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П Р О Г Р А М А 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

ПРЕЗ МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА 

 

Програмата за управление за мандат 2019-2023 г. е разработена на 

основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, 

който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение.   

Програмата е съобразена  с основните цели и приоритети  на местното  

и регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в 

периода до 2023 г. 

Програмата за управление на кмета на  Община Гурково за мандат 

2019-2023 г. е разработена на база Управленския проект и в съответствие с  

целите, приоритетите и плана за действие на Общинския план за развитие 

на община Гурково, както и с действащите нормативни актове по 

отношение развитието на всички направления на общинските дейности. 

Новите предложения за изпълнението на конкретни проекти са допълнение 

и естествено продължение на този план. 

Предвижда се управлението на Община Гурково да бъде отворено 

към националната политика за регионално развитие, като се осигурят 

достатъчно надеждни основи за техническа подготовка и разработване на 

успешни проекти по Оперативните програми на ЕС. В тази връзка и в 

изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, 

Програмата е насочена към провеждането на  последователна и настойчива  

политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси от 

Европейските фондове, което  ще позволи подобряването  на местната  

инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, по-съвременна и  качествена 

образователна, здравна и социална среда. 
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Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община 

Гурково, определена  с Общинския план за развитие   2014-2020  година:  

“Община Гурково – проспирираща, с балансирана икономика, развиваща 

се на базата на чиста околна среда, съхранено природно и културно 

богатство, осигуряваща добър жизнен стандарт и личностно развитие на 

своите граждани”  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ПРОГРАМАТА  

Създаване на стабилно социално икономическо развитие на общината и 

осигуряване на висок жизнен стандарт на населението. Опазване на 

здравето и живота на жителите и гостите на Община Гурково.  

 

Основни цели и принципи: 

 

1. Ясно и прозрачно управление на публични средства и активи. 

2. Финансова дисциплина и стабилност. 

3. Бързо, ефективно и качествено предоставяне на публични услуги на 

жителите и гостите на Община Гурково.  

4. Активно участие по Европейски, различни национални, алтернативни и 

донорски програми. 

5. Подобряване на условията за живот на жителите и гостите на Община 

Гурково.  

Приоритети: 

 

I. Инфраструктура 
За съжаление, инфраструктурата на поверената ми община е в незавидно 

състояние. В значителна степен, общинската пътна мрежа и уличната 

мрежа в регулация са реконструирани напълно преди повече от 50 години. 

Това създава обективни предпоставки за влошаване на условията за живот 

в общината, за неблагополучия и снижаване качеството на живот на 

жителите и гостите, предпоставки за ПТП и некачествено извършване на 

редица важни услуги, като например придвижване в срок на колите със 

специален режим на действие (Бърза помощ, Противопожарна 

безопасност). Ето защо основният акцент в мандата ми 2019 - 2023 г. ще 

бъде насочен към подобряване на пътната и уличната инфраструктура в 

Община Гурково. 

 

1.Общинска пътна мрежа - пълна и частична реконструкция и 

рехабилитация на общинска пътна мрежа (4-ти клас) с финансови средства 



по ПРСР към ДФЗ в програмен период 2014 - 2020 г., както и с целеви 

трансфери през ПМС. 

 

2. Улична мрежа в регулация: 

- приключване на проект "Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа в град Гурково, село Паничерево и село Конаре - Община Гурково". 

Проектът е финансиран по мярка 7.2 по ПРСР към ДФЗ от 2017 г. Срок за 

изпълнение - края на 2020 г. Проектът е със 100% грант, т.е. с напълно 

осигурено финансиране. 

- асфалтиране на всички улици с подменени водопроводи и канализация - 

източници на финансиране ще бъдат търсени през МРРБ, през общинския 

бюджет, през ПМС и чрез активно участие по ПРСР към ДФЗ в периода 

2020 - 2023 г. 

