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ОБЩИНА ГУРКОВО 
 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg 
 

 
О Т Ч Е Т 

 
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОБЩИНАТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

ПРЕЗ МАНДАТ 2011-2015 ЗА ПЕРИОДА  
М.ЯНУАРИ 2014 Г. – М.ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 

 
 

  Уважаема госпожо Председател, 
    Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

  Уважаеми съграждани, 
 
         Изминалия период от мандат 2011-2015г. бе характерен с изпълнението 
на редица мероприятия и задачи от една напрегната програма за управление 
и развитие, свързана с подобряване инфраструктурата в населените места, 
съобразени с динамичното развитие на общината. 
        Позволете ми съвсем накратко да предложа на Вашето внимание 
изпълнението на програмата в областта на инфраструктурата, 
инвестиционната политика в условията на сериозни икономически и 
социални проблеми, съпътствали третата година от мандат 2011-2015г. 
 
       През 2014 г. при първоначален бюджет 3 197 253 лв. беше постигнат 
4 843 755 лв., като е отбелязан значителен ръст от 52,08% спрямо 
първоначално приетия, а спрямо балансирания уточнен сборен бюджет към 
31.12.2014 г., изпълнението е 4 862 464 лв. или 100,39 %, като са привлечени 
допълнително средства в размер на 1 646 502 лв.  
 
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 
 
       СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
       Изпълнението на собствените приходи на Община Гурково към 
31.12.2014 г. е 104,80 на сто. При уточнен към 31.12.2014 г. годишен бюджет 
от 675853  лв., отчетният им размер възлиза на  708280 лв., което е с 284 лв.  
в повече спрямо отчета за същия период на предходната 2013 г. 
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  ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  

         От общите постъпления от местни приходи по бюджета на общината 
към 31.12.2014 г., 145331 лв.  са от данъчни приходи. Спрямо заложения 
бюджет изпълнението е 98,32  на сто, като са събрани 1271 лв. в по-малко 
спрямо същия период на 2013 г.: 

- данък върху недвижимите имоти   
            Изпълнението към 31.12.2014 г. г. е 31929 лв., при разчет по бюджета 
за година 30 000 лв. или 106,43%. Спрямо същия период на 2013 г. са 
събрани  2843 лв. повече.  
            - данък върху превозните средства                                                    

По отчет към 31.12.2014 г. са постъпили 86248 лв., при уточнен бюджет 
за годината  90000  лв. или изпълнение 95,83%, събрани с  3284 лв. по-малко   
в сравнение със същия период на 2013 г.  В отчета за 2013 г. са постъпили 
задължения от минали периоди,  в бюджетната 2014 г. има по-голям брой 
задължени лица с  телкови решения. 
            - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения     
           Отчетът за годината   е 18491  лв. при разчет   по бюджета  за годината 
18000 лв. или 102,73%. Спрямо същият период на 2013 г. има преизпълнение 
в размер 526 лв.        
            Патентният данък е с изпълнение 7074 лв., при уточнен бюджет 8 
000 лв. или 88,43%. Спрямо същият период на 2013 г. е в по-малко с 1344 лв. 
поради заличени от търговския регистър лица. 

   Туристическият данък е с изпълнение 1521 лв. или 95,06%.  Размера 
на туристическия данък се определя на база брой нощувки съгласно регистър 
на съответния туристически обект по цената за съответната категория.  

Звеното „Местни данъци и такси“ използваха максимално 
предоставените  законови възможности, свързани със събираемостта на 
данъчните приходи. 

 

   НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
          Към 31.12.2014 г. възлизат на 562949 лв. при план 518559 лв. или 
108,56%. Изпълнението спрямо същия период на 2013 г. е с 98478 лв. в 
повече.   
           Те включват приходи и доходи от собственост, изпълнението към 
периода е 86,12% или  90597 лв., в повече с 13994 лв. спрямо същия период 
на 2013 г.  
          Приходите от наеми на имущество са  разчетени в размер на 75300 лв. 
Изпълнението е 59951 лв. или 79,62%, спрямо отчетният период на 2013 г. са 
събрани 3450 лв. в повече. 
 Към отчетният период несъбраните приходи са  в размер на   12293  лв. 
             От наеми на земя при разчет 29900 лв. изпълнението е 33062 лв. или 
110,58%. В сравнение със същия период на 2013 г. събраните приходи са с  
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7838 лв. в повече. Несъбраните приходи към 31.12.2014 г. са в размер на 8594 
лв. 
             С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по 
бюджета на общината към 31.12.2014  г. са постъпленията за битови 
отпадъци – 132,30 %, или изпълнение 285455 лв., при уточнен бюджет за 
годината 215761 лв.  Изпълнението на приходите е в повече от същия период 
на 2013 г. с 61382 лв. За отчетният период на 2014 г. постъпиха средства от 
недобори на фирми и физически лица със задължения, натрупани за период 
от няколко години. 
            Изпълнението по видове такси е както следва:  
           - такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
площади и улични  платна – изпълнение 74,51%.  Не се отчита  добра 
събираемост, особено по отношение на ползвани тротоарни площи от 
строителни  материали;                                                   
           - такса за ползване на  детски градини - при бюджет за годината                                                       
28600 лв. са постъпили 25900 лв. или 90,56%.  Спрямо същият период на 
2013 г. са постъпили 3121 лв. повече, което се дължи на факта, че в детските 
заведения са обхванати по-голям брой деца, повишена е средната 
посещаемост;    
          -  за социални услуги – изпълнение 73,81 %                                                               
          -  за административни услуги –  изпълнение 130,86%                                                        
          - за технически услуги  - изпълнение   78,67%   
          - други общински такси – изпълнение 47,10% разчетени са 
постъпления от такси за ползване на вода и депониране на строителни 
материали.  По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за 
провеждане на мероприятия, за водоползване, канализация. Неизпълнението 
се дължи на несъбрани такси за ползване на вода от населените места – 
Конаре, Пчелиново и Лява лека.  
           Глоби, санкции и наказателни лихви - изпълнение 645 лв. при 
бюджет 1800 лв. или 35,83% за отчетния период.  
           Други неданъчни приходи – изпълнение 154,40% за отчетния период. 
По този приходен параграф са постъпили приходи в размер на 23423 лв., от 
които : категоризация – 1340 лв.,  тръжна документация –  1075 лв.,  приходи 
от продажба на вторични суровини –  2118 лв., прокопаване и преминаване – 
30 лв., 10997 лв. прехвърлени средства от набирателната сметка поради 
отпаднало основание за възстановяване /изтекъл давностен срок/   и  193 лв. 
други.   

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА 
 

Общо разходите по бюджета по разчет са 4843755 лв., изпълнението е  
4422999 лв., или 91,31%, като  в т.ч.: 
Изпълнение: 

         - за държавни дейности са в размер на     2564025 лв. – 93,03% 
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         - за местни дейности са в размер на  1826373 лв. – 88,91% 
             -дофинансирането на държавната дейност с общински средства е в 
размер на      32601 лв. – 97,28% 

         В държавните дейности с най-голям относителен дял са разходите за 
заплати и осигурителни вноски  - 56,77% - 1455632 лв. 
         В местните дейности най-голям относителен дял заемат  
капиталовите разходи, които са в размер на  1000311 лв. – 54,77%. 

При изпълнението на разходната част на бюджета за 2013 г.  отделните 
функции образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и 
грижи, жилищно строителство, комунално стопанство, отбрана и сигурност, 
почивно дело, култура, религиозни дейности, икономически дейности и 
услуги, общи държавни служби изпълняват разходната си част спрямо 
разчетите под 100 %, без това да оказва негативно влияние на съответната 
дейност. 
 Кметствата също изпълняват разходните си части по бюджета за 2014г. 
без да превишават планираните разчети за годината. 

- Кметство с. Паничерево -  преведените средства под формата на 
субсидия са 62991 лв. Изпълнението на бюджета за отчетния период 
е 62991 лв. – 96,34%, при разчет 65381 лв.  

- Кметство с. Конаре - преведените средства под формата на 
субсидия са 39985 лв.   Изпълнението на бюджета за отчетния 
период е 39985 лв. – 86,08%, при разчет 46453 лв.  

