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Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми госпожи и господа Общински съветници,
Изминаха три години от началото на мандат 2015-2019 г., за който гражданите на
Община Гурково гласуваха доверие на мен и екипа, с който работя. Полагайки клетва като
Кмет на Община Гурково, поех отговорността да работя за просперитета на общината ни.
През това време ние работихме упорито и последователно за постигането на основните
приоритети в управленската програма.
Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените
приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Гурково, той е повод да
направим етапна оценка на изпълнението и да планираме действията си до края на мандата.
2018 бе година, в която продължихме да работим заедно следвайки пътя на доверието,
търпимостта и разбирателството създадени през годините.
Година, в която продължихме да следваме целите си заложени в програмата за управление,
свързани с постигането на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда,
атрактивни условия за образование, социалните услуги, опазването на околната среда и
рационалното използване на природните ресурси, поддържането и опазването на културни,
исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма, богат
културен календар.
Година, в която посрещнахме достойно предизвикателствата, свързани с изпълнението на
трудните задачи, които си поставихме, чиито основен мотив беше: „Провеждане на активни
политики за превръщане на Гурково в модерна европейска община”.
Всичко това се постига с упорита работа, по всички приоритети, като най-голямо
внимание бе отделено на:
Запазване на бюджетна устойчивост и финансова стабилност;
Надграждане на постигнатото през предходните години;
Работа с желание и амбиция да направим така, че всички наши съграждани да живеят
по-добре в община Гурково.
В края на годината с увереност мога да заявя, че въпреки огромните трудности, основната
цел на програмата е реализирана в голяма степен. В следващите страници ще се опитам да
акцентирам върху свършеното през 2018 година.
Преди всичко бих искал да благодаря на общинските съветници, които ме подкрепяха, на
администрацията и на гражданите за доброто взаимодействие и взаимното уважение. Това
ми вдъхва надежда и сигурност, че заедно се движим в правилната посока, за да продължим
градивно напред!
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ,ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
Развитието и модернизацията на инфраструктурата са една от основните цели на
управленската програма, създаващи условия за повишаване жизнения стандарт на
гражданите и по-добро икономическо развитие на региона, за това и през третата година от
мандат 2015-2019 г. Община Гурково продължи да следва установената политика за
привличане на финансов ресурс с цел реализация на проекти, финансирани от различни
източници.
Успешно работим по проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в
гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” по мярка 7- „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.( договорът бе подписан
в края на 2017 г.)
Проведени са процедури за избор на изпълнители по всички допустими дейности.
Предстои подписването на договор за изпълнение на строително-монтажните дейности
предвидени в проекта и очакванията са в началото на пролетта строителните дейности да
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стартират.
През месец юни беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за така
значимият проект за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и
Паничерево. Стойността на проекта възлиза на 5 163 263,46 лева без включено ДДС.
Проекта предвижда реконструкция и доизграждане на довеждащия водопровод на
село Конаре, изграждането на Пречиствателна станция за питейни води, реконструкция на 2
390 л.м. вътрешна водопроводна мрежа в село Конаре и 12 510 л.м. в село Паничерево.
Обявени са процедурите за избор на изпълнител на СМР и консултантски услуги (
строителен надзор). Офертите са отворени и в момента се оценяват техническите
предложения на участниците.
По обявени процедури за подбор 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, в средата на годината
подготвихме и подадохме чрез Информационната система и наблюдение на средствата от ЕД
в България заявления за подпомагане за проектите: „Изграждане на спортни съоръжения в
с. Паничерево и с. Конаре, община Гурково“ и „Реконструкция и модернизация на СУ
„Христо Смирненски“, гр. Гурково” .
Съгласно извършените предварителни оценки на проектните предложения от
оценителните комисии проектът за СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково събира по- малък
брой точки от минимално изискуемитеи не попадна в списъка с проектните предложения,
които подлежат на финансиране.
Проектът за изграждане на спортна инфраструктура в с. Паничерево и с. Конаре е в
процес на оценка.
