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I. Основни цели и принципи: 

- Осигуряване на добри условия за живот и работа на жителите на общината; 

- Финансова дисциплина и стабилност; 

- Спазване на законите и морала; 

- Прозрачност на управление на общинските активи; 

- Повишаване на административния капацитет; 

 

II. Приоритети: 

 

1. Икономическо развитие  

Общината има пряка отговорност за икономическото развитие на общината. Тя създава 

необходимите условия за развитие на бизнеса и подобряване на работната среда, сред 

които водещите са:  

• Осигуряване и поддръжка на необходимата инфраструктура; 

• Качествено административно обслужване – бързина, прецизност, антикорупционна 

програма; 

• Създаване на пакет от стимули и нови услуги за гражданите и бизнеса; 

• Предоставяне на необходимата информация за бизнеса и координация в 

администрацията; 

• Създаване на атрактивни възможности за привличане на инвестиции в общината; 

• Стимулиране на местния бизнес чрез ефективно управление на обществените поръчки с 

възложител община Гурково;  

 

2. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване. 

Общи принципи 

• Планиране на ремонтните работи на база анализ по ясно определени критерии. 

Финансирането на тези проекти се извършва чрез структурните фондове на Европейския 

съюз или други финансови инструменти; 

 

2.1. Транспортна инфраструктура: 

2.1.1.Рехабилитация на общинска пътна мрежа 

•  Рехабилитация на Общински път  SZR 2021 /II-55, Проход на републиката- 

Гурково/Пчелиново – Лява река; 

•  Рехабилитация на общински път  SZR 1023 /ІІ-55/ Паничерево – граница община 

/Гурково–Николаево/ - Едрево – Елхово – граница община  /Николаево–Мъглиж/ - /ІІІ–

5007/ и общински път  SZR 2101 /ІІІ–5007/ Николаево – граница община / Николаево – 

Гурково / - Брестова– Дворище – Жьлтопоп от км.2+900 до км.4+900./; 

2.1.2. Рехабилитация на уличната мрежа   

•  Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улична мрежа в гр. Гурково- пътна 

настилка, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях; 

•  Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улична мрежа в с. Паничерево и с. 

Конаре - пътна настилка,  тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях; 

 

2.2. Благоустрояване на населените места 

•  Благоустрояване на гробищните паркове в населените места на общината. 

•  Изграждане на нови и обновяване на съществуващи озеленени площи; 

•  Благоустрояване на междублоковите пространства; 

•  Благоустрояване на парковете в населените места на общината. 

•  Изграждане на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за повишаване 

на сигурността и предотвратяване на престъпността; 

•  Изграждане на велоалеи; 
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2.3. Водоснабдителната и канализационна мрежа и пречистване на водата. 

Изграждане на нови водохващания и реконструкция на съществуващите. 

• Реконструкция на съществуващата част от водопроводната мрежа в гр. Гурково; 

• Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Паничерево и с. Конаре; 

• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и 

съоръжения на село Лява река, Община Гурково; 

• Реконструкция и доизграждане на съществуващо речно водохващане за 

водоснабдяване на с. Конаре и изграждане на ПСПВ, община Гурково; 

• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Конаре- II- ри етап; 

• Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и 

съоръжения на село Димовци, Община Гурково; 

 

2.4. Прилагане на мерки за енергийна ефективност в жилищни, обществени сгради. 

• Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, детски градини, 

училища. 

• Саниране на жилищни сгради в общината. 

 

2.5. Реконструкция и ремонт на образователната, културната и здравната 

инфраструктура. 

• Основен ремонт на читалищата в населените места на общината; 

• Ремонт на покрива на СОУ „Христо Смирненски” гр. Гурково. 

• Ремонт на Поликлиниката в гр. Гурково и Здравната служба в с. Паничерево. 

 

2.6.   Увеличаване на достъпността на градската среда: 

При строително-монтажни и ремонтни дейности по пътната и градска инфраструктура 

задължително изграждане на елементи за достъпност на градската среда според 

нормативните изисквания. Всички обществени сгради ще бъдат пригодени според 

изискванията за достъпност на градската среда. 

 

3. Спорт и младежки дейности  

Приоритет ще бъде увеличаването на броя на спортуващите младежи както чрез 

физическото възпитание в училищата, така и чрез спортните клубове.  