 
  
          Общият размер на актуализираната Програма за капиталови разходи за 
2014 г. е 1431105 лв., в т. ч. финансиране със средства целева субсидия по 
чл.50 от ЗДБРБ в размер на 136100 лв., Целева субсидия от РБ по Публична 
инвестиционна програма – Постановление №19 на МС – 1203677 лв.;  от 
продажба на общински нефинансови активи – 65502 лв., от дарения – 17400 
лв. 
          Към 31.12. 2014 г. разплатените строително-монтажни работи, основни 
ремонти, проектиране и доставка на машини, съоръжения и оборудване са 
1399509 лв. 
          Усвоените средства са разпределени по източници както следва: 

• Целева субсидия от РБ съгласно чл.50 ЗДБРБ                                                 
-  136098 лв.; 

• Целева субсидия от РБ по Публична инвестиционна програма – 
Постановление №19 на МС – 1203677 лв.; 

• Собствени бюджетни средства   - §40                                 -  56034 лв.; 
• Дарения – в размер на  - 3700 лв.; 

         



 

 
 

5 

 Сами по себе си тези резултати говорят за изпълнение на една 
напрегната и отговорна програма в общината. Това позволи на кметовете и 
кметските наместници на отделните населени места да извършат значителни 
благоустройствени дейности , а ръководителите на бюджетните звена да се 
разпореждат със средствата съобразно потребностите им и   повишаване на 
финансовата им самостоятелност . 
 През 2014 г. бе изпълнен голям обем от програмата за управление и 
развитие през този мандат, свързана с инфраструктурата и благоустройството 
на населените места, които се извършваха по различни програми, 
финансирани от различни финансиращи организации: 
 - Целеви средства от Републиканския бюджет; 
 - Министерството по опазване на околната среда и водите; 
 - Министерството на труда и социалната политика; 
 - Министерството на земеделието и храните; 
 През 2014 г. - третата година от мандат 2011-2015г., по тези програми 
бяха изпълнени следните конкретни обекти по населени места както следва:  
 

- Ремонт на път SZR 2021 ІІ-55-Вигалекс на стойност 43800 лв. – 1768 
м2 и подравняване и попълване на банкети – 280 м.; 

- Направа на кръпки на улиците „Арда“, „Сл. кладенец“, „Чайка“ и 
„Язовирна“ в с. Паничерево на стойност 6536 лв. – 222 м2; 

-  Реконструкция на паркинга в района на закусвалнята с нова 
асфалтова настилка и маркировка. Ремонт на паркинг гр. Гурково на 
стойност 9041 лв. – 437 м2 и дарение 535 м2; 

- Във връзка с юбилейното честване 40 г. от обявяването на Гурково 
за град на 04.09.1974г. е разработен проект за изграждане на бюст 
паметник на Генерал Гурко в района на училището - на стойност 
3351 лв., от които 2000 лв. дарение; 

- Дом за стари хора – завършващ етап – извършени и разплатени 
работи СМР  от целева субсидия и собствени средства 53406 лв.; 

- ОДЗ „Латинка” - Завършване ремонтните работи по енергийната 
ефективност на ОДЗ”Латинка” гр.Гурково изпълнявани от МФ 
„Козлодуй”, както и оборудване кухненски блок, Част Архитектурна 
и ВиК част, изпълнявани по стопански начин на стойност 25971 лв. 

-     СОУ„Хр.Смирненски” -  Разплащане на изпълнената през 2013 г.  
     промяна на горивната база - газификация и котелно в размер на  
     41960 лв. 
- Ремонт на църквата „Света Троица“  с. Конаре на стойност 10 х. лв. 
 
По Публична инвестиционна програма на МФ 
 
- Дом за стари хора – завършващ етап - извършени и разплатени 

работи  по ПИП на стойност 303833 лв. – вертикална планировка и 
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ремонт на ограда, доставка на оборудване, обзавеждане и 
лекотоварен автомобил; 

- Благоустрояване на улици в гр. Гурково – извършен е ремонт на 
улици: Дружба, Хр.Ботев, Латинка и Тинтява – подменен 
водопровод, асфалтиране и тротоари, на стойност 599998 лв.; 

- Благоустрояване на улици в с. Паничерево – извършен е ремонт на 
улица „Септемврийци“ на стойност 299846 лв. – 5656 м2 пътно 
платно и 789 м.л. бордюри; основен ремонт на обществената 
тоалетна – 5600 лв. 

