности 2 111 548 лв. 
1.1.1.2 преходен остатък от 2010 год. 457 046лв. 
1.1.1.3.целева субсидия за капиталови разходи 13 563лв. 
1.1.2.приходи с общински характер 1 661 136 лв. 
в т.ч. 
1.1.2.1 Имуществени и други данъци 155 400лв. 
-патентен данък 6 300лв. 
-данък в/у недвижими имоти 51 000лв. 
-данък в/у превозните средства 52 000лв. 
-данък на придобиване на имущество по дарение 45 500лв. 
-други данъци 500лв. 
-туристически данък 100лв. 
1.1.2.2.Неданъчни приходи 441 902лв. 
Приходи и доходи от собственост 152 800 лв. 
-приходи от продажба на услуги 72 000лв. 
-приходи от наеми на имущество 47 000лв. 
-приходи от наеми на земя 33 800лв. 
Общински такси 279 000 лв. 
-за ползване на детски градини и др. по обр-ето – 25 600лв. 
-за ползване на ДСП/домашен социален патронаж/ 73 500лв. 
-за ползване на пазари, тротоари, ул.платна 5 700лв. 
-за битови отпадъци 108 000лв. 
-за технически услуги 8 000лв. 
-за административни услуги – 28 000лв. 
-др. местни такси, определени със закон – 30 200лв. 
Глоби, санкции и наказ. лихви 8 000лв. 
Др.неданъчни приходи 3 800 лв. 
Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (- 3 000 лв.) 
Внесен данък по ЗДДС (-30 000 лв.) 
Приходи от продажба на държ. и общ. имущество 
- пр. от прод. на ДМА 29 922 лв. 
Дарения и др. безвъзмездно получени суми 180 лв. 
Приходи от концесии 1 200 лв. 
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия 310 800 лв. 
1.1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи- за 
финансиране на общински дейности 119 437 лв. 
1.1.2.5.преходен остатък от 2010г. 604 497 лв. 
1.1.2.6.трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 29 100 лв. 
При формиране на приходната част на бюджета общинският съвет е упълномощен да определи постъпленията от:
- местни данъци по видове, определени в Закона за местните данъци и таксти;
- стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество;
- глоби и нарушения по наредбите, приети от него;
- неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставени от общината на физически и юридически лица.

Информация за бюджета на община Борово за 2012 година:
Наблюдава се леко намаление в приходите на общината.
 ПРИХОД 4 073 888 лв. 
в т.ч. 1.1.1.приходи с държавен характер 2 664 676 лв. 
в т.ч. 
1.1.1.1.обща субсидия за делегираните държавни дейности 2 310 827 лв. 
1.1.1.2 преходен остатък от 2011 год. /Приложение №6/ 339 569 лв. 
1.1.1.3.целева субсидия за капиталови разходи 14 280 лв. 
1.1.2.приходи с общински характер 1 409 212 лв. 
в т.ч. 
1.1.2.1 Имуществени и други данъци 215 310 лв. 
-патентен данък 6 300 лв 
-данък в/у недвижими имоти – 62 150 лв. 
-данък в/у превозните средства – 65 250лв. 
-данък на придобиване на имущество по дарение – 80 650 лв. 
-други данъци - 500 лв. 
-туристически данък- 460 лв. 
1.1.2.2.Неданъчни приходи 504 981 лв. 
Приходи и доходи от собственост- 204 400 лв. 
-приходи от продажба на услуги – 88 000лв. 
-приходи от наеми на имущество – 61 300лв. 
-приходи от наеми на земя – 48 400лв. 
-приходи от дивиденти 6 700 лв. 
Общински такси- 302 100 лв. 
-за ползване на детски градини и др. по обр-ето – 31 100 лв. 
-за ползване на ДСП/домашен социален патронаж/ - 80 000 лв. 
-за ползване на пазари, тротоари, ул.платна – 6 500 лв. 
-за битови отпадъци – 116 000 лв. 
-за технически услуги – 8 500 лв. 
-за административни услуги – 30 000 лв. 
-др. местни такси, определени със закон – 30 000 лв. 
Глоби, санкции и наказ. лихви – 7 640 лв. 
Др.неданъчни приходи – 3 593 лв. 
Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност – (- 4 500 лв.) 
Внесен данък по ЗДДС- (-30 000 лв.) 
Приходи от продажба на държ. и общ. имущество – 
-пр. от прод.на земя – 18 728 лв. 
Дарения и др. безвъзмездно получени суми – 360 лв. 
Приходи от концесии- 2 660 лв. 
1.1.2.3.обща изравнителна субсидия 299 200 лв. 
1.1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи- за 
финансиране на общински дейности 118 420 лв. 
1.1.2.5.преходен остатък от 2011 г. /Приложение №6/ 42 201 лв. 
1.1.2.6.трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 29 100 лв. 
1.1.2.7.възстановен заем от ИЗБСФ 200 000 лв.

Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
С приходите от данъци и такси се финансират всички дейности на територията на общината като административно обслужване, ремонт на водопроводната и уличната мрежа, осветление на улици и площади, поддръжка на чистотата в населените места, екология, озеленяване, подпомагане развитието на спорта, проектиране, както и предоставянето на друг вид публични услуги по решение на общински съвет.
Приходите от местните данъци и такси са с най-голям дял от приходите на общината, а таксата за битови отпадъци и поддържане територията на общината е приоритетна.
Ръководството на общината и Общинският съвет не могат да влияят с решенията си върху размера на данъчните приходи, тъй като те се определят със закон. В сектор «Местни 



данъци и такси» има значителен напредък в събираемостта на стари и текущи задължения. Част от несъбраните задължения на физически и юридически лица са предадени на Агенцията за държавни вземания, а друга част на частен съдебен изпълнител.
Показателят «Доходност на глава от населението», изчислен на база размер на собствените приходи, показва какъв е финансовият ресурс, набран от собствени приходи, осигуряващ нормалното функциониране на дейностите, които се ползват от цялото население, живеещо на територията на общината.
На този етап финансовото състояние на общината е повлияно от световната финансова криза и икономическия ресурс, с който разполагаме. Възможностите в областта на икономиката са малки, но общинското ръководство прилага политика за развитие на съществуващите дейности и привличане на нови инвеститори.
Възможност за увеличаване на приходната част са банковите кредити, временни кредити от съседни общини, които разполагат със свободен ресурс, финансиране от фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД и временни безлихвени заеми от ЦБ. На този етап най-удачния вариант за финансиране на проекти по ОП на ЕС е ФЛАГ ЕАД.
Структурирането на местните приходи е многообразна дейност, зависеща от редица институции, които вземат участие в тяхната разработка и изпълнение. Естествено общината е най-заинтересована като представител на местното самоуправление и в същото време с малки възможности за въздействие на приходната част на общинския бюджет. 




Б. Разходи
Информация за бюджета на община Борово за 2011 година:
РАЗХОД 4 243 293 лв. 
А.държавни дейности 2 582 157 лв., 
Б.дофинансиране 218 158 лв. 
В.общински дейности 1 442 978 лв., 
-  за неотложни и непредвидени разходи в размер на 59715 лв; 
Приета е инвестиционна програма за 2011г., приходно-разходните сметки на извънбюджетните средства в съответствие с Приложение № 10 от § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. в размер на 5 545 286 лв., както следва: 
-Общински фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/ - 5058 лв. 
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/ - 6120 лв. 
- Капиталови разходи по инвестиционна програма за 2011 г., на осн. чл.10, ал.1, т.3 и ал.6 от ЗПСПК, както следва: 
1.Придобиване на ДМА за дейност ДСП по §52-04 – 9000лв. 
2.Основен ремонт в ОДЗ „Славейче” по §51-00 – 2178лв. 
- Средства от национален фонд към министъра към финансите – 211лв. 
- Държавен фонд „Земеделие” – 5 533 897лв. 
Определена е и числеността на персонала и средна брутна работна заплата в дейност „Общинска администрация”.
Приети са следните лимити за разходи : 
6.1.Режийни разноски - в случаите на доставка чрез фирма, регистрирана по Търговския закон - закуска – 0,60 лв.; обяд – 1,20 лв. 
6.2.Цена на купон в ученически столове: 
- закуска – 0,40 лв. 
- обяд – 1,20 лв. 
6.3.Разход за храноден: 
- обяд – до 1,20 лв. 
6.4.Дневен разход за храна в детските заведения – до 1,70лв./на едно дете до 31.01.2011г. и до 2,00 лв. /на едно дете, считано от 01.02.2011г. 
6.5.Дневен разход за храна в дом за деца , лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”с.Брестовица: 
- закуска – до 0,50 лв. 
- закуска в 10,00 часа – до 0,50лв. 
- обяд – до 2,00лв. 
- закуска в 16,00часа – до 0,50лв. 
- вечеря – до 1,50лв. 
6.6. Дневен разход за храна в дейност „Дневен център за деца с увреждания” – до 2,40 лв. 
6.7. Дневен разход за храна в дейност „Защитено жилище” – до 6,00 лв. 
6.8.Транспортни разходи – в размер на 80 % от действителните разходи. 
6.9. Разходи за представителни цели – в размер на 3600 лв, в т.ч. 3300 лв. за кметове и 300 лв. за Общински съвет.
Приет е разчет за целеви разходи, както следва : 
-помощи за погребения – в размер на 100 лв.; 
-членски внос – в размер на 5 000 лв.; 
-средства за общински спортни прояви – в размер до 5 000 лв. 
-средства за общински културни прояви - до 15 000 лв. 
-дезинсекция на зелени площи - до 703 лв.
-издръжка на Клубовете за пенсионери – в размер на 3740 лв. (по 360 лв./клуб и 500 лв. за общински клуб). 
-зимно поддържане и снегопочистване – до 75 931 лв. 
-за дейност „Чистота” в размер на 38 824 лв. /остатък от такса битови отпадъци от 2010г./ за придобиване на ДМА, основен ремонт контейнеровоз, доставка на кошчета за смет и техническо проектиране на общинско сметище. 
-ремонт и подмяна на улични тела – до 13 000 лв. 
- изнасяне на ел. табла от трафопост – до 20 000 лв. 
Утвърдени са субсидии за организации с нестопанска цел, както следва: 
9.1. читалища в размер на 86645 лв. 
9.2. туристическо дружество “Белите брези” в размер на 260 лв. 
9.3. ловна дружинка –Борово в размер на 260 лв. 
9.4. ФК”Борово 2000” – 10000 лв.