С постановление на Министерски съвет на 19 декември бяха отпуснати средства в
размер на 964 275,00 лева за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Гурково и с. Паничерево.
Предстои обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител на СМР.
Продължаваме да търсим източници за финансиране за проект „Реконструкция и подмяна на
част от водопроводната мрежа на гр. Гурково, общ. Гурково”. Стойността за реализиране на
дейностите предвидени в проекта възлизат на 1 032 342,53 лева с включено ДДС.
През изминалата година Община Гурково продължи да бъде активен партньор в
Местната инициативна група “Мъглиж, Казанлък, Гурково“. В края на годината беше
отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.134 по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”.
Съгласно предвидените дейности и максималният размер за финансиране, Община Гурково
активно съдейства на НЧ «Войвода Генчо Къргов -1920 г.» гр. Гурково за подготовка и
подаване на проектно предложение за Ремонт и реконструкция на сградата. На последната
сесия на ОбС през 2018 г. бе взето решение,с което ОбС Гурково дава съгласие НЧ «
Войвода Генчо Къргов -1920 г.» гр. Гурково да кандидатства пред СНЦ „МИГ – Мъглиж,
Казанлък, Гурково” с проект: "Ремонт и реконструкция на НЧ "Войвода Генчо Къргов-1920
г." - гр. Гурково".
Изминалата година бе трудна и при реализиране на обектите от инвестиционната
програма на общината. С наличните средства от целевата субсидия и собствени средства
реализирахме малки, но значими обекти, а именно:
- Изграждане на гараж на РСПБЗН- Гурково- 11 577,00 /единадесет хиляди
петстотин седемдесет и седем/ лева.
- Изграждане на мини футболно игрище в с. Паничерево, общ. Гурково62 362,00 /шестдесет и две хиляди триста шестдесет и два/ лева.
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- Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна с. Конаре- подмяна на
дограма- 6 078,00 /шест хиляди седемдесет и осем/ лева.
- Основен ремонт на санитарен възел в читалище „Войвода Генчо Къргов” гр.
Гурково- 12 795,00 /дванадесет хиляди седемстотин деветдесет и пет/ лева.
- Основен ремонт на междублоково пространство зад Блок 9А на бул. „Княз
Александър Батенберг” гр. Гурково- 5 300,00 /пет хиляди и триста/ лева.
Една основна стъпка бе приемането на Общ устройствен план на Община Гурково.
Целта му е да регулира процесите на урбанизация, така че да отговарят на инвестиционните
очаквания, без да нарушават качеството на средата. ОУПО създава условия за подобряване
качествата на средата и развитието й чрез обогатяване на функционалното разнообразие,
чрез баланс между индивидуалните и групови интереси на живущите и гостите.
ЕКОЛОГИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
През месец май успешно завършихме първият етап от закриването и рекултивацията
на депото в Гурково. Приета беше извършената от избраният изпълнител технологична
рекултиващия и стартира биологичната рекултивация, която ще приключи през 2021 година.
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.
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 200 бр. поцинковани кофи тип „Мева”- 110 л.
СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
През изминалата 2018 г. беше изготвен Общински план за младежта за 2018 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 – Гурково прие Програма за развитие на физическото възпитание и
спорт в общината за 2018 – 2019 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 2018 г., като отборът на мъжете се класира на достойното пето място в
региона.
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.
На новата спортна площадка, в двора на училището в Гурково, всеки ден деца и
ученици от града играят мини – футбол и се провеждат уроци по физическо възпитание и
спорт с учениците от СУ”Христо Смирненски” гр. Гурково.
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Организираха се общински спортни прояви по повод на различни празници.
В края на 2018 г. беше довършен спортния комплекс в с. Паничерево. Всеки ден деца
и ученици спортуват любимата си игра – футбол.
През последното тримесечие на 2018 г. беше изградена детска площадка в центъра на
гр. Гурково и площадка за тенис на маса на пл.”Генчо Къргов”. Предстоят довършителни
работи преди да бъдат предоставени на децата и младите хора за развлечения и игри.
