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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал.5 от Закона за местната
администрация и местното самоуправление /ЗМСМА/, съгласно който Кметът на
общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнение на
Програмата за управление и развитие за срока на мандата. Отчетът представя работата
на Кмета на община Гурково и ръководената от него общинска администрация, като
обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
Отчетът, който предоставям на Вашето внимание цели да представи резултати те
от изпълнените дейности и инициативи по отделни направления, в съответствие със
заложените управленски приоритети, насочени към развитие на община Гурково за
подобряване на условията на живот на нейните жители. Структурата на отчета следва
отделните приоритети, заложени в програмата, в съответствие с работата на Общинска
администрация и отразява постигнатите резултати в условия на финансова
обремененост и остри предизвикателства пред местната власт.
И през втората година на мандат 2015-2019 г., продължихме да следваме
визията за развитие на община Гурково като привлекателно място за живот, за
образование и предприемачество, модел за добро и ефективно управление, основано на
споделени обществени ценности, доверие и новаторство, изпълнявайки основните цели
и приоритети на програмата.
Изминалата 2017 година бе година на равносметка на поетите и изпълнени
ангажименти по отношение на инвестициите, реализирани чрез европейска средства.
Усвояването на европейски средства продължава и ще продължава да е основен
инструмент за реализиране на редица местни политики в сферата на благоустрояването,
инфраструктурното развитие и опазване на околната среда.
През 2017 г. се възползвахме максимално от възможностите за осигуряване на
финансови средства за инфраструктурни, социални и образователни проекти, които
предоставят програмите, финансирани от Европейския съюз и държавния бюджет на
Република България в периода 2016-2020 г. За нас тази година бе време на усилена
работа свързана с реализирането и подготовката на проекти, с чието реализиране през
2018 и следващите години нашата община ще стане едно по-добро място за живеене.
Предстои ни да реализираме проекта „Реконструкция и рехабилитация на
уличната мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре” за който беше отпусната
безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 911 791 /един милион девестотин и
единадесет хиляди седемстотин деветдесет и един/ лева по подмярка 7.2„Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби
инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
по реда на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
През 2018 г. се очаква подписване на договор за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по проект: „Подобряване на водоснабдителната инфраструктура в
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”.
Относно водопроводната мрежа на гр. Гурково, през 2017 г. беше изготвен и
одобрен от гл. архитект на община Гурково, технически проект за реконструкция на
3 536,89 л.м. водопроводна мрежа.
Горецитираният проект не е допустим за финансиране съгласно изискванията на
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, Оперативна програма околна
среда 2014-2020 г. и Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда.
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Ето защо ще търсим други източници на финансиране за реализацията на проект с
цел решаване на един от най-наболелите проблеми на града, а именно честите повреди
по вече силно амортизираната водопроводна мрежа.
Разполагаме с разработени и одобрени работни проекти, свързани с подобряване
на спортната инфраструктура и площите за широко обществено ползване, като
очакваме отваряне на прием на заявления за подпомагане през 2018 г.
В края на 2017 г. беше обявена обществена поръчка за изготвяне на проект за
ремонт на СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково, с който общината да кандидатства за
отпускане на безвъзмездна помощ, като допустим бенефициент по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки
по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” по реда на Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 година.
През изминалата година Община Гурково продължи да бъде активен партньор в
Местната инициативна група “Мъглиж, Казанлък, Гурково“. В рамките на одобрената
стратегия за Водено от общностите местно развитие, община Гурково ще има
възможност да кандидатства с проекти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” и Програма за развитие на селските райони. Очаква се в средата на
2018 г. да стартира и приемът на заявления за подпомагане.
През втората година от мандат 2015-2019 г. чрез инвестиционната програма на
община Гурково се изпълниха няколко малки по мащаби обекти за подобряване на
инфраструктурата, както следва:
- Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна с. Конаре- 14 924
/четиринадесет хиляди деветстотин двадесет и четири/ лева.
- Основен ремонт на улица „6-ти септември” гр. Гурково- 33 237 /тридесет и три
хиляди двеста тридесет и седем/ лева.
- Основен ремонт междублоково пространство зад блок № 9а, бул. „Княз
Александър Батенберг” гр. Гурково- 9 352 /девет хиляди триста петдесет и два/ лева.
- Изграждане на мини футболно игрище и ПУП в СУ „Хр. Смирненски”
гр. Гурково- 62 232 /шестдесет и две хиляди двеста тридесет и два/ лева.