Информация за бюджета на община Борово за 2012 година:
Наблюдава се леко намаление в частта « Разходи» на общински бюджет Борово.
РАЗХОД 4 073 888 лв. 
А.държавни дейности 2 664 676 лв., 
Б.дофинансиране 122 570 лв. 
В.общински дейности 1 286 642 лв., 
 за неотложни и непредвидени разходи в размер на 15000 лв; 
1.2.1.Разпределени по функции, дейности и видове разходи по населени места. 
2.Приема бюджет на община Борово по агрегирани бюджетни показатели. 
3.Приема Инвестиционна програма за 2012 г. 
4.Приема приходно-разходните сметки на извънбюджетните средства в съответствие с Приложение №8 от §28 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г. в размер на 
6073691 лв., както следва: 
-Общински фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол / по закона за приватизация и следприватизационен контрол/- 0 лв. 
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/- 0 лв. 
- Средства от национален фонд към министъра към финансите – 200000 лв. 
/Възстановяване на средства към бюджета (-200000 лв.) 
- Държавен фонд „Земеделие” – 5873691 лв. 
Определена е численост на персонала и средна брутна работна заплата в Община Борово.
Приема следните лимити за разходи: 
6.1.Режийни разноски - в случаите на доставка чрез фирма, регистрирана по Търговския закон - закуска – 0,60 лв.; обяд – 1,20 лв. 
6.2.Цена на купон в ученически столове: 
-закуска – 0,40 лв. 
-обяд – 1,20 лв. 
6.3.Разход за храноден: 
- обяд – до 1,20лв. 
6.4.Дневен разход за храна в детските заведения – до 2,00 лв. /на едно дете. 
6.5.Дневен разход за храна в дом за деца , лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”с.Брестовица: 
- закуска – до 0,50 лв. 
- закуска в 10,00 часа – до 0,50лв. 
- обяд – до 2,00лв. 
- закуска в 16,00часа – до 0,50лв. 
- вечеря – до 1,50лв. 
6.6.Дневен разход за храна в дейност „Дневен център за деца с увреждания”-гр.Борово и с.Брестовица – до 2,40 лв. 
6.7.Дневен разход за храна в дейност „Защитено жилище” – до 6,00лв. 
6.8.Транспортни разходи – в размер на 80 % от действителните разходи. 
6.9.Разходи за представителни цели – в размер на 3600 лв, в т.ч. 3300 лв. за кметове и 300 лв. за Общински съвет. 
Утвърждава се списък на персонала, който има право на заплащане на част от транспортните разходи.
8.Приема разчет за целеви разходи, както следва : 
* помощи за погребения – в размер на 150 лв. за покриване на следните разходи: 
- з * изкопаване и заравяне на гроб – до 90 лв. 
- * ковчег или плат – до 40 лв. 
- з * превоз, изработване на некролог и др.видове разходи – до 20 лв. 
* членски внос – в размер на 7160 лв.; 
* средства за общински спортни прояви – в размер до 6 000 лв. 
* средства за общински културни прояви/празник на общината/ - до 10000 лв. 
* дезинсекция на зелени площи- до 595 лв. 
* издръжка на Клубовете за пенсионери – в размер на 4100 лв. (по 400 лв./клуб, в т.ч. по 40лв./клуб и 500 лв. за общински клуб). 
* зимно поддържане и снегопочистване – до 70610 лв. 
* ремонт и подмяна на улични тела – до 15000 лв. 
* задължения към НАП от санкция на МОСВ – 122100 лв. 
9.Утвърждава субсидии за организации с нестопанска цел, както следва: 
9.1. читалища - в размер на 86 640 лв. 
9.2. туристическо дружество “Белите брези” - в размер на 260 лв. 
9.3. ловна дружинка – Борово в размер на 260 лв. 
9.4. ФК ”Борово 2000” – 6500 лв. 
9.5. Субсидия за МБАЛ “Юлия Вревска” - Бяла ЕООД- 10 500 лв.
Освен по функции от значение за бюджета на общината са разходите по видове – текущи  и инвестиционни. От особено значение са средствата, заделени за инвестиции. Това са еднократни разходи, които се извършват с цел повишаване на качеството и ефективността на предоставената услуга с дългосрочен ефект. Гражданите могат да оказват въздействие за насочване на инвестиционните разходи в желаната от тях насока чрез предложения до общинската администрация и чрез общинските съветници, като по този начин се инвестира в обекти с най-голяма обществена значимост.
Рационализирането на разходите с цел пренасочване на общински средства за реализация на приоритетите на общината ще се реши с продължаване действията по промяна на нормативните документи и уредби и с все по-голямо участие на общността по приемане и изпълнение на местните финанси.
 ЖИЛИЩНА ОСИГУРЕНОСТ в Община Борово
Състоянието на жилищния фонд е важна съставна част на всяка стопанска система и солидна индикация за равнището на социално-икономическото и културно развитие на общината. Въвеждането на подходящи модели за поддържането, управлението и обновяването му в съответствие със съвременните изисквания и европейски стандарти, е сред приоритетите на новата жилищна политика, залегнали в Националната жилищна стратегия на Република България.

Осъществяването на държавната политика в тази посока се основава на амбициозна визия: “Създаване на балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива система чрез осигуряване на достъп до качествени жилища /собствени или наети /, които да задоволяват нуждите на българските граждани.”
В област Русе към края на декември 2010 година броят на жилищата е 123 700 и той формира регионален принос от 3.3 % към общия брой за страната. Спрямо предходната 2000 година жилищата нарастват с 846 т.е. с 0.7 % при 0.3 % - за България. В сравнение с 1997 година е фиксиран ръст от 5 %. В разглежданите темпорални рамки броят на жилищата, ситуирани в градовете на областта, сочи средна тежест от 66.8 на сто. В отделните години делът на градските жилища варира с амплитуда от 4.2 пункта при по-малко от 1 пункт за България.
На територията на област Русе жилищата в сградите от друг тип / паянтови- изградени от камък, кирпич, дърво или друг материал/ към края на 2010 година са 9723, като те съставляват едва 2.1 % от общия брой жилища с такава конструкция в национален мащаб. Делът на този тип жилища на областно ниво се движи между 7.3 на сто / 1997-2000 / и 8.0 на сто в годините 2000-2010.
Налага се изводът, че както в страната, така и в област Русе преобладават двустайните и тристайни жилища, които в последните години оформят облика на близо 2/3 от разполагаемия жилищен фонд. Различна е структурата на градските и селски жилища по брой на стаите. 
От разпределението на жилищата по форма на собственост можем да заключим, че в разглеждания времеви интервал средно над 96 % от наличния жилищен фонд е частна собственост на физически и юридически лица. В годините жилищата, притежавани изключително от физически лица, заемат доминиращо място в общата структура- за страната техният дял варира между 92.5 на сто за периода до 2009 година и 96.6 на сто към края на 2010 година. Под 4 % от общия брой жилища у нас не са собственост на частни физически лица. 