 

3. Образователна инфраструктура - това е един от важните аспекти в 

управленската ми програма, тъй като предоставянето на качествено 

образование е изключително необходимо за бъдещата социализация на 

учащите се от Община Гурково. По тази причина ще насоча специални 

усилия към търсене на финансови средства за подобряване на материално - 

техническата база на училищата (независимо, че са на делегирани 

бюджети) и на детските градини на територията на общината, както и нови 

подходи - работа с Фонда по енергийна ефективност и чрез него под 

формата на цесии ще бъдат решени част от проблемите на образователната 

инфраструктура в региона. 

- реконструкция и модернизация на СУ "Христо Смирненски" гр. Гурково 

чрез внедряване на мерки по енергийна ефективност. Източник на 

финансиране - ПРСР към ДФЗ и собствени средства.  

- внедряване на мерки за енергийна ефективност с гарантиран резултат 

(т.нар. ЕСКО схеми) през Фонда по енергийна ефективност за детските 

градини в гр. Гурково и с. Паничерево.  

 

4. Културна инфраструктура: 

- през 2020 г. ще започне реализирането на мерките по енергийна 

ефективност на Народно читалище "Войвода Генчо Къргов", включващи 

ремонт на покрив и подпокривно пространство на обща стойност около 

270 000 лв. със средства от МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково по мярка 

7.2 към ПРСР на ДФЗ. В периода 2021 - 2023 г. Ще се търсят възможности 

за цялостна реконструкция на сградния фонд на читалището. 

5. Социална инфраструктура - като повечето малки общини в Република 

България и в нашата община се наблюдава демографска криза със 

значително увеличаване на хората от третата възраст и намаляване на броя 

на новородените. Това предполага вземането на конкретни управленски 

решения, които ще бъдат насочени към задържане на младите хора на 



територията на общината, но и към подобряване на условията за живот на 

представителите от третата възраст.  

- през мандата ми 2019 - 2023 г. ще търся финансово средства за 

реконструкция на всички пенсионерски клубове на територията на 

общината и същевременно средства и начини за разнообразяване на 

"сивото ежедневие" на хората от третата възраст.  

- ще се търсят финансови средства за увеличаване на капацитета на 

услугата социален домашен патронаж.  

- при възможност на оперативната програма, осигуряваща финансовите 

средства по Програма "Топъл обяд" ще продължим да предлагаме и в 

бъдеще тази услуга и по този начин ще бъдем в помощ като Общинска 

администрация на хората, принадлежащи към социално уязвимите групи 

от населението.  

- ще работя активно за подобряване на условията на живот и 

благосъстоянието на най-социално уязвимите групи.  

- ще се търсят форми и начини за по пълно обхващане в образователния 

процес на децата. 

 

6. Здравна инфраструктура: 

- през 2020 г. се очаква държавата чрез Министерство на здравеопазването 

да проведе процедура за избор на изпълнител за изграждане на нова сграда 

за Център за спешна и неотложна медицинска помощ - филиал Гурково, 

находящ се в гр. Гурково, ул.”1-ви май”№1;  

- ще продължи работата по откриване на втори екип за спешна медицинска 

помощ, тъй като филиала обслужва три общини – Гурково, Николаево и 

част от населените места на община Мъглиж, а областният център - гр. 

Стара Загора, отстои на 50 км от гр. Гурково, а другият голям общински 

център - гр. Казанлък - на около 45 км. Това създава трудности при 

транспортирането на тежко болни пациенти.  

- преди дни беше дарена линейка, отговаряща на съвременните изисквания 

с цел подобряване здравното обслужване на хора в нужда.  

 

7. Спортна инфраструктура  

- изключително важно е създаването за активен спорт и отдих за 

подрастващи и младежи с оглед тяхното правилно физическо развитие, 

както и за ограничаването на редица вредни пороци като тютюнопушене, 

употреба на алкохол и наркотици.  

- още през 2021 г. ще бъдат предприети всички мерки за пълна 

реконструкция на градския стадион в Гурково, защото не беше далеч 

времето, в което ние с Вас се радвахме на успехите на местния футболен 

клуб. Ще бъдат реконструирани както сградния фонд, така също и 

трибуните и самия терен, така че спортния комплекс да може да се 

използва ефективно.  



- през 2020 г. ще бъде изградена спортна площадка с фитнес уреди на 

открито в парка в гр. Гурково. 