- Изграждане на паркинг и спортна площадка зад читалище, с. Паничерево39 371 /тридесет и девет хиляди триста седемдесет и един/ лева.
- Изграждане на спортна площадка „център” гр. Гурково- 3 516 /три хиляди
петстотин и шестнадесет/ лева.
- Проектиране и изграждане на детска площадка- ДГ „Латинка” гр. Гурково15 126 /петнадесет хиляди сто двадесет и шест/ лева.
Като член на Регионалното сдружение за управление на отпадъците- Стара
Загора и през изминалата година община Гурково продължи да води политика за
развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците.
През месец февруари 2017 г. започна експлоатацията на Претоварна станция
Гурково.
Като част от Регионалната система за управление на отпадъците- Стара Загора,
тя беше предадена за стопанисване на Консорциум РУОС- Стара Загора, които ще
извършва експлоатация и стопанисване на цялата Регионална система, обхващаща 12те общини в региона – Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Гурково, Братя
Даскалови, Мъглиж, Павел баня, Николаево, Твърдица, Чирпан, Опан.
С въвеждане в експлоатация на ПС-Гурково, приключи дейността на депо за
неопасни отпадъци – Гурково.
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С общи усилия през месец ноември 2017 г. стартирахме реализацията на проект:
„Закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище на община Гурково”.
Проектът е на стойност 1 200 353,29 лева. Община Гурково подписа договор с
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за
частично финансиране по проекта в размер на 874 515,13 лева.
В изпълнение на задълженията си за осигуряване на разликата от 325 838,16 лева
за реализиране на технологичната и биологична рекултивация на депото, община
Гурково кандидатства и беше одобрена за отпускане на безлихвен заем в размер на
172 000,00 лева от ПУДООС.
Извършено беше актуализиране на маршрутните графици за сметосъбиране и
сметоизвозване, както и на местата за разполагане на съдове за смет по населените
места в общината.
Бяха закупени 300 бр. поцинковани кофи тип „Мева”- 110 л. и 11 бр.- 4 м3
контейнери.
С цел оптимизиране и намаляване на количествата биоразградими отпадъци,
които следва да се депонират на Претоварна станция- Гурково, и за които следва да се
заплаща такса „регионално депо” и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците, в края на 2017 г. общината закупи специализиран автомобил
за разделно събиране. Събраните биоразградими отпадъци ще бъдат извозвани до
отделно отредена за това площадка.
През изминалата 2017 г. беше изготвен Общински план за младежта за 2017 г. в
изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта, който беше внесен и
приет от Общински съвет – Гурково. Този документ определи целите и приоритетите
на общинската политика за младите хора.
Подобряването живота, на младите хора чрез обучение, професионална
реализация и създаване на условия за спорт и развлечения е гаранция за задържането
им в дадено населено място и в общината.
Общински съвет прие Програма за развитие на физическото възпитание и спорт
в общината за 2016 – 2017 г. .
Всички тези стратегически документи се реализираха с дейното участие на
младите хора от общината – деца, ученици и работещи младежи.
Търсеха се подходи и интересни дейности, които да обхващат по – голям брой
млади хора, не само като участници, но и да съдействат в организацията и
провеждането на спортните прояви и културни празници и чествания.
През изминалата година на територията на общината бяха картотекирани два
отбора към Футболен клуб”Единство” – деца и мъже, които участваха в Областното
първенство на БФС – Стара Загора . Отборите достойно представяха община Гурково
във всички кръгове на шампионата през 2017 г., като отборът на мъжете се класира на
първо място.
Основен приоритет в училищата бе увеличаване часовете за физическа култура и
спорт – създадоха се отбори по волейбол, футбол и мини футбол, които вземаха
участие в местни, регионални и областни състезания. По малките ученици се
включваха в спортни турнири от училищно и общинско ниво.
Придобивка за града ни стана новооткритата спортна площадка в двора на
училището в Гурково на която се радват и провеждат всеки ден футболни състезания
децата и учениците от СУ”Христо Смирненски”. Спортното съоръжение се ползва и за
учебни занимания по физическо възпитание и спорт в училището.
Изготвена беше Програма за развитие на туризма в Община Гурково за 2017 г.
Един от приоритетите в програмата беше организиране на събития, допринасящи за
развитието на туризма в Община Гурково – фестивали ,празници, чествания на
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годишнини и др прояви, които да привличат гости и участници от региона и от
страната.
