
„Седмица на гората“ 

На 07.04.2016 година  в гр. Борово тържествено се отбеляза празник, посветен на 

„Седмицата на гората”. За 91-ва година 

България отбелязва седмицата на 

зеленото злато на България – гората. 

Почти век всяка първа седмица от април 

е посветена на онези, ангажирани със 

стопанисването и опазването на 

горските масиви в родината ни, както и 

на хората отделили кътче в сърцата си 

за природните красоти. 

За първи път в дългогодишната му история гост на събитието е  Община  

Борово. Кметът на общината г-н Валентин Панайотов откри празника с приветствие 

към гостите и жителите на града. 

За община Борово горите винаги са 

били от първостепенно значение, 

независимо дали осигуряват 

препитание или задоволяват 

конкретни нужди на населението, 

гората винаги е фигурирала в 

ежедневието на Борово. 

Невероятната природа в района ни 

обогатява туристическия продукт 

на общината и предлага на гостите прекрасни изживявания. 

Празника уважиха доц. д-р Стефко Бурджиев – областен управител на Област 

Русе, инж. Севдалина Димитрова – Директор на Регионална дирекция по горите гр. 

Русе, проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, 

Ангел Куков – Директор на Горско стопанство Бяла, общински съветници, жители от 

Община Борово. 

Г-н Валентин Панайотов 

изрази надежда този ден да се 

превърне в традиция за Община 

Борово, да се завещае на бъдещите 

поколения любов към природата и 

грижа за зеленото богатство на 

България! 

Инж. Севдалина Димитрова определи Община Борово като една от добрите 

общини, която стриктно спазва своите задължения, опазва горските си територии и 

подобрява тяхното състояние. Тя допълни още, че Община Борово е една от малкото 



общини, извършила залесяване на 330 дка по Програмата за развитие на селските 

райони. 

По случай празника беше подготвена 

програма, в която взеха участие деца от 

ОДЗ „Славейче“ гр. Борово, ученици от ОУ 

„Св. Климент Охридски“ , пенсионерски 

клубове „Здравец“, „Бай Гатю“, „Еделвайс“ 

гр. Борово, пенсионерски клуб „Дунавски 

вълни“ с. Батин. Проведе се конкурс за 

най-

добра рисунка на асфалт на тема „Аз обичам 

гората“, в който се включиха ученици от ОУ „Св. 

Климент Охридски“. За I-во, II-ро и III-то място 

учениците бяха наградени, както от Община Борово, 

така и от РДГ гр. Русе. Всички участници получиха 

почетни грамоти за участие в конкурса и 

символични награди. 

Докато, децата пяха и се веселиха, а участниците в конкурса 

изобразяваха своите творби на асфалт, лесовъди от Регионална дирекция по горите 

засадиха 30 бр. дръвчета, осигурени от 

Горското стопанство Бяла. Активно 

участие в залесяването взеха Областния 

управител, кметът на Общината, 

председателят на Съюза на лесовъдите 

в България, директорът на Регионална 

дирекция по горите – Русе.  

Идеята е мястото, където се 

засадиха дръвчетата да се приспособи в 

парк за отдих. Инициативата е всяка година да се извършва това добро дело за здравето 

на жителите на града – да се засаждат дръвчета и храсти. 

 

 