- през 2020 г. ще стартира проект "Изграждане на спортни съоръжения в 

село Конаре и в село Паничерево - с фитнес уреди на открито" по мярка 7.2 

по ПРСР към ДФЗ на обща стойност около 95 000 лв.  

 

II. За чиста околна среда 

 

1.Сметосъбиране и сметоизвозване. 

- до края на 2021 г. ще бъде увеличен броя на машините за сметосъбиране 

и сметоизвозване на територията на общината,  чрез използване на 

средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. ще бъдат закупени комбиниран 

багер за почистване на нерегламентирани замърсявания, както и самосвал 

за нуждите на дейността. 

- завършване на проект "Закриване и рекултивация на съществуващо депо 

(сметище) на Община Гурково", финансирано по договор с ПУДООС от 

2017 г. 

- изграждане на площадка за компостиране на отпадъци. 

 

2. Дейности, насочени към опазване на околната среда и подобряване 

условията на живот на жителите и гостите на Община Гурково. 

- активно участие с общински проекти до 10 000 лв. по Програма за чиста 

околна среда по ПУДООС. 

- започване на активни мероприятия по проектиране и изграждане на 

ПСОВ с довеждащи колектори, вътрешна канализация и водопровод в 

общинския център в гр. Гурково с финансиране от ПУДООС. 

- завършване на проект "Подобряване водоснабдителната структура на 

село Конаре и село Паничерево, Община Гурково" - финансиране по 

сключен договор с ДФЗ от 2018 г.  

- изграждане на канализация в село Конаре и село Паничерево. 

 

III. Религия и вероизповедания 
Като Кмет на Община Гурково ще се противопоставям активно на всички 

опити за разделяне на хората заради техните религиозни убеждения.  

- ще бъде реконструиран християнския обреден дом, ситуиран на 

територията на Гробищен парк в гр. Гурково. Източник на финансиране - 

държавна капиталова субсидия. 

- ще бъде изграден изцяло нов мюсюлмански обреден дом (тъй като липсва 

такъв), отново на територията на Гробищен парк в гр. Гурково. Строително 

- ремонтните дейности ще завършват до края на 2020 г.  

Водя активни разговори с митрополит Киприян за назначаване на 

свещеници във всички православни църковни храмове на територията на 

общината.  



- активно участие по различни европейски програми в синергизъм със 

Старозагорска митрополия за реконструкция на сградния фонд на всички 

православни храмове на територията на общината.  

 

IV. Публични услуги 
Като принципал на Община Гурково ще работя активно за подобряване 

качеството на публичните услуги, предоставени от Общинска 

администрация на жителите и гостите на Община Гурково. Като Общинска 

администрация ще трябва да бъдем в унисон с мерките на национално 

ниво и въвеждането на т.нар. Е-управление. Ще продължим да въвеждаме 

и използваме новостите в информационните технологии с цел повишаване 

качеството на предоставяните услуги на хората и представителите на 

неправителствени я и реалния сектор. В същото време ще правя всичко 

възможно за подобряване условията на работа на хората от Общинска 

администрация. 

 

Скъпи съграждани, изборът ми за Кмет на общината, в която от години 

живея, за която милея и винаги съм и ще продължа да работя е не просто 

служебно задължение, което ще отмина с лека ръка, а кауза, в която ще 

вложа целия си експертен потенциал, моя и този на Общинска 

администрация, за да можем заедно с Вас да превърнем Община Гурково в 

едно привлекателно и добро за живеене място. Наясно съм, че сам няма да 

успея, поради което се обръщам с надежда към Вас за търпение, доверие и 

ползотворно сътрудничество в името на голямата цел - Община Гурково - 

достойна европейска община. Предложената Ви от мен управленска визия 

на пръв поглед може би изглежда скромна, но повярвайте ми зад тези 

няколко страници с вече започнати и предстоящи проекти, ще ни чака 

много труд и много безсънни нощи. Мога да Ви обещая, че водещ принцип 

в моята работа ще бъде, че ще работя ЗА хората и С хората в името на 

Община Гурково. 

 

 

 

МАРИАН ЦОНЕВ / п / 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
 