Във връзка с реализирането на програмата бяха преосмислени някои провеждани
празници и се предприеха мерки те да бъдат обогатени и разнообразени с цел
развитието на масовия и културен туризъм.
С осигурени средства от общинския бюджет и от Министерство на културата,
чрез проект през лятото на 2017 г.
продължиха проучвателните дейности в
м.”Дюлевец” под ръководството на специалист- археолога от Регионалния исторически
музей г-жа Мария Камишева.
Разкрити бяха основите на сграда вила – рустика от ІІІ – ІV век. Понятието
„рустик”, идва от древния Рим. Тогава така са наричали грубата каменна облицовка на
долните етажи на сградите. Служили са за създаване на илюзия за масивност и сила.
След обследване на местността със специална техника се установи, че в местността се
е намирал древен град, като са заснети много основи на сгради.
Намерените мозайки, стенописи и др. артефакти са отнесени за изследване в
Регионалния музей – Стара Загора и в гр.София.
През зимния период обекта е консервиран, като предвиждаме да осигурим
средства от бюджета и от проекти за да продължат археологическите проучвания и
през 2018 г.
Приетият от Общински съвет Културен календар за 2017 г. взира няколко важни
културни събития, които създадоха изключителен интерес сред населението.
По утвърдения от градовете – участнички ротационен принцип, община Гурково
стана домакин на празника на балканските градове „Балканът пее и разказва”, който
беше организиран и се проведе на 10 юни 2017 г. Над 300 участници - самодейци се
включиха в празника от градовете Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и
Гурково.
Техните изпълнения се превърнаха в истински празник на танцовото и певческо
изкуство и допринесоха за приятни изживявания на жителите и гостите на града ни.
На 4 септември чествахме Празника на община Гурково и 20 годишния юбилей
от създаването и. Празничната програма включваше турнир по мини футбол, празничен
концерт на обичаната певица Тони Димитрова, гостуване на драматичен театър от гр.
Казанлък и др.
В чест на празника на 2 септември 2017 г. беше проведен и ХVІІ – я фолклорен
фестивал ”С песните на Билчин юнак през вековете”.
Заявки за участие подадоха 25 населени места. Желание за участие във
фестивала заявиха читалища и клубове от градове и села на следните общини : Ямбол,
Сунгурларе, Ценово, Казанлък, Сливен, Тунджа, Велико Търново, Стралджа, Габрово,
Чирпан и Нова Загора.
Над 350 самодейци – певци и танцьори се състезаваха за лауреатското звание и
лауреатската премия и медали на фестивала.
Основна роля при организацията и провеждането на масови културни прояви
играят трите читалища в общината : НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. Гурково,
НЧ”Изгрев – 1924 г.” с. Паничерево и НЧ”Неделчо Попов – 1939 г.” с. Конаре. Макар и
с минимални средства осигурени от държавната субсидия ръководствата на читалищата
полагат изключителни усилия да поддържат местните традиции и обичаи, фолклорни
песни и танци. През последните години те включиха и актуални занимания –
компютърна зала за информация в библиотеката, школа по карате и изобразителни
дейности и др. с което привлякоха по – голям брой посетители и самодейци.
Община Гурково разглежда образованието като основен инструмент за
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 2017 г.
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предучилищното и училищното образование в община Гурково следва изградените
традиции и достойнства, като са полагани системни усилия за тяхното съхранение и
развитие. Чрез различни форми на оптимизирано взаимодействие и сътрудничество за
разгръщане личния потенциал на подрастващите, като се насърчаваше формирането на
интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и
подготовка за реализация на базата на националните традиции и общочовешките
хуманитарни ценности. Изпълнени са комплекс от мерки за предоставяне на качествено
и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с
европейските норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и
препоръки на ЕС в областта на образованието.
Община Гурково има приета от Общински съвет Стратегия за развитие на
образованието за периода 2014 – 2020 г. В процес на подготовка е Общинска стратегия
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гурково за 2018 г.
(по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование).
Основен приоритет през 2017 г. бе запазване на съществуващите детски градини
и разкриване на нови групи, запазване на средищното училище за средно образование с
професионални паралелки „Готварство”, „Барман – сервитьор” и разкриване на нова
паралелка „Машинен техник” и основното училище в с. Паничерево.
Разкрита е 4 група в ДГ”Латинка” гр. Гурково за деца подлежащи на
задължително обучение.