Разглеждайки средния брой лица на едно жилище в общините на област Русе прави впечатление, че най-добра структура запазва община Борово, в която за периода 2000-2010 година стойността на показателя сочи под 2 лица, стартирайки от 1.99 и достигайки средно 1.41 лица. В почти целия времеви интервал с най- голям брой лица на жилище е община Ветово, а за община Русе той се движи в границите 2.37 лица за 2009 година и 2.13- за 2010 г. 
Общо 3258 нови жилища или 98 % от общия брой са ситуирани в градовете на областта. Традиционно най-голям брой нови жилища са построени в община Русе -3267 и те формират облика на разполагаемия жилищен фонд в отрязъка 2000-2010 година. Само през 2010 година в общината са въведени в експлоатация 870 жилища, разположени в жилищни сгради. В анализираните темпорални граници в общините Борово и Ценово няма построени нови жилища. 
Към настоящия момент общите изводи за състоянието на жилищния фонд в региона и община Борово се свеждат до: 
- Сградният фонд се увеличава, като този процес е по-интензивен в градовете, отколкото в селата. 
- Налице е диспропорция в териториалното разпределение на жилищните сгради. 
- Жилишният сграден фонд е масивен като конструкция, но все още с неудовлетворителна степен на благоустроеност, особено в населените места от селски тип. В тази посока широкият сегмент от жилища на възраст 60 и повече години влияе негативно върху възможностите за подобряване качествените характеристики на фонда. 
- Последните години инициираха проблеми по отношение на сградите, строени по едропанелни технологии /концентрирани приоритетно в градовете/, като голяма част от тях се нуждаят от сериозен ремонт на вътрешните инсталации и хидроизолации на покривните конструкции. 




- На лице е неефективно управление и стопанисване на жилищния фонд, особено при многожилищните сгради, свързано с липсата на системни грижи по поддръжката и режима на етажната собственост, както и с невъзможността на домакинствата да осигуряват достатъчно финансови средства за нейното поддържане. 
- Оценката на качествените характеристики на наличния жилищен сграден фонд сочи, че благоустройството на жилищата все още комплексно не отговаря на съвременните изисквания. Сериозна значимост добива проблемът за енергийната ефективност на фонда, който при високия относителен дял на отоплението в общата битова консумация, съчетан с финансови затруднения по разплащането й от страна на домакинствата и малките възможности за решаване на въпросите с високата енергоемкост на сградите, създава риск от дебалансиране на жилищната система. Все още липсва цялостна хармонизирана институционална и законова рамка, регламентираща функциите и отговорностите на всички субекти на различни нива относно провеждането на ефективна жилищна политика.
През последните 50-години се наблюдава силно обезлюдяване на всички населени места, а през последните 20 години това важи и за общинския център. Голяма част от сградите и имотите са запустели или се използват само през лятото за епизодична селскостопанска дейност за самозадоволяване с плодове и зеленчуци.
Най-силно влияние за намаланение на населението оказват промените в естественото движение и особено миграцията на младото население извън общината и и извън страната.
Проблеми:
- постоянен отрицателен естествен прираст и намаляване общия брой на населението в общината;
- тенденция към снижаване средната продължителност на живот;
- застаряване на населението;
- увеличаване заболеваемостта сред населението в трудоспособна възраст;
- високо ниво на смъртността, както общо, така и в активна възраст.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
От дълги години здравното обслужване на населението се осъществява от три лекарски практики и МБАЛ «Юлия Вревская» в град Бяла.
Многопрофилната болница за активно лечение осъществява стационарно лечение на свръхостри, остри и хронични заболявания от областта на вътрешната медицина, общата хирургия, педиатрия, образна диагностика, клинико-лабораторни и функционални изследвания. Дентални услуги се извършва от трима стоматолози в общината и от стоматолози в град Бяла.
Здравни кабинети има във всички училища и детски градини, но те се обслужват по график от две медицински сестри. В делегирания бюджет се предвиждат ежегодно средства за закупуване на необходимите лекарства и медикаменти. Медицинските сестри са част от общинска администрация. Проблемът е отсъствието на училищни лекари, решаването му трябва да бъде национален приоритет.
В демографско отношение общината се характеризира с регресивен тип население. От години раждаемостта намалява, като през 2011 г. общият брой на живородените деца в община Борово е 42 или 2.3% от общия брой за област Русе. Момчетата са 22, а момичетата - 20. В селата на общината живородените са общо 27 или близо 2/3 от общия брой. В сравнение с 2010 г. живородените са с 5 по-малко. В периода 1999-2010 г. само в две години- 2005 и 2008 живородените са били по-малко от тези през 2011 г. От общия брой на живородените 10 са на родители в юридически оформен брак, а 32-са извънбрачни. В селата на общината са родени 20 от извънбрачните деца. Разглеждайки броя на живородените момчета и момичета в общината през 2011 г. по тримесечия следва 
да посочим, че най-голям брой деца са родени през последното тримесечие на годината- 14. Седем от всеки 10 жени, станали майки през 2011 г. са на възраст до 24 навършени години. Коефициентът на раждаемост в община Борово за 2011 г. е 6.9 ‰ при 7.1‰ през предходната година. 
Водещи причини за смъртността са болестите на органите на кръвообръщението, следвани от мозъчно-съдовите и онкологичните болести. Особено тревожен е фактът, че сред младото поколение зачестяват болестите, характерни за възрастните – исхемична болест на сърцето, инсулти и злокачествени заболявания.
Сред децата преобладават заболявания на дихателната система, злополуките и затлъстяванията.
Ясно е, че условията и начинът на живот, както и редица поведенчески фактори, не благоприятстват хармоничното  физическо развитие и дееспособност. Това води до понижена устойчивост и адаптивност, както на целия организъм, така и в популационен мащаб.
В процеса на осъществяваната реформа в здравеопазването и разделянето на медицинската помощ на първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, възникнаха някои проблеми във взаимодействието между тези звена, които все още не са намерили най-вярното си решение.
	- Недобра колаборация между първична и специализирана извънболнична помощ, спешна медицинска помощ и болнична помощ;
	- Липса на правила за добра медицинска практика и система за оценка на качеството на медицинските дейности;
	- Квалификация на персонала – малък брой на постъпващите млади лекари, недостатъчен брой специализирани лекари  и възникване на вакуум за специалисти, особено по здравни грижи;
	- Незавършена реформа в болниците – наличие на недостатъчно ефективни структури и неоправдани разходи;
	- Недофинансирането на дейността по клинични пътеки води до увеличаване на задълженията на болниците;
	- Липсата на единна информационна система между лечебните заведения, РЗОК и РЦЗ.
	Така направените изводи, отнасящи се не само за Община Борово, но и за област Русе налагат поставянето на стратегически цели:
	- Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина;
	- Повишаване качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана;
	- Повишаване ефективността на болничната медицинска помощ.
Реформата в здравеопазването постави нови и завишени изисквания пред всички работещи в тази система. Развитите пазарни отношения в сферата на здравеопазването са предизвикателство пред възможностите на лекарите, стоматолозите, фармацевтите и всички останали здравни професионалисти за справяне с новопоявилите се изисквания чрез научно обосновани методи на планиране и управление на дейността им, както и чрез усилията на всички институции, имащи отношение към здравеопазването – РЦЗ, РЗОК, БЛС, ССБ, Общинска и Областна администрации. Всичко това поставя пред всички граждани на нашата страна, респективно на област Русе и на нашата община предизвикателства към промяна в начина на мислене, помяна в подходите на взаимоотношенията между тях, което трябва да доведе до значително подобряване на обема и качеството на медицинските услуги, предлагани на населението в областта и ще ни доближи до медицинските стандарти за качество на медицинската помощ в Европейския съюз.

SWOT АНАЛИЗ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Силни страни
Слаби страни
1. Висок обхват на населението от общопрактикуващите лекари;

1. Липса на добра материална база;
2. Липса на специализирана болнична помощ на територията на общината;
3. Повишаване на заболеваемостта, регистрирана по объщаемостта за медицнска помощ към общопрактикуващите лекари;
4. Липса на съвременна актуална медицинска апаратура за част от медицинските дейности;
5. Недостатъчно обхващане на учениците и възрастните с профилактични програми и прегледи;
6. Слабо профилактично стоматологично обслужване на учениците;
7. Транспортни проблеми затрудняват медицинското обслужване на определени заболявания и ограничават достъпа на пациентите от селата до специализираната медицинска помощ.
Възможности
Заплахи
1. Провеждане на политика за стимулиране на инвестиции в здравеопазването;
2. Подобряване качеството и бързината на медицинското обслужване;
3. Участие в национални и международни програми в областта на здравеопазването;
4. Разработване на програми за профилактиката на социално значимите заболяванея;
5. Програми за борба със затлъстяванията при децата;
6. Осигуряване на условия за гостуване на специалисти и техните екипи на територията на общината.
1. Влошени демографски показатели на населението;
2. Несъвършена нормативна база и ограничени финансови ресурси за провеждане на ефективна здравна политика;
3. Голям брой здравно неосигурени лица, което ще ограничи достъпа им до медицинско обслужване;
4. Липса на достатъчно здравни кадри;
5. Здравето на населението се застрашава от болести, тясно свързани с начина на живот – нездравословно хранене, употреба на алкохол, тютюнопушене, остър и хроничен стрес;
6. Недостатъци в системата на здравеопазване;
7. Ниска физическа активност на населението, водеща до затлъстяване.


СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
На територията на Община Борово съществуват следните социални услуги в общността и специализирани институции:
Център за социална рехабилитация и интеграция «Детелина» - социална услуга в общността, намира се в град Борово, ул. «Първи май» № 2. Той е с капацитет 90 места, в момента в услугата са настанени 100 потребители. ЦСРИ има персонал от 18 лица. Услугата е разкрита като делегирана от държавата дейност.
В ЦСРИ «Детелина» работят социални работници, психолог, педагог, рехабилитатор, медицински фелдшер, трудотерапевти, сътрудни социални дейности и  технически и помощен перснал
В ЦСРИ «Детелина» се извършват следните услуги:
социална рехабилитация и интеграция – компютърно обучение, изучаване на чужд език;
двигателна рехабилитация;
психологична рехабилитация;
помощ и съдействие за осигуряване на здравни грижи:
		- съдействие при снабдяване с ПТС;
		- придружаване при посещение на лекар и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания;
		- съдействие при настаняване в болнично заведение;
		- физиотерапия по назначение от специалисти;
		- рехабилитация на лежащо болни потребители по домовете;
		- медицински манипулации;
	включване във форми за създаване на социални контакти и клубове по интереси;

социална консултация – изясняване на социалното състояние, формулиране на потребностите и др.;
административно-техническо обслужване:
		- попълване на формуляри;
		- съдействие при изготвяне на документи;
	предоставяне на специфични помощи и консултаци – психологическа, юридическа, социална, здравна и др, свързани с превенция и профилактика на редица дейности, носещи риск от социален и здравен характер;
	информиране за свободни места в специализирани институции на територията на областта и за възможностите за ползване на услугите в общността и в обичайната домашна среда;

психологическа подкрепа и консултиране относно актуални проблеми и интегриране в обществото, информиране и запознаване с основни аспекти на психичното здраве;
информиране за видовете и условията за ползване на общински услуги, като се осигурява информация за достъп до услугите – «личен асистент», «социален асистент», «домашен помощник»;
работа с роднини:
		- запознаване на роднините с текущите оценки на лицето, ползващо услугите на Центъра и нанесените корекции в индивидуалната му програма;
		- организиране на срещи с роднини на потребителите за обсъждане на актуални проблеми в Центъра;
	социална работа със семействата на потребителите в подкрепа на процеса на социална рехабилитация и интеграция;

свободно време, отдих и развлечение:
		- отбелязване на национални и религиозни празници;
		- честване на рождени и имени дни;
		- излети сред природата;
		- организиране на екскурзии и посещения на културни мероприятия;
	посредничество при нужда от помощ за почистване на жилището и поддържане на лична хигиена;

социален транспорт – до здравно, социално заведение, при осъществяване на социални контакти;
информиране за правата на лицата с увреждания и съдействие за реализирането им. 

Дневен център за деца с увреждания «Слънце» - социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, намира се в град Борово, ул. «Св. Климент Охридски» № 1. Услугата е с капацитет 20 места и с персонал 8 лица.
В ДЦДУ «Слънце» работят социални работници, психолог, педагог, възпитател, логопед, помощен и технически персонал.
Дневен център за деца с увреждания «Патиланци» - социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, намира се в село Брестовица, община Борово. Услугата е с капацитет 20 места и с персонал 8 лица. 
В ДЦДУ «Патиланци» работят социален работник, психолог, педагог, трудотерапевти, помощен и технически персонал.
Основната цел на Дневните центрове за деца с увреждания е да насърчават и подкрепят социалното, емоционалното и културното развитие на децата с увреждания, да осигуряват включваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Това се постига чрез индивидуални и групови занимания:
	помощ в образованието /подпомагане успешното интегриране на децата със специални образователни потребности в системата на общообразователното училище/;

емоционална подкрепа /разпознаване на видове емоции и начини за тяхното овладяване, поведенчески дефицити, умения за общуване/;

	езикова и говорна терапия /логопедични занимания при артикулационни нарушения/;

социална рехабилитация /придобиване на различни социални знания, навици и умения за относителна самостоятелност чрез специално организирани тренинги и практически занимания/;
терапевтични дейности:
		- приказкотерапия – има за цел да коригира развитието на детето, без да се налагат пряко морални правила и нравоучения;
		- музикотерапия - 	възприемане и възпроизвеждане на музикални произведения с различно темпо и динамика, слушане на любими песни и мелодии. Тази терапия има за цел включване на децата в група, особено на такива с комуникативни нарушения, аутизъм, интелектуална недостатъчност, алалия;
		- трудотерапия – цели се повишаване на съзнанието за трудова дейност като важна част от живота, развиване на практически сръчности, умения и навици, чувство за отговорност и взаимопомощ. Заниманията се провеждат в ателиета: «Битов труд», «Готварство», «Цветарство».
Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения «Бъдеще» - е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност, намираща се в град Борово, бул «България» № 45. Услугата е с капацитет 8 потребители и 5 души персонал. В момента в услугата са настанени три девойки и пет младежи на възраст до 25 години.
В услугата работят – социален работник, трудотерапевт, социални асистенти. Услугата осигурява 24 обслужване.
В Защитено жилище «Бъдеще» се работи по дневна програма, която включва различни видове терапевтични дейности – здравеопазване и здравословен начин на живот, хигиена и битови навици, трудова терапия /битов труд и труд в личното стопанство, цветарство, градинарство, кухня и поддържане на бита, разпределение на бюджетните средства, 
пазаруване/, безопасност на движението по пътищата, занимателна терапия /поддържане на лични интереси и социализация на личността чрез общуване със съседската общност, рисуване, музикотерапия/. 
Дом за деца, лишени от родителски грижи «Св. Иван Рилски» - е специализирана институция за деца от 7 до 18 г. Институцията е с капацитет 55 места, в момента в нея са настанени 45 деца и лица на възраст от 4 до 23 години. Институцията се намира в село Брестовица, община Борово.
Домашен социален патронаж – социална услуга в общността, общинска отговорност, който е създадена и функционира в община Борово през 80-те години на ХХ век. Първоначално дейността се е развивала по кметствата, а след създаване на Общинския център за социални грижи, дейността е била централизирана. През годините са откривани и закривани кухни в различните населени места според търсенето и възможността за реализация на услугата. От 01.07.2000 г. са направени значителни промени в организацията на работата. ДСП заработва като цялостна структура с управител. От 01.03.2001 г. са разкрити кухни в село Обретеник и село Батин. Постепенно обхвата на услугата се разширява. Прадлагат се няколко варианта на меню. Качеството на работа се повишава, а с това и капацитета на ДСП. От 01.01.2003 г. с влизането в сила на новия закон за социалното подпомагане Домашният социален патронаж преминава на подчинение на Община Борово. Днес кухни майки има в град Борово, с капацитет 67 хранещи се, в село Обретеник – с капацитет 35, в село Горно Абланово – 70 хранещи се и село Екзарх Йосиф с капацитет – 67 хранещи се.
Алтернативни услуги в семейна среда – «личен асистент», «социален асистент», «домашен помощник». Община Борово предоставя тези услуги след реализацията на проекти по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
Хора с увреждания на територията на Община Борово
На  територията на общината живеят 600 човека с опрделена група инвалидност, с различна сетпен на тежест, в това число 97 лица с определена чужда помощ.
Децата с увреждания, живеещи на територията на нашата община са 54, с различна степен и тежест на заболяванията.
Социалните услуги за деца и лица с увреждания активно работят в посока трудова заетост и социално включване на хората с увреждания
Лица и семейства, обект на социално подпомагане
Рискови групи
Като рискови групи могат да бъдат определени продължително безработните лица, загубили всякаква мотивация и стимул за трудова заетост, които има риск да отпаднат от социално подпомагане. Друга рискова група са хората с увреждания в трудоспособна възраст, които трудно успяват сами да си намерят работа и преживяват с много ниски доходи. Не на последно място е рискът от настаняване на деца в институции поради тежкия финансов и семеен статус.
През последните осем години социалните услуги на територията на Общината бяха развити на доста високо ниво и като качество и като материална база. Разработени са социални услуги, насочени на база потребността на населението. 