 
 

По оперативни програми и ПРСР: 
 
- Туристически информационен център с музей на магарето в 

гр.Гурково, включващ : Туристически информационен център, 
музей на магарето, кът за отдих в с.Конаре и детска площадка – 
окончателно разплащане на стойност 98179 лв., обекта е изпълнен 
по Програма за развитие на селските райони; 

- Претоварна станция за твърди битови отпадъци в размер на 225637 
лв. – обекта се изпълнява по ОП „Околна среда”; 

- Изграждане на улична мрежа с дължина 1131,21 м в гр.Гурково на 
стойност 417244 лв. – обекта е изпълнен по Програма за развитие на 
селските райони; 

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Конаре на 
стойност 3315572 лв. - обекта е изпълнен по Програма за развитие 
на селските райони; 

- СОУ „Хр.Смирненски” гр.Гурково – придобиване на компютри и 
хардуер на стойност  11200 лв. и доставка и монтаж на аудио-
озвучителна техника за изграждане на училищно радио и мелодичен 
звънец на стойност 16512 лв.; 

- Закупуване на кофи за смет – 140 бр., контейнери – 40 бр. и паркови 
кошчета – 50 бр. на стойност 27156 лв.; 

- На 17 април 2014 г. Общината приключи успешно проекта по ОП 
„Административен капацитет“ – „Общинска администрация  
Гурково – по-компетентна и по-ефективна“ на стойност 24710 лв. 

 
Национални програми за заетост 
 
-  Подкрепа за заетост – 7 човека градинари сезонни за 6 месеца на 
пълен работен ден, в т.ч. обучение 80 часа. 
- Изграждане на тротоар на ул.”Прохода” в гр.Гурково по ОСПОЗ – 

98 м2 на стойност 2766 лв. 
 



 

 
 

7 

       Продължават усилията ни за обхващане на всички деца над 3 години в 
детските заведения за адаптиране на децата най-вече от малцинствените 
групи в училищната среда, но за съжаление все още не срещаме подкрепата и 
разбирането от страна на родителите им. 
По данни на ГРАО – Гурково на територията на общината подлежащи на 
задължително обучение през учебната 2014 / 2015 година са : 

- деца на 5 години – 77  бр. 
- деца на 6 години – 69 бр. 
- деца за І клас – 66 бр. 

 
В детските заведения и училищата са обхванати : 
- на 5 години – 46 деца ( 59,7%)  
- на 6 години – 55 деца ( 79,75 ) 
- в І клас – 72 ученика, ( 98%) от които 65 бр. от общината и 6 от съседна 
община и 1 бр. с неустановено местонахождение. 
 
Необхванатите деца не са намерени на адресите посочени от ГРАО – 
семействата са на работа в чужбина или  работят в съседни градове. 
През м. май и юни  2014 г.  бяха подадени 99 бр. заявления в ОДЗ – Гурково..  
В ОДЗ „Латинка” гр. Гурково  реално съществуват  3  групи с капацитет 72 
места.  Наложи се за кратък период общината да извърши оборудване и 
обзавеждане на още една група за да побере  желаещите да посещават детска 
градина.  
Общински съвет  взе решение за разкриване на четвърта група в ОДЗ 
„Латинка”. 
 Персоналът на детското заведение посети домовете на всички деца на 5 и 6 
години и на тези, които са подали заявления в края на м. август 2014 г. 
Усилията им се увенчаха с успех и в началото на учебната 2014 / 2015 г. в 
детското постъпиха  91 деца. 
Съгласно законовите разпоредби на МОН  в тримесечен период  се 
наблюдава посещаемостта и при запазване на средномесечна посещаемост  
по 16 деца в група,  се пристъпва към разкриването на нова група с 
назначаване на още 2 бр. педагогически и 2 бр. непедагогически персонал за 
новата група. 
Родителите на децата, след първия месец, спират децата си и не плащат такса 
детска градина. Търсим  съдействието на Дирекция „Социално подпомагане”  
гр. Гурково за принудително събиране на таксите.  
По причина , че родителите нямат средства за такси децата в ОДЗ намаляха 
от 91 на 81 деца. 
 