• Основен ремонт на градски стадион;  

• Изграждане на нови спортни площадки; 

• Ремонт и реконструкция на съществуващо тренировъчно игрище за тенис на корт в гр. 

Гурково. 

• Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с.Конаре, община Гурково; 

• Спортна площадка с фитнес уреди на открито в с.Лява река, община Гурково; 

• Спортен комплекс в с.Паничерево, Община Гурково; 

• Възобновяване на дейснотитие на футболния клуб в гр. Гурково и сформиране на 

младешки и юношески отбор; 

 

4.Екология и Озеленяване 

• Закриване и рекултивация на съществуващо депо/сметище в гр. Гурково; 

• Оптимизиране и актуализиране на маршрутните графици и на местата за разполагане 

на съдове за смет; 

• Изграждане на общинска система за организирано разделно събиране на битови 

отпадъци и отпадъци от опаковки; 

• Засилване на контрола от страна на общината за запазване чистотата на територията на 

града и селата и за опазване на изградените зелени площи; 

• Създаване и поддържане на публичен регистър на зелените площи, който да е достъпен 

на интернет страницата на общината. В регистъра в реално време ще се отразяват всички 
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конкретни обекти и статута им. Гражданите ще могат да следят дали има промяна в 

състоянието на всеки от обектите;  

• Възвръщане рекреационните здравно-профилактични и естетични функции на 

професионално изградените зелени площи в населените места от общината, подобряване 

на тяхното общо състояние и въвеждането на организирана общинска система за 

непрекъснатата им поддръжка; 

 

5. Култура 

Културата може да предаде собствен облик на града, което е от значение не само за 

развитието на туризма, но и за качеството на живот на хората.  

 

• Привличане на туристи и инвеститори; 

• Консервационни и реставрационни дейности на паметниците на културата; 

• Изграждане на културни средища в ромските квартали; 

• Премахване на формалния характер на съществуващите културни дейности. Търсене на 

нов смисъл, обществена енергия, заинтерисованост и участие в празнуване на 

национално значимите и градските празници; 

• Участия в международни програми и привличане на безвъзмездно финансиране за 

културна дейност и изграждане на инфраструктура; 

• Създаване на възможности за осмисляне на свободното време на младите хора;  

• Развитие на културния туризъм; 

• Актуализиране на културния календар с оглед придаване на значим смисъл на всички 

културни прояви; 

 

6. Туризъм  

 

Развитие на потенциала на всички съществуващи атракции и създаването на нови, с цел 

развитието на масовия и специализирания туризъм. 

• Развитие на туристическата инфраструктура ; 

• Изграждане на мрежа от еко пътеки и кътове за отдих за развитие на еко и традиционен 

туризъм; 

• Извършване на археологически проучвания на местността „Дюлевец” и др.местности за 

разкриване на селища от тракийски, римски и средновековен периоди на селищата в 

общината; 

• Обогатяване на музейната сбирка „Музей на магарето” с археологически артефакти и 

предмети от бита на гурковеца. Регистриране музея в Министерство на културата; 

 

7. Образование  

Практиката показва, че при наличие на ясни правила и система за контрол, увеличената 

самостоятелност при управление на училищните бюджети води до по- добро 

съобразяване на разходите с необходимостите от една страна и от друга - до по-

ефективно разходване на средствата. Добре изградените системи и правила предполагат 

коректни отношения с МОН, което ще има преди всичко контролно-регулативни 

функции, а от друга страна - спазване на правилата и целесъобразно разходване на 

средствата от самите училища. 

•   Подобряване на материалната база на училищата и детските градини в общината; 

•   Кандидатстване по програми на Министерството на образованието и науката за 

предоставяне на безвъзмездни средства, насочени към образованието; 

•   Повишаването на квалификацията на педагогическия и управленски персонал в 

училищата и детските градини; 

•   Разширяване и утвърждаване на извънкласната дейност в училищата; 
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•   Изграждане на светофарна уредба до СОУ „Хр. Смирненски”- гр. Гурково и ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий” с. Паничерево”. 

 

8. Здравеопазване 

 

•   Оптимизиране на здравните услуги на територията на общината чрез организиране на 

мобилни кабинети, обслужващи училища и детски градини’ 

• Осигуряване на здравен медиатор за работа с рискови групи. 