SWOT АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Силни страни
Слаби страни
1. Добра структура на социалните заведения в общината;
2. Предлагат се разнообразни социални услуги, обхващащи голяма част от нуждаещите се;
3. Добро взаимодействие между местните власти и държавните институции;
4. Висок авторитет на заведенията за социални услуги;
5. Провеждане на адекватна социална политика към лицата в неравностойно положение – инвалиди, самотни възрастни хора;
6. Мобилна услуга в ЦСРИ.
1. Висока безработица;
2. Липса на достатъчен брой висококвалифицирани кадри;
3. Наличие на групи в социална изолация, силно зависими от социално подпомагане;
4. Демотивация за обучение и непрекъснато усъвършенстване;
5. Неблагоприятни демографски тенденции;
6. Ограничен достъп до услуги и възможности за трудова реализация на населението в малките населени места;
7. Непълна задоволена потребност на някои видове социални услуги. 
Възможности
Заплахи
1. Кандидатстване с проекти по национални и медународни донорски програми;
2. Утвърждаване на съществуващите и въвеждане на нови ефективни мерки в социалната сфера;
3. Работа с целеви групи;
4. Социализацията на продължително безработни лица чрез извършване на обществено полезни дейности, образователни и квалификационни програми;
5. Осигуряване на качествени грижи в семейна средана хора с увреждания и тежко болни.
1. Влошени демографски показатели на населението;
2. Ниска покупателна способност на населението;
3. несъвършена нормативна база и ограничени финансови ресурси за провеждане на ефективна социална политика;
4. Помощите, които получават лицата не дават очаквания резултат;
5. Намаляване на възможността на хората с увреждания за трудова реализация;
6. Липса на мотивация за работа сред хора, за които социалното подпомагане е начин на живот;
7. Миграция към големите градове и емиграция в чужбина;







ОБРАЗОВАНИЕ
В общината работи едно ОДЗ с 128 места – 84 в град Борово и по 22 във филиалите в селата Горно Абланово и Обретеник. В момента в ОДЗ «Славейче» са настанени 110 деца на възраст от 0 до 7 години. Учителите, работещи в ОДЗ са 11, от които един директор.

Брой на децата от ОДЗ «Славейче» към 01.05.2012 г.

Година на раждане
Брой на децата по населени места
Общ брой деца по възраст


Град Борово
Филиал – село Обретеник
Филиал 
– село Горно
Абланово

2010
2
0
0
2
2009
9
1
0
10
2008
10
1
6
17
2007
15
5
7
27
2006
18
4
6
28
2005
11
10
5
26

65
21
24
110

В общината съществуват три общински и едно държавно училище:
	- две от трите общински училища са средищни, с осигурен транспорт и столово хранене;
	- държавното училище е помощно училище интернат, в което се обучават 32 деца от институционализираните в ДДЛРГ «Св. Иван Рилски» - село Брестовица.

	Динамиката в средното образование може да бъде илюстрирана така:
Общинско училище
Брой ученици

2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
СОУ «Св. Климент Охридски» - град Борово
247
234
215
ОУ «П. Р. Славейков» - село Обретеник
129
119
122
ОУ «Христо Ботев» - село Горно Абланово
  90
  80
  80
Общ брой ученици за учебна година
466
433
417

Най-общо образователната система може да бъде характеризирана така:
	Оптимизирана мрежа от общински училища;

Оптимизирана мрежа от детски заведения;
Дофинансиране на паралелки в общинските училища;
Реализирани сериозни инвестиции за подмяна на отоплителни инсталации, подмяна на дограми, изграждане на вътрешни санитарни възли, изцяло обновено обзавеждане и оборудване на класните стаи и кабинетите;
Възможност за кандидатстване след осми клас в общинско училище – една непрофилирана паралелка в Средно общообразователно училище – град Борово;
Отсъствие на адаптирана архитектурна среда за деца с физически увреждания /рампи, асансьори и подходи/;
Изградена система за столово хранене и извозване до средищните училища на учениците, подлежащи на задължително обучение;
Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности от ДДЛРГ «Св. Иван Рилски» - село Брестовица в Средното общообразователно училище в град Борово;
Професионална паралелка за деца от Помощното училище полуинтернат в село Брестовица за учебната 2011-2012 г., специалност – «работник, озеленяване»;
Участие на трите общински училища в национални програми и проекти;
Завоювани и поддържани успехи на учениците и преподавателите от СОУ в областта на математиката, спорта, литературното творчество;
Извънкласни и извънучилищни форми за децата от трите общински училища;
Единични случаи на отпадане от училище;
Неголям брой необхванати ученици от етническите малцинства;
Ефективна  система за повишаване квалификационните умения на учителите.

	Негативна тенденция – Намаляване броя на децата, обучавани в общинските училища, засилена демотивираност у участниците в образователния процес – ученици, учители, родители.

	Извод – необходимо е стесняване на администрирането в отрасъла за сметка на засилване на гражданското учестие при прогнозиране, финансиране, управление и отчитане на кръга от образователни и възпитателни дейности. Търсене на подкрепа и съдействие от родителската общност за преодоляване на негативната тенденция.

	Необходими бъдещи действия в областта на:
	Внедряване на мерките за енергийна ефективност във всички учебни заведения;

Създаване на възможност за летни занимания на учениците от общинските училища;
Популяризиране и насърчаване на значимите постижения на деца и преподаватели;
Създаване на възможности за масов ученически спорт;
Насърчаване на индивидуалните възможности на даровитите деца.

Броят на дофинансиране на паралелките в общинските училища за учебната 2011 -2012 година е четири, разпределени така:
	СОУ «Св. Климент Охридски» - 3;

ОУ «П. Р. Славейков» - 1;
ОУ «Христо Ботев» - 0

В Основно училище «Христо Ботев» - село Горно Абланово всички паралелки са слети І и ІІ клас, ІІІ и ІV, V и VІ, VІІ и VІІІ. Това е така, заради малкия брой ученици в училището – 75. Въпреки това училището е средищно, защото в него се обучават ученици от съседните села – Батин и Екзарх Йосиф. Училището разполага със столово хранене и осигурен редовен транспорт. Може би закриването на училището е икономически обосновано, но социално неприемливо за местната общност и за хората от съседните села.
	Броя на децата със СОП в СОУ «Св. Климент Охридски» е различен всяка учебна година, но варира около 9 – 10 деца. Училището разполага с модерно обзаведен ресурсен кабинет и ресурсен учител.

СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ  на младите хора
Отсъствието на закрита спортна база и общодостъпни спортни съоръжения /площадка за скейборд, стена за катерене, мотописка, велосипедни алеи/ изключително стесняват възможностите за смислено прекарване на свободното време. В град Борово съществува туристическо дружество «Белите брези», което организира последователно пътувания до определени туристически дестинации в България, но неговите членове и сподвижници са определен брой, предимно хора на средна възраст. Ученическият летен отдих се организира еднократно само за учащи се от град Борово, с по-голяма популярност се ползват ексурзиите с възпитателно-образователна цел, които се организират в почивните дни за ученици от общинските училища и за потребителите на всички социални услуги. Летен отдих се организира и за потребителите на услугата Защитено жилище «Бъдеще». Липсват организирани младежки структури, а това води до липсата на кандидатстване с проекти, насочени към осмисляне на свободното време на младите хора.
Тенденции – превес на общуването с помощта на електронните технологии и в местта за забавления, което преобладава над спорадичните занимания със спорт или художествените реалности.

Извод – малко и недостатъчно привлекателни възможности за отдих, спортуване и творчество.
Визия за бъдещето – Разкриване на Център за младежки дейности при наличие на подходящ общински имот.

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Действащи на територията на общината са два футболни клуба: ФК «Борово 2000» и «Младост – Екзарх Йосиф». Субсидия от общинския бюджет получава само ФК «Борово 2000», средствата за другия се осигуряват от местната земеделска кооперация.
На територията на  община Борово липсват открити плувни басейни, закрити спортни бази, спортни площадки с изкуствена настилка.
Към началото на 2012 г. единствени достъпни места за спорт са игрищата на стадиона в град Борово, в останалите населени места, без с. Екзарх Йосиф са налични само останки от старите стадиони.
Съществува необходимост от възраждане на пешеходния туризъм и насърчаване на велотуризма.
Тенденция – невъзможност за целогодишни занимания със спортове като баскетбол, плуване, лека атлетика, тенис на корт, тенис на маса, невъзможност за занимания със фитнес, към които съществува подчертан интерес.
Визия за бъдещето:
Изграждане на закрита спортна и фитнес зала;
Изграждане на площадка за спортни игри с изкуствена настилка.

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

На територията на община Борово не съществуват местни музей. Съществуват три етнографски сбирки в добро състояние – в селата Обретеник, Горно Абланово и Брестовица. Две от тях са експонирани в читалищата – в селата Обретеник и Брестовица, а едната – в Основно училище «Христо Ботев» - село Горно Абланово.
Картинна галерия съществува само към читалище «Христо Ботев» - село Обретеник. В нея са експонирани картини от личната колекция на  Иван Коларов, родом от село Обретеник, подарена още приживе на читалището в родното му село.