За младежите от с. Конаре започна изграждането през 2018 г. на Младежки клуб –
сградата на бившата фурна, предстои да бъдат довършени строителните работи и да се
осигурят средства за обзавеждането му.
КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ
Изготвена беше Програма за развитие на туризма в Община Гурково за 2018 - 2019 г.
Един от приоритетите в програмата беше организиране на събития, допринасящи за
развитието на туризма в Община Гурково – фестивали , празници, чествания на 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 Министерство на културата, продължиха проучвателните
дейности в м.”Дюлевец” под ръководството на специалист- археолога от Регионалния
исторически музей, гр. Стара Загора г-жа Мария Камишева.
През 2018 г се доразкриха основите на късно антична сграда вила – рустика от ІІІ –
ІV век. При проучванията са разкрити три помещения – студен басейн, фригидий, тепидарий
и аподитерий, който е проучен частично.
Според доклада на археолога до Министерството на културата при проучванията
изцяло е разкрита дължина на помещението, определено , като аподитерий, разкрити са и две
нови помещения – калдарий и друго западно стоящо от него , и двете с хипокауст. Разкрит
беше входа на помещенията, разположено северно от аподитерия. Има добре запазена подова
настилка и фрагменти от стенописи и украшения от сградата.
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 2019 г. за
цялостно разкриване и проучване на обекта и превръщането му в туристическа атракция за
общината.
Приетият от Общински съвет Културен календар за 2018 г. визира няколко важни
културни събития, които създадоха изключителен интерес сред населението.
Провеждаха се местни обичаи и празници – Бабин ден , Празника на лозарите и
винарите – Трифонов ден, Тодоров ден, Великден, Гергьовден и др.
Отбелязваха са тържествено националните празници – Трети март, 24 май и др.
С разнообразни спортни и културни прояви бяха организирани Майските празници на
културата в общината.
Самодейци от НЧ”Войвода Генчо Къргов – 1920 г.” гр. Гурково взеха участие в
традиционния празник на балканските градове”Балканът пее и разказва”, на който по
утвърдения от градовете – участнички ротационен принцип,
гр. Елена беше домакин
на празника на балканските градове - Елена, Котел, Дряново, Трявна, Твърдица и Гурково .
Той се проведе на 9 юни 2018 г.
На 4 септември чествахме Празника на община Гурково .
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Програмата включваше турнир по мини футбол,изложба, празничен концерт на
оркестър „Каба Кабадайлии”гр.Смолян със солистка Кристина Енгерова и любимата
фолклорна изпълнителка Поли Паскова.
В празничната програма посветена на деня на общината беше включено
провеждането на традиционния ХVІІІ – ти фолклорен фестивал ”С песните на Билчин
юнак през вековете”.
Заявки за участие подадоха 29 населени места. Желание за участие във фестивала
заявиха читалища и клубове от градове и села на следните общини : Ямбол, Сунгурларе,
Казанлък, Сливен, Тунджа, Велико Търново, Стралджа, Мъглиж, Ветово, Раднево, Габрово,
Чирпан, Нова Загора и др. Над 405 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 – 1920г.” 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.
ОБРАЗОВАНИЕ
Община Гурково разглежда образованието като основен инструмент за
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. И през 2018 г.
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.
С Решение № 371 / 22.02.2018 г. Общински съвет – Гурково прие Общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Гурково за
2018 – 2019 г.
Изготвен е Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие за 2018
година в община Гурково, съвместно с училищата и детските заведения на територията на
общината, който също е приет от Общински съвет , съгласно чл. 197 , ал. 3 от Закона за
предучилищно и училищно образование , след съгласуването му с Регионално управление
на образованието Стара Загора.
Основен приоритет през 2018 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.
Поради липса на желаещи паралелка „Машинен техник” не беше сформирана за
учебната 2018 / 2019 г.
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
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дисциплина и за овладяване на български език - през учебната 2017 / 2018 г. необхванатите
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.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
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 с хронични заболявания и хора с трайни увреждания.
Висок е процента и на заболеваемостта на децата до 6 – годишна възраст.
След прекратяването на груповата практика „Апекс