 
  В областта на селското стопанство, туризма, подпомагане на малкия и 
среден бизнес се оказва съдействие от специалистите в общинска 
администрация по оформянето на различните апликационни форми за 
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кандидатстване по различните програми, проучване на терени от които се 
нуждаят селскостопанските производители и др., да се създава максимално 
опростена среда за развитие на частната инициатива, да предлага бързо и 
адекватно обслужване на всеки гражданин и да спомага за единството на 
местните общности, като особено  внимание се отдели на квалификацията и 
преквалификацията на рисковите контингенти и младите хора.  
 По осигуряването на обществения ред и сигурност на територията на 
общината все още има какво да се желае, въпреки постоянните ежеседмични 
срещи с ръководството на Участък „Полиция” гр. Гурково. 
          Използвам предоставената ми възможност да изкажа моята човешка 
благодарност на Председателя на ОС,  на общинските съветници за 
подкрепата и съдействието, което получавам при изпълнение на различни 
видове програми и проекти, на общинска администрация, на кметовете, 
кметските наместници, на различните фирми и институции, на гражданите на 
общината за тяхната подкрепа и разбирането по всички въпроси и задачи, 
които изпълняваме. 
 
 
      Уважаеми Госпожи и Господа общински съветници, 
      Уважаеми съграждани, 
 
 На какво следва да обърнем внимание през 2015 година, кои са 
основните приоритети. 
 - На първо място изпълнение на проекта „Изграждане на претоварна 
станция за твърди битови отпадъци – гр.Гурково”. 
 - Да потърсим възможност за отдаване под наем или публично частно 
партньорство  училищата в с.Димовци, Дворище и Лява река. 
 - Да потърсим възможности за финансиране на вкараните проекти в 
МОСВ за цялостните водни цикли на с.Паничерево и гр.Гурково. 
 - Да се потърси възможност за финансиране довеждащия водопровод за 
с.Конаре от м.Улищица след учредяване на СОЗ и издаване на РС. 
 - Да потърсим възможности за финансиране на инфраструктурата на 
кв.Лозенец-юг Гурково, улици Крайречна, Никола Веранов, Равнец, както и 
за квартали 72 и 73 в с.Паничерево и ул. Бистрица и Байкал с. Паничерево. 
 - Разработване на останалите технически проекти от водопроводния 
сектор за с.Паничерево, с.Конаре и проекти за газифициране на останалите 
общински сгради. 
 - Разработване на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа на територията на Община Гурково” 
  - ул.”Филип Тотю”, гр.Гурково - от о.т.81 – о.т.153 – 395 м. 
  - ул.”Гео Милев”, гр.Гурково – от о.т.29 – о.т.31 – 195 м. 
  - ул.”Надежда”, гр.Гурково – от о.т.13-о.т.11 – 152 м. 
  - ул.”Кокиче”, гр.Гурково – от о.т. 75 – о.т.76 – 105 м. 
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  - ул.”Хаджи Димитър Асенов”, гр.Гурково – от о.т. 77 – о.т. 80 – 
160 м. 
  - ул.”Бачо Киро”, гр.Гурково от о.т. 1094 – о.т 93 – 106 м. 
  - ул.”Христо Смирненски”, гр.Гурково – от о.т.24 – о.т.1021 и о.т. 
22 – о.т.23 – 172 м. 
  - ул.”Бузлуджа”, гр.Гурково – от о.т.79 – о.т. 75 – 162 м. 
  - ул.”Л.Каравелов”, гр.Гурково – от о.т. 27 – о.т.14 – 234 м. 
  - ул.”Шести септември”, гр.Гурково – от о.т.72 – о.т. 74 – 305 м. 
  - ул.”Кольо Фичето”, гр.Гурково – от о.т. 119 – о.т. 1137 – 195 м. 
  - ул.”Стоян Груйчев”, гр.Гурково – от о.т.18 – о.т. 16 – 152 м. 
  - ул.„Бенковски”, гр.Гурково – от о.т. 35 – о.т.40 – 150 м. 
  - ул.„Атанас Манчев”, гр.Гурково – от о.т.85-о.т.66 – 275 м. 