КУЛТУРА
Читалища

Регистрираните читалища са 7, във всички тях са разкрити и се финансират със средства от държавния бюджет 15 щатни длъжности, както следва:
	7,5 щатни длъжности в НЧ «Искра 1898» - град Борово;

2,5 щатни длъжности в НЧ «Христо Ботев – 1928» - село Обретеник;
1,0 щатни длъжности в НЧ «Пробуда 1924» - село Горно Абланово;
1,0 щатни длъжности в НЧ «Самообразование – 1919» - село Екзарх Йосиф;
1,0 щатни длъжности в НЧ «Мъдрост» - село Брестовица;
1,0 щатни длъжности в НЧ «Селски будител 1928» - село Батин;
1,0 щатни длъжности в НЧ «Бъднина – 1906» - село Волово.
	 Ежегодно всички читалища в общината кандидатстват за допълващи субсидии за книги, ремонти и техника и повечето от тях са одобрявани. 
 Пет от седемте читалища в общината участваха успешно в програма «Глобални библиотеки», като получиха компютри и периферни устройства. 
	НЧ «Искра 1898» - град Борово;

НЧ «Христо Ботев – 1928» - село Обретеник;
НЧ «Пробуда 1924» - село Горно Абланово;
НЧ «Мъдрост» - село Брестовица;
НЧ «Бъднина – 1906» - село Волово.
Към читалищата функционират следните самодейни колективи
НЧ «Искра 1898» - град Борово – детски танцов състав «Искрица», танцова формация «Ритмика», женска певческа група «Боровчанки», група за автентичен фолклор, ателие за артерапия, литературен клуб «Пламък»;
НЧ «Христо Ботев – 1928» - село Обретеник – детски танцов състав, група за автентичен фолклор, женска певческа група, самодеен театрален колектив;
НЧ «Пробуда 1924» - село Горно Абланово – три самодейни певчески групи, обединени във художественото формирование «Аблановско настроение» - ГАФ «Аблановски гласове», женска певческа група «Надежда» и мъжка певческа група;
НЧ «Мъдрост» - село Брестовица – женска певческа група и детски театрален състав;
НЧ «Бъднина – 1906» - село Волово – детска певческа група «Звънче» и индивидуални изпълнители.
НЧ «Селски будител 1928» - женска певческа група и детска група за художествено слово;
НЧ «Самообразование – 1919» - женска певческа група.

В момента се подготвят пет проекта за ремонт на читалищните сгради по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.:
	НЧ «Искра 1898» - град Борово;

НЧ «Христо Ботев – 1928» - село Обретеник;
НЧ «Пробуда 1924» - село Горно Абланово;
НЧ «Мъдрост» - село Брестовица;
НЧ «Самообразование – 1919» - село Екзарх Йосиф.
	Най-голямото културно събитие през последните четири години е Фолклорният фестивал «От Дунав до Балкана», който се провежда в два дни в Седмицата, посветена на празника на община Борово – 5 септември. Фестивалът събира хиляди самодейци от цяла Северна България, гостуват колективи от областите Варна, Видин, Силистра, Разград, Ловеч, Велико Търново, Търговище и от всички общини в област Русе. Ежегодно се присъжда голяма награда на читалището, участвало с най-голям брой състави и изпълнители и покажало високо качество на художествения продукт. За 2012 г. е предвидена парична награда от 300 лв.
През 2010 г. Читалище «Искра 1898» и Община Борово организираха театрален спектакъл на открито «Един пазарен ден от началото на ХХ век». На улицата до настоящия пазар бе организиран пазар от миналото, в спектакъла участваха над сто самодейци на възраст от 4 до 85 години. Спектакълът беше широко отразен и рекламиран, а организаторите се готвя да повторят забележителното събитие.
3.11. Библиотеки
Библиотеките на територията на общината са читалищни. Селските читалища притежават ограничен и неактивно използван библиотечен фонд. 

SWOT  АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Силни страни
Слаби страни
Образование
1. Оптимизирана мрежа от учебни заведения и детски градини;
2. Правоспособна педагогическа колегия;
3. Професионални педагогически сдружения;
4. Сравнително добро състояние на училищните сгради и сградите на детските заведения
1. Отсъствие на професионално образование в общината, обвързано с най-важните потребности на местния бизнес;

Култура
1. Опит на читалища в кандидадтстването за  допълващи субсидии;
2. Съществуващи формации към всяко едно читалище;
3. Ежегодно участие в програма «Глобални библиотеки»;
4. Местни, регионални и национални изяви на голяма част от самодейните колективи;
5. Традиционно богат културен календар
1. Голям сграден фонд и ограничен ресурс за поддържането му;
2. Отсъствие на голяма сглобяема сцена за разполагане на открито;
3. Отсъствие на ефективно отопление на големите читалищни салони;
4. Спорадични или липсващи прояви на дарителство към читалищата;
5. Недостатъчно собствени средства;
6. Недостатъчен размер на държавните субсидии;
Свободно време на младите хора
1. Голям брой млади хора във всички населени места през летния сезон;
2. Активно туристическо дружество;
1. Липса на спортни съоръжения и съоръжения за привлекателни занимания – скейборг, спортно катерене, картинг, каране на велосипед;
2. Липса на фитнесзала;
3. Липса на организирани занимания през годината, но най-вече през летния сезон.
Спорт
1. Съществуване на два футболни клуба;
2. Целева субсидия от общинския бюджет за подпомагане на единия клуб, наличие на дарителство – при втория;
3. Сравнително добре поддържан терен на футболно игрище в град Борово;
1. Липса на закрита спортна зала;
2. Липса на спортни площадки с изкуствена настилка;
3. Отсъствие на нагласи за масов спорт сред възрастните;
Възможности
Заплахи
1. Включване на младите хора в осъществяване на собствените им идеи за осмисляне на свободното им време;
2. Възстановяване на традициите за масов спорт сред възрастното население;
3. Възможности за кандидатстване с проекти по структурните фондове.
1. Липса на възможности за разнообразяване на средното образование по посока на професионалното обучение и образование;
2. Намаляващият брой деца прави неизползваеми все по-големи части от училищните сгради;
3. Сезонен отлив на младите хора през по-голяма част от годината;
4. Трудности при ремонтиране, обновяване, рекострукция на съществуващата спортна база и строителство на нови спортни съоръжения;




През 2012 г. Община Борово  работи по следните проекти:
- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово – с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 939 976,00 лв;
- Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф - с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 728 876,00 лв;
 - Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин - с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 3 551 930,00 лв;
 - Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово – с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 1 050 904,00 лв.
Проект “Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”
В края на месец март 2012 г. Община Борово спечели проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Субсидията е в размер на 538 868,99 лв.
 Средствата ще се предоставят на община Борово след подписване на договор с ПУДООС.
Проект «Подобряване на административния капацитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе» в партньорство с областна администрация Русе и община Сливо поле.Проектът е в процес на изпълнение.
Общината има спечелени проекти, подадени пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомогане към Министерски съвет.На 19 април 2012 г. Община Борово спечели три проекта на обща стойност 551 133 лв за преодоляване на последиците от вредното въздействие на води през януари 2012 г., от които:
- 331 712 лв за аварийно укрепване на терен на ул. “Вихрен”, кв. 48 и 49 в село Горно Абланово;
- 184 577 лв за авариен ремонт и възстановяване на централен участък от канализация на ул. “Николаевска” в село Екзарх Йосиф поради слягане на льосова основа;
- 34 844 лв за аварийно укрепване на мостово съоръжение меж ОК 94 и ОК 96, село Батин
Наблюдава се активност от страна на общинската администрация в търсенето на възможности за привличане на средства чрез проекти за реализирането на дейности, които не могат да бъдат финансово обезпечени от общинския бюджет. Не са използвани възможностите на различни източници за финансирани – оперативните програми, СИФ към МТСП, Програма „Красива България”, Фонд „Социално подпомагане и пр. 

















ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ
SWOT анализът на община Ветово e обективно следствие от социално– икономическия анализ. Включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и слабите страни на общината, и оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи пред общинското развитие.
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
 Благоприятно териториално
разположение;
Много на брой, малки по население,
разположени на голяма територия
населени места;
Добра образователна структура на
населението;
Амортизирана пътна, съобщителна и
ВиК инфраструктура;
Развита междуселищна пътна
инфраструктура, електропреносни
мрежи;
Недостатъчни финансови средства за
изграждане на нова и рехабилитация на
съществуващата инфраструктура;
Наличие на екологично чисти
територии, благоприятен климат,
богато биоразнообразие;
Недоизградена канализационна мрежа в
населените места. Липса на
пречиствателни съоръжения;

Добри партньорски взаимоотношения
между местната власт и
неправителствения сектор;
Слаба предприемаческа инициатива,
незначителен обем на инвестициите;
Силна подкрепа от местната власт за
младежки и спортни дейности;

Несъобразени с реалните потребности на
населението училищна мрежа и здравни
услуги;
Развита, диверсифицирана
икономика, доминирана от
преработвателна индустрия;
Ограничени финансови ресурси;
Липса на отредени терени за индустрия.
Традиции в културата, образованието
и спорта;
Несъобразени с реалните потребности на населението училищна мрежа и здравни
услуги;
Наличие на културни институции с
традиции;
Наличие на културни институции с
традиции;
Наличие на групи в социална изолация
(хора в неравностойно социално
положение – малцинствени групи, хора с  увреждания);
Липса на достатъчен финансов ресурс за опазване и поддържане на културно-
историческото наследство;
Развита, диверсифицирана икономика, доминирана от преработвателна индустрия;
Ограничени финансови ресурси;
Липса на отредени терени за индустрия.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ
Финансиране от национални и
международни програми на проекти на
територията на общината;
Влошаване на демографските
характеристики;
Привличане на външни инвестиции;
Неблагоприятни миграционни процеси;
Изграждане и развитие на публично-
частни партньорства;
Завишени изисквания на ЕС към
производителите;
Наличие на законодателна база за
насърчаване развитието на МСП;
Неблагоприятна данъчна и банкова
политика за развитие на бизнеса;
Изграждане на алтернативни
енергийни източници;
Финансова невъзможност на
общинските бюджети да осигуряват
необходимото съфинансиране в процеса
на усвояване на структурните и
европейски фондове.
Международно сътрудничество с
организации и органи на управление;


















ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО МЕСТНОРАЗВИТИЕ
Визията, целите и приоритетите на Общинския план за развитие на Борово за  периода 2007 -2013 г. са формулирани при неговото изготвяне въз основа на анализ на социално-икономическото развитие на общината, процесите на интеграция на страната в ЕС и в съответствие с целите на националната политика за регионално развитие на РБ.
Основополагащи при дефинирането им са били Националната стратегия за регионално развитие и Областната стратегия за развитие, в съответствие с целите и принципите на кохезионната политика на ЕС, насочена към намаляване на регионалните различия.
Съгласно препоръките от Междинната оценка на ОПР и с оглед промените в социално–икономическото развитие на общината и външната среда, визията на актуализирания документ за изпълнението на Общинския план за развитие на община  Борово за периода 2012-2013 г. е обновена. Добавени са три стратегически цели.
Приоритетите, целите и мерките са редуцирани и актуализирани за да бъдат адекватни на новите насоки в релевантните стратегически документи в областта на регионалното развитие.
При актуализацията на стратегическата част на ОПР са съобразени някои нови моменти въз основа на актуализирания социално-икономически профил и SWOT-анализа, като са отчетени Актуализирания документ за изпълнение на Регионален план за развитие на Северен централен район - 2010-2013 г., Националната стратегия за регионално развитие за периода 2009-2015 г., оперативните програми за периода 2007-2013 г., финансирани от фондовете на ЕС и новите цели и приоритети на кохезионната политика на ЕС.
Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Борово се нуждае от ускоряване на социално-икономическото си развитие. Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори европейските и национални възможности за финансиране.


Необходимо е и прилагането на интегриран подход за развитие на територията. Това означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху инфраструктурния, човешкия, иновационния и природно-културния потенциал. Това налага прилагането на подход, който от една страна да концентрира комплексно въздействие върху основни приоритети, а от друга – да води до изграждане на материални и социални предпоставки за балансирано развитие на територията.
Необходимо е преосмисляне на приоритетите, териториално насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г.
На тази основа стратегията за развитие на общината за оставащия програмен период до 2013 г., следва да бъде подкрепяща по отношение на необходимите предпоставки за развитие на основните икономически сектори, агресивна – по отношение на желания териториален баланс и протичането на демографските процеси и стабилизираща - по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.

ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Общинският план за развитие е инструмент на общинската политика за постигане на устойчиво и балансирано развитие на общината. Дългосрочната политика на общината играе ключова роля за устойчивото развитие посредством постигане на баланс между различните аспекти на развитието (икономически, социален, екологичен и териториален).
Акцентира се върху развитието и експонирането на основните фактори за растеж и сравнителните предимства на общината - суровинна и кадрова обезпеченост на структуроопределящите производства, човешки капитал, богато културно–историческо наследство и качествена природна среда.





Политиката на община Ветово за дългосрочно общинско развитие намира израз в следната визия: „БОРОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА С ЕФЕКТИВНА ИКОНОМИКА, ХАРМОНИЧНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ИЗЯВА НА ЛИЧНОСТТА”

Постигането на тази визия ще позволи доближаване до основната цел на политиката за социално-икономическо сближаване на ЕС, определена като намаляване на различията между равнищата в развитието на различните региони и изостаналостта на слаборазвитите региони.
Изпълнението на визията се обуславя от постигането на следните стратегически цели:
1. Подобряване на бизнес средата.
2. Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура.
3. Усъвършенстване на териториалното устройство и плановата обезпеченост.
4. Благоустрояване и подобряване на жизнената среда.
5.Рехабилитация и поддръжка на социалната инфраструктура.
6. Инвестиции и грижа за младите хора.
7. Опазване на околната среда.
8. Укрепване на капацитета и управленския опит на общинска администрация
9. Разширяване обхвата и  подобряване на качеството на административните услуги
10.Участие на общината в местни, регионални, национални и международни мрежи и партньорства




ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
Изпълнението на стратегическите цели изисква определяне на приоритетни области за общинското развитие. Община Борово  трябва да продължи дейностите по усъвършенстване на техническата и социална инфраструктура, опазването на околната среда, изграждането на съвременна институционална среда и развитие на икономическия потенциал и на туризма.
Основавайки се на дефинираните в Националната стратегия за регионално развитие цели и приоритети, и в съответствие с целите и принципите на структурната и кохезионна политика на ЕС, при разработването на ОПР са дефинирани четири приоритета за развитие на община Борово:
Приоритет I  Развитие и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика
Приоритет II Изграждане, поддръжка и модернизация на общинската инфраструктура
 Приоритет  III Подобряване на условията за живот в община Борово
Приоритет IV Развитие и укрепване на капацитета на общинска администрация

Към всеки от приоритетите в плана за развитие са адресирани  цели, следващи логиката на основната цел. Общинските приоритети съответстват на националните, дефинирани в Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) и включват изпълнението на набор от мерки за постигане на специфични цели.

Приоритет I  Развитие и повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика
Цел 1.1. Подобряване на бизнес средата
Мярка 1.1.1.Подкрепа на общината за развитие на бизнеса
ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И СГРАДИ НА БИЗНЕСА
ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКОТО ПАЗАРИЩЕ
СЪЗДАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ЕКО ПЪТЕКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ, ЛОДКОСТОЯНКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В ОБЩИНАТА И ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ МЕЖДУ СЪСЕДНИ ОБЩИНИ, 
СОЛИДНА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ДР.
Мярка 1.1.2. Повишаване на конкурентоспособността на местните фирми чрез усвояван  на нови технологии
ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ФОРУМИ
ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ
Мярка 1.1.3.Активна политика на привличане на инвеститори
СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА ТЕРИТОРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ТУРИЗЪМ
Приоритет II Изграждане, поддръжка и модернизация на общинската инфраструктура
Цел 2.1. Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура
Мярка 2.1.1. Рехабилитация на уличната пътна мрежа
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД БОРОВО
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БОРОВО
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА БОРОВО
Мярка 2.1.2. Рехабилитация на общинската пътна мрежа
Цел 2.2. Поддържане и развитие на техническата инфраструктура
Мярка 2.2.1. Доизграждане и реконструкция на водопрености и канализационни мрежи
Цел 2.3. Усъвършенстване на териториалното устройство и плановата обезпеченост
Мярка 2.3.1.Разработване на Общ Градоустройствен План  на община Борово
Мярка 2.3.2.Изготвяне на кадастрални карти
Цел 2.4. Благоустрояване и подобряване на жизнената среда

Приоритет  III Подобряване на условията за живот в община Борово
Цел 3.1. Рехабилитация и поддръжка на социалната инфраструктура
Мярка 3.1.1.Адаптиране на обществената инфраструктура за достъп на лица с увреждания
Мярка 3.1.2.Ремонт и поддръжка на детските и учебни заведения
Цел  3.2. Инвестиции и грижа за младите хора
Мярка 3.2.1.Допълнително развитие на извънучилищните форми на работа с деца, ученици и младежи
ПРОВЕЖДАНЕ НА "ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА"
СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ НПО ЗА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ
Мярка 3.2.2. Оптимизация на образователната мрежа съобразно демографските процеси и потребностите на местния бизнес
Оптимизиране на училищната мрежа
АДАПТИРАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В УЧИЛИЩАТА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
Мярка 3.2.3.Инициативи за осмисляне на свободното време
ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
УЧАСТИЕ В ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО ЕКОЛОГИЯ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МЕСТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ
ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПРОТНИ СЪСТЕЗАНИЯ: ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ, МЕЖДУНАРОДНИ
СЪЗДАВАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИС ОБЩИНИ, ТВОРЦИ, ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ, МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СПОРТНИ КЛУБАВЕ И ИНСТИТУЦИИ
Цел 3.5.Опазване на околната среда
Мярка 3.5.1.Преглед на закритите сметища
Мярка 3.5.2. Изчистване и рекултивация на нерегламентираните  и закритите сметища
Мярка 3.2.3.Усъвършенстване на системата за разделно събиране на отпадъците в община Борово
Мярка 3.2.4. Актуализиране на цялостната общинска програма за управление на околната среда
Мярка 3.5.4.Усъвършенстване на местните нормативни документи и развитие на администрацията
Мярка 3.5.5.Възстановяване и поддържане на зелените площи
Мярка 3.5.6. Повишаване на ролята на  гражданското общество 
ИЗЛЪЧВАНЕ НА РУБРИКИ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ
ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛЯНИ И БРОШУРИ
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА С  ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ






Приоритет IV Развитие и укрепване на капацитета на общинска администрация

Цел 4.1. Укрепване на капацитета и управленския опит на общинска администрация
Мярка 4.1.1. Квалификация и преквалификация на служителите в общинската администрация
Мярка 4.1.2. Подобрявена на местния капациет за привличане и управление на външни средства
Мярка 4.1.3. Дейност на обществените консултативни съвети в помощ на администрацията и бизнеса
Мярка 4.1.4.Изграждане и въвеждане на информационна система за мониторинг и анализ на изпълнението на ОПР

Цел: 4.2. Разширяване обхвата и  подобряване на качеството на административните услуги
Мярка 4.2.1. Усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за населението
Цел 4.3.Участие на общината в местни, регионални, национални и международни мрежи и партньорства
Мярка 4.3.1. Сътрудничество и партньорство с НПО  на местно, национално и международно ниво
Мярка 4.3.2. Интегриране на общината в социално - икономическия живот в областта на СЦР на планиране и европейските регионални мрежи



Мярка 4.3.3.Развитие на международните връзки и реализиране на съвместни инициативи с побратимени градове
ПАРТНЬОРСТВА СЪС СРОДНИ ОБЩИНИ ОТ ЕС И ДРУГИ ДЪРЖАВИ
Мярка 4.3.4. Изграждане и развитие на публично - частни партньорства в подкрепа на местното и регионално развитие
РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО - ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Реализацията на целите ще доведе до повишаване на местния институционален капацитет за изпълнение на дейностите по преодоляване на регионалните различия и сближаване с местните общности от ЕС.
Приоритетите в общинското развитие на община Борово и включените в тях  цели са идентифицирани и актуализирани на основата на социално – икономическия анализ на общината.
Осъществяването на приоритетите в оставащия програмен период до 2013 и остатъка на действие на ОПР – до 2013 г. е развито в актуализирана индикативна финансова таблица по години и източници за финансиране, като е използвана следната структура:
• Приоритети;
• Специфични цели;
• Мерки.
Ще се разработи Програма за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР), с цел детайлизиране на заложените мерки, дейности и проекти и обвързването им с конкретни финансови източници, срокове и отговорници.



Програмата за реализация на Общинския план за развитие /ПРОПР/ е краткосрочен оперативен документ за осъществяване на основните приоритети и цели в развитието на общината. ПРОПР се разработва на основата на ресурсно осигурените мерки за съответната година.
Всяка програма трябва да  съдържа:
конкретизация на мерките за развитие;
• проектите за изпълнение на мерките;
• необходимите финансови ресурси;
• звената за изпълнение на проектите;
• дейностите за осигуряване на информация и публичност;
• дейностите по контрола и оценката на изпълнението на програмата.
ПРОПР се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Тя представлява механизъм за реализация на всяка конкретна цел, мярка и дейност на общинския план. Разработването на програмата е обвързано с процедурата по изработване на проекта за бюджет на общината.

IV. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община Борово включва поредица от действия, свързани с:
• ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на мерките;
• функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана;
• оперативното управление и координацията между участниците в процеса на реализация;
• мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите;
• актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ;
• осигуряването на публичност и прозрачност на процеса на разработване, приемане и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на демократичността в управлението.
Всички тези етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсово, кадрово и организационно осигурени.
Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките
в рамките на общинския план за развитие на община Борово се осъществява чрез разработената индикативна финансова таблица. Тя дава числен финансов и времеви израз на предвидените в плана мерки.
Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и проекти са:
• национални източници, включващи средствата на държавното финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно и общинско участие и финансиране от частни търговски дружества;
• средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, чрез българските оперативни програми – ОПРР, ОПОС, ОПАК, ОПРЧР, ОПТП и др., както и други програми на Общността;
• безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;
• привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.

Програмата за реализация на АДИОПР и по специално индикативната финансова таблица следва да се обвържат с процедурата по изработването на проекта на бюджет на общината. В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и оценка е възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по промяна на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и конкретни изпълнители на мерки от плана.
Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията
по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от общинския съвет и кметът на община Борово.
Група за наблюдение:
• Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди по предложение на кмета на общината изготвеното предложение от групата, като съответно определя техния конкретен набор и стойностите им;
• Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на ръководството на общината състоянието и възможните мерки;
• Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя отчет за постигнатите резултати;
• Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите действия;
• Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако това е наложително. Докладът и мерките се предлагат на кмета за последващо внасяне и разглеждане от съвета;
• Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.
В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите.
Мониторингът води до засилване потенциалните възможности за реализация на общинския план за развитие. Чрез прилагането му е възможно да се подобри сътрудничеството между различните участници, които си комуникират при изпълнението на плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност и партньорство.
Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално обогатяване на ОПР с участието на населението на общината.
Важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти. Най общо тук се включва:
• Определяне на система от индикатори за измерване степента на изпълнение;
• Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;
• Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите;
• Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.

От гледна точка на информационното осигуряване на мониторинга е важен въпросът за събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни /официализирани/, верифицирани, релевантни на заложените цели и прости. Това налага да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация между  общинската администрация на Борово, ТСБ, ДБТ, ОДЗ и др. институции за набиране и анализиране на текущи данни и информационни източници.
Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.








V. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Общинският план за развитие и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, което ще бъде своевременно изпълнявано от Община Борово. В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2013 г. ще бъдат предвидени мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който ще се публикува на страницата на общината в Интернет.
Планът е ориентиран основно към дейности в сферата на компетенция на местните власти, като ключови партньори на местно равнище се явяват НПО, представители и сдружения на бизнеса, изследователски и научни институции.
Изграждането на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение ще даде възможност да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на средства. Партньорството ще допринесе за доизграждане на връзки между различните субекти с влияние върху местното развитие. Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Борово и общинския съвет в съответствие с техните компетенции. 



В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община Борово трябва да се стремят да осигурят условия за:
• Периодични срещи между заинтересованите страни;
• Участие в съвместни проекти;
• Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие;
• Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните ресурси;
• Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;
Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на актуализирания Общински план за развитие;
Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват 

поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност.
В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община БОРОВО  и Общинския съвет в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.




















                                                                                                       Приложение 1
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
• Равнище на безработица (%);
• Относителният дял на заетите (в общото трудоспособно население);
• Относителен дял на наетите (в общото трудоспособно население);
• Равнище на средната работна заплата в общината (лева);
• Местни и чуждестранни инвестиции (лева);
• Брой на предприятията в община БОРОВО;
• Нетни приходи от продажби на предприятията (лева);
• ДМА в предприятията (лева);
• Изградена нова канализационна мрежа (км);
• Обновени водопроводни и канализационни мрежи (км);
• Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без настилка (км);
• Подобрена улична мрежа в лошо състояние в (км);
• % отпадни води, подложени на пречистване;
• % на домакинствата/предприятията, обслужвани от нови/подобрени системи за
водоснабдяване;
• Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %);
• Дължина (в километри) на построената газопроводна мрежа;
• Дължина (в километри) на обновена електропреносна мрежа;
• Икономии от внедрени общински мерки за енергийна ефективност (кW);
• Брой на създадените "онлайн" административни услуги;
• Брой общински служители, преминали курсове за квалификация и обучение;
• Брой изградени обекти на местната бизнес инфраструктура, в т.ч. бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, индустриални паркове, производствени зони и
др.;
• Брой на малките и средни предприятия, които получават бизнес услуги;
• Брой на фирмите, разположени в бизнес паркове и/или техно-инкубатори;
•  Приходи от посетители на туристически и културни обекти и забележителности;
• Брой туристи посетили туристически и културни обекти и забележителности;
• Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;
• Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;
• Брой сключени договори с работодатели по мерките за насърчаване на заетостта;
• Брой безработни лица включени в заетост по мерките за насърчаване на заетостта;
• Брой включени безработни лица в квалификационни курсове;
• Брой социални услуги, предоставяни в общността;
• Декари обработваеми земеделски площи;
• Декари поливни земеделски площи;
• Декари новозалесени площи в горското стопанство;.
• Декари трайни насаждения и билки;
• Брой животновъдни ферми;
• Брой детски площадки и спортни площадки.