Друг основен приоритет бе ранно обхващане на децата от ромската общност в
детските градини, за придобиване на културни и хигиенни навици, за приучване на ред
и дисциплина и за овладяване на български език- през новата учебна 2017 / 2018 г.
необхаванатите деца подлежащи на задължително обучение в детските градини и в
първи клас са сведени до минимум. Основната причина е миграцията на родителите и
вземането на децата в чужбина при търсене на сезонна работа .
В училищата и детските градини работят добри професионалисти с опит и
авторитет.
Училищата и детските градини разполагат с добра материална база, с компютри,
библиотеки и др. технически средства необходими за качествен учебен процес, на
съвременно ниво.
Продължаващата неблагоприятна тенденция на застаряване на населението
води и до по – честа заболеваемост на хората от община Гурково. Общо
практикуващите лекари обслужват предимно възрастни хора със хронични заболявания
и хора с трайни увреждания. Висок е процента и на заболеваемостта на децата до 6 –
годишна възраст.
През м. април 2017 г. груповата практика „Апекс” прекрати дейността си поради
излизане в пенсия на д - р Шошева и преместването в гр. Стара Загора на д-р Средкова.
Това предизвика много безпокойства сред населението, още повече, че местни лекари,
които да ги заместят няма.
Благодарение на разбирането и съдействието на РЗОК – Стара Загора за кратко
време осигурихме 2 лекари, които да поемат практиките.
През изминалата година с настояване на общината се извършиха безплатни
прегледи за белодробни заболявания, за гинекологични заболявания и рак на гърдата,
за СПИН и др. венерически заболявания , предимно на жителите от малцинствата.
В община Гурково има приет от Общински съвет – Гурково План за развитие на
социалните услуги през 2017 г.
Социалните услуги, предлагани в община Гурково са предимно услуги в
общността. Като най-широко приемани в общността са услугите в семейна среда,
възможности за които има при оперативните програми. Предлаганите услуги са
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достъпни за всички желаещи на цялата територия на общината. Основният доставчик
на социални услуги е община Гурково.
Липсват външни доставчици и конкуренция в предлагането на социални услуги.
По отношение покритие на целевите групи с услуги се вижда, че липсват услуги за
консултиране и създаване на поддържаща среда за деца в риск и семейства в
неравностойно положение.
През м. май 2017 г. община Гурково подписа договор с Изп. директор на
Агенцията за социално подпомагане за удължаване срока на проект „Предоставяне на
топъл обяд в община Гурково” по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се
лица, чрез който ще се осигурява безплатен топъл обяд на 200 човека, които са
възрастни, самотни и болни хора, с ниски доходи. А през м. декември 2017 г. беше
подписано ново допълнително споразумение за Проекта с удължаване на срока до
31.12.2019 г. и за увеличаване на потребителите на 300 човека.
Храната се доставя от фирма от гр. Нова Загора, чрез кетъринг, до пунктове в гр.
Гурково – 2 пункта, в с. Конаре – 1 пункт и в с. Паничерево – 1 пункт. За възрастните и
лежащо болните е създадена организация храната да се разнася по домовете на
потребителите.
На 31.12.2017 г. приключи изпълнението на проект: „Предоставяне на
комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове
увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково”, финансиран по Оперативна
програма «Развитие на човешките ресурси», ПО 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИЗИМ ЖИВОТ”. За целият период на
изпълнение на проекта 90 лица от целевите групи са се възползвали от комплексните
услуги за социално включване в домашна среда.
Община Гурково заема активна позиция по отношение на проблема на трудовата
заетост и високото ниво на безработица. Във връзка с това общинска администрация
използва всички възможности за създаване на нови работни места, като кандидатства
по различни проекти финансирани със средства от европейския социален фонд и други
източници на финансиране.
През 2017 г. община Гурково е участвала и продължава да изпълнява следните
проекти и програми:
- Продължи изпълнението на Договор за заетост № 905-16-11009 от 28.07.2016 г.
между Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда”, гр. Казанлък като
Възложител и Община Гурково като Работодател е наето едно лице на длъжност
помощник-възпитател с ДГ „Латинка” гр. Гурково, по утвърдена на основание чл. 31,
ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта- Национална програма „Заетост и обучение
на хора с трайни увреждания” за периода от 15.08.2016 г. до 15.08.2018 г. на пълно
работно време.