 

9. Общински финанси  

 

Разумна политика по отношения на бюджетната стабилност на общината, като се съчетае 

с едно по- активно управление на общинските финанси, което да гарантира: 

Обвързаност на Общинския план за развитие, на мандатната програма, на оперативните 

годишни цели, с вложения в тях финансов ресурс и техните резултати: 

 

• Поддържане на стабилно финансово състояние на общината; 

• Предоставяне на публични услуги в номенклатура, обем и качество съответстващи на 

потребностите при оптимално вложен финансов ресурс; 

• Поддържане тригодишна бюджетна прогноза за местните приходи и разходи; 

• Определяне и заделяне на финансов ресурс за съфинансиране на проекти, ПЧП и други 

дейности по подготовка и привличане на инвестиции; 

• Реинвестиране на приходите от продажба на имущество; 

• Увеличаване на приходите чрез увеличаване на събираемостта им (включително и чрез 

актуализиране на обема от задължените лица);  

• Активна политика по привличането на външно финансиране (средства от СФ на ЕС, 

кредити и ПЧП);  

• Широко въвеждане на програмното бюджетиране. Създаване на дългосрочна визия 

(общинска) за разходите и приходите на общината в 3 и 5 годишен период от време. 

Съобразяване на текущите финанси (като планиране и изпълнение) с дългосрочната 

бюджетна рамка; 

• Планиране на бюджетните разходи и приходи в по- дългосрочен период с оглед по-

оптимално разпределение на разходите съобразно дългосрочните цели.  

 

10. Общинска администрация 

 

• Промяна на структурата на общинската администрация с оглед на работата и, която да 

бъде съобразена с всички нужди на гражданите и да е максимално ефективна при 

провеждането на планираните политики; 

• Създаване на работна група и работа в екипност, като всеки от екипа носи своята 

персонална отговорност; 

• Пълноценно използване на капацитета на служителите;  

• Привличане на качествени специалисти в общинската администрация, включително и 

чрез използване на всички възможни механизми за осигуряване на допълнително 

заплащане; 

• Подобряване на квалификацията на служителите в общинската администрация при 

използване на възможностите на ОП “Добро управление”; 

• Подобряване на работните условия в администрацията; 

• Създаване на нови стандарти в предоставянето на административни услуги; 

• Бързина и прецизност в обслужването. Спазване на Етичен кодекс за работа с 

гражданите и бизнеса. Специално внимание към услугите свързани с разкриването на 
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нови бизнес инициативи и разширяване на бизнеса (технически услуги и услуги 

свързани със стопански дейности), където към момента има дефицити;  

• създаване на механизъм за недопускане на дискриминационни и корупционни 

практики. 

 

11. Социална сфера  

 

• Целенасочени интервенции към решаването на проблемите, а не просто социално 

подпомагане; 

• Интеграционна политика по отношение на социално уязвимите групи; 

• Подобряване на координацията между институциите, предоставящи социални услуги и 

други обществени институции (например училища); 

• Разширавяне на дейността на социалния патронаж и предоставяне на допълнителни 

социални услуги; 

• Разширяване на достъпните социални услуги в общността за най-уязвимите групи; 

• Подобряване на квалификацията на социалните работници чрез възможностите на ОП 

“Развитие на човешките ресурси”; 

 

12. Трудова заетост 

 

Бизнесът в община Гурково отчита дефицит на квалифицирана работна ръка. 

 Общината трябва да заеме активна позиция по отношение на този проблем и заедно със 

засегнатия бизнес да изработи програма за повишаване квалификацията на безработни и 

заети лица, за да се отговори на наложените изисквания на пазара на труда. На тази 

основа общината ще подготви и реализира конкретни проекти за квалификация, които 

ще бъдат от полза както за хората, така и за работодателите. 

 

13. Обществен ред и сигурност  

• Намаляване на уличната и битовата престъпност; създаване на усещане за сигурност у 

гражданите и предприемачите;  

• Недопускане прояви на корупция в общинска администрация; 

• Поставяне на мрежа от камери на ключови места в града с цел охрана на обществения 

ред и спазване на ЗДП; 

Програмата е приета с Решение № 47/28.01.2016 г. 

по Протокол № 5 на ОбС - Гурково 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