  - ул.”Хан Аспарух”, гр.Гурково – от о.т.150 – о.т. 159 – 363 м. 
  - ул.”Патриарх Евтимий”, гр.Гурково – от о.т. 1094 – о.т. 151 – 
177 м. 
  - ул.”Васил Левски”, гр.Гурково – от о.т. 25 – о.т. 1019 – 146 м. 
  - ул.”Отец Паисий”, гр.Гурково – от о.т. 74 – о.т. 28 – 265 м. 
  - ул.”Дъбрава”, гр.Гурково – от о.т. 207 – о.т. 209 – 198 м. 
  - ул.”Централна” от Кметство на юг с.Конаре от о.т.55 – о.т.196 – 
175 м. 
  - улица покрай читалището на юг, с.Конаре от о.т.65 – о.т.120 и 
от о.т. 121-о.т. 126 – 380 м. 
  - улицата, която отива към Църквата, с.Конаре от о.т.68-о.т. 77 – 
310 м. 
  - ул.”Севастопол”, с.Паничерево от о.т.3 – о.т.93 – 520 м. 
  - ул.”Чайка”, с. Паничерево от о.т. 68 – о.т.84 – 160 м. 
  - ул.”Трите върха”, с.Паничерево от о.т.91 – о.т. 95 – 251 м. 
  - ул.”Бояна”, с.Паничерево от о.т. 52 – о.т. 96 – 360 м. 
 -    Разработване на проект за рехабилитация на четвъртокласната 
общинска пътна мрежа на територията на Община Гурково. 
  - Общински път SZR 1023/ІІ-55/ Паничерево – Граница 
общ./Гурково-Николаево/ - Едрево-Елхово – Граница общ./Николаево-
Мъглиж/ - ІІІ – 5007 – 2 000 км. 
  - Общински път SZR 2021/ІІ-55 Проход на Републиката – 
Гурково/Пчелиново-Лява река – 4 700 км. 
  - Общински път SZR 2101/ІІІ-5007/ Николаево – Граница 
общ.Николаево-Гурково/ - Брестова-Дворище – Жълтопоп от +2,900 км. до + 
4 900 км. – 2 000 км. 
 -    Разработване на проект „Реконструкция и модернизация на градски 
стадион в гр.Гурково, реконструкция на мултифункционално игрище /тенис – 
корт/ - гр.Гурково. 
 -    Разработване на проект за реставрация, модернизация и оформление 
на околното пространство на културно-исторически паметници на 
територията на община Гурково. 
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 - Да се разработят проекти за ремонти на читалищните сгради в 
Гурково, Паничерево и Конаре и чрез читалищните настоятелства да се 
кандидатства за финансиране. 
 -  Да се проучи възможността за проектиране и изграждане на Вело 
алея в източния край на улица Михаил Греков от северния край на града до 
гара Гурково, като се предвиди в проекта и реконструкция на напоителната 
вада, по цялата дължина на улицата до гара Гурково с хоризонтална и 
вертикална маркировка и осветление на вело алеята до гарата. 
 -   Да се потърси възможност за проектиране на улично осветление на 
ул.”Крайречна” на север от ВЕЦ Гурково до ул.”Стара планина” и поливен          
водопровод на север и юг от ВЕЦ Гурково. 
 - Да се потърси възможност за финансиране на ремонта на 
физкултурния салон на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Паничерево, ведно с 
отоплителна система на училището и физкултурния салон. 
 -   Разработване на технически проект за продължаване на подпорната 
стена от източна страна на река Лазова за предотвратяване наводняванията на 
южната част на кв.”Лозенец-юг”до ул.Никола Веранов и септичната яма на 
запад от ул.”Крайречна”. 
 Изпълнението на тези не малки и отговорни задачи, ще изисква пълна 
мобилизация на наличната работна сила, наличие на не малък собствен 
финансов ресурс, пълна ангажираност на общинска администрация, кметове, 
кметски наместници, жители и фирми в общината и на Общинския съвет 
разбира се,  обединени и единни за успешното развитие на община Гурково 
през 2015 г. и следващия програмен период 2014-2020г. 
 
 
 
 
С уважение, 
 
 
инж. СТОЯН БОНЕВ:  
Кмет на община Гурково 
 
20.01.2015 г. 
гр. Гурково 
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