- Със Заповед № РД01-154 от 24.02.2017 г. на Министерството на труда и
социалната политика е утвърдена Регионална програма за заетост на Област Стара
Загора- 2017 г., като за община Гурково са одобрени 3 работни места за срок от 7
месеца при пълно работно време в общополезни дейности.
- По схема „Обучение и заетост на младите хора”, финансирана от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.- в края на 2017 г. бяха
назначени 21 лица, от които 14 на длъжност „метач” и 7 на длъжност „работник
озеленяване”.
- До края на 2017 г. продължи и реализирането на проект: „Предоставяне на
комплексни услуги за социално включване в семейна среда на хора с различни видове
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увреждания и самотно живеещи хора в община Гурково” по които бяха назначени 18
домашни помощници и 17 лични асистента.
- Във връзка с изпълнение на ПМС № 137/05.07.2017 г. община Гурково е
подала заявление за сключване на споразумение с Агенцията за социално подпомагане
за обезпечаване предоставянето на социалните услуги „Личен асистент” и „Домашен
помощник”, на потребителите на комплексните услуги за социално включване по
операция „Независим живот”.
В рамките на бюджетната година от мандата водихме последователна политика
за постигане на стабилност и ръст на общинските приходи, като наличните ресурси се
планираха ефективно, законосъобразно и се изразходваха ефикасно за обществено
значими и ясно определени цели.
Основните бюджетни параметри, които бяха заложени в бюджет 2017 г. на
Община Гурково бяха съобразени с действащото законодателство и принципите за
съставянето на бюджета.
Изпълнението на данъчните приходи бе важна предпоставка за осигуряване на
планираните приходи в общинския бюджет, с които да се финансират публичните
разходи.
През изминалата 2017 г. стремежът на ръководството е бил правилно да тълкува
и прилага принципите на местното самоуправление и чрез актуализация на вътрешната
нормативна уредба да се повишава ефективността в работата на общинска
администрация и в обслужването на гражданите.
За пръв път в работата на администрацията , през месец ноември 2017 г., бе
внедрена автоматизирана информационна система за документооборот „Архимед
ЕОбщина” от фирма „Давид Холдинг” АД гр. София, с което бе сложен край на
ръчното завеждане на входящата и изходящата кореспонденция на общината и
движението на преписките по изпълнение на различните задачи. Сега това става по
електронен път.
Направили сме и необходимите постъпки пред Държавна агенция „Електронно
управление” за включване на общината в бъдещия електронен обмен на данни между
общинските администрации в Република България в изпълнение на задачите за
създаване на електронно правителство.
Със Заповед № 368 от 30.08.2017 г. на Кмета на община Гурково, бе
актуализиран основният вътрешен нормативен документ на Общинска администрация
Гурково- Устройственият правилник.
На 05.12.2017 г. бяха утвърдени нови Вътрешни правила за организация на
административното обслужване в община Гурково.
С цел подобряване достъпа до административните услуги и повишаване
качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, в края на 2017 г. приехме нова
„Харта на клиента”.
Всички тези изключително важни Нормативни актове са публикувани на
интернет страницата на общината, като по този начин изпълняваме изискванията за
прозрачност в работата на Общинска администрация- Гурково.
Периодично, при необходимост правим предложения пред Общински съветГурково за промени и в други наредби на община Гурково или за създаване на нови
такива.
Стараем се да подготвяме добре материалите, които се внасят за разглеждане в
постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет. И въпреки, че в отделни
случаи се допускат грешки, можем да кажем, че служителите се отнасят с
необходимата отговорност към своята работа.
Полагаме усилия за подобряване техническото обезпечаване на звената в
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администрацията и чувствително подобрихме условията на работа на служителите,
стараем се също така да повишаваме тяхната квалификация и компетентност, чрез
участието им в различни курсове и семинари.
Втората година от мандата, както и първата, бе трудна за развитието на община
Гурково Надявам се, че предоставената информация за постигнатото, макар и в
синтезиран и обобщен вид, подкрепя този извод. Няма да скрия, че трудностите бяха
много и пред нас стоят за разрешаване още много сериозни проблеми.
Уверявам Ви, че и в следващите две години от мандат 2015-2019 общинска
администрация и аз лично като кмет няма да пестим сили, за да постигнем основната си
цел, а именно - подобряването на условията за живот на жителите на общината.
Разчитам на Вашето активно участие в този процес, защото той трябва да бъде
двустранен, чрез изразяване на градивна критика, отправяне на мнения и препоръки по
отношение на нашата работа.

ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
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