
 

      Празничната програма по случай 
„Денят на община Борово” - 05 
септември продължи със 
заключителна тържествена част, 
която започна с посрещането на 
много видни гости и разговори с тях. 
 
 
 

     Кметът на общината г-н 
Валентин Панайотов откри 
официалната част с приветствие 
към всички присъстващи и 
отбеляза в поздравлението си 
още: 
„Днес е важен за всички нас 
празник, но за мен е ден в който 
чувствам всички обединени от 
общата ни кауза - просперитета 
на  общината и оставам вярващ, че само заедно рамо до рамо, ще 
намерим лекарството за обществената и икономическа криза в 

настоящия момент. Изминалите 
фестивални дни ни заредиха с 
настроение, в душите ни се възроди 
българския дух и традиции, а 
изявите на участниците стоплиха 
сърцата ни. Всеки празник събужда 
в нас чувство на взаимност, доброта 
и съпричастност. Затова нека  се 
подкрепяме, да бъдем толерантни 
един към друг и продължим да 
пазим жив борбения дух на нашите 

предци. 
Бъдете благословени, заредете се с повече оптимизъм, защото 
богатството на една община са нейните жители – успяващи, 
можещи и търсещи. Затова нека заедно чертаем нови амбициозни 
проекти за своето бъдеще и да вървим успешно напред”. 

 
      Със специален поздрав Негово 
Високопреосвещенство Русенският 
Митрополит Наум, напомни за 
историческото минало на Борово, 
свидетелство за което е намереното 
Сребърно съкровище в района. Той 
отправи послания за здраве, 
благоденствие и надежди за 



бъдещото на всички жители и гости на общината.  
 
      Народният представител от 
ГЕРБ в 19-и МИР – Русе г-н 
Пламен Нунев отправи 
приветствие към жителите на 
град Борово: „Още на 03 
септември сутринта бях тук и 
заедно с г-н Панайотов 
открихме фолклорния 
фестивал „От Дунав до 
Балкана”. Той приветства 
общинската администрация и 
читалището, че правят всичко 
възможно да запазят традициите посредством организирането на 
мащабни събития, като завършилия вчера фолклорен фестивал с 
над 1500 участници от страната. Горд съм, че отново съм тук заедно 
с Вас и от името на  колегите си народните представители  
Светлана Ангелова и Свилен Иванов изразявам пълната си 
подкрепа  за г-н Панайотов и всички вас, които считат, че промяната 
трябва да продължи. Това е единственият път, който ще позволи на 
Община Борово да постигне онези високи европейски стандарти, 
към които се стремим през 9-те години членство в ЕС! Смятаме, че 
заедно в бъдеще ще продължим съвместно с местната власт да 
работим усърдно за по – добри условия на живот в Община Борово. 
Радвам се, че новото общинско ръководство в лицето на г-н 
Панайотов и неговия екип вече близо година реализира на практика 
и в пълен синхрон приоритетите за развитието на страната на 
местно ниво, като същевременно е много активно при подготовката 
и осъществяването на много инфраструктурни, социални и др. 
проекти, подчерта още г-н Нунев“. 
 

      Гост на събитието бе и Кметът на 
Русе г-н Пламен Стоилов, който 
отрази в речта си, че вече вижда 
промяната:  „Центърът на общината 
е ремонтиран. Видимо се забелязва 
чистотата и поддържането на 
зелените площи и обществени 
терени”. Изказа също така 
поздравление към ръководството за 
хъса и желанието да постигнат 
видими резултати. 

 
 
Събитието бе уважено още от зам. областните управители 
Валентин Колев, Станимир Станчев, председателите на общински 



съвети на: Борово - Бисерка Тодорова, Русе - чл. кор. проф. Христо 
Белоев, Ценово - Галина Георгиева, Бяла - Мариан Антонов, 
общински съветници, кметовете на общините:  Бяла - Димитър 
Славов, Ценово - д-р Петър Петров, Сливо поле - Валентин 
Атанасов, зам. кмета на Две могили Бисер Йончев. 
 

      Тържествената част на сцената 
пред читалището започна с 
разнообразна изява на  ФТТ „Найден 
Киров“ – Русе. Кулминацията на 
честванията на празниците на 
Община Борово завърши с песните  
на певицата Цветелина и 
хумористична постановка на артиста 
Виктор Калев. Вечерта бе изпълнена 
с веселба и много кръшни  хора, 
които се извиваха до късно.  
Емблематичната песен  „Моя страна, 

моя България”  в изпълнение на Цветелина изправи всички на крака 
и развълнува много сърца.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
       

      Финалните акорди се положиха с красива и продължителна 
разноцветна заря на фона на песента „Притури се планината”, което 
остави незабравим спомен в душите на  хората и се оказа 
великолепен завършек на празника. 

 
 
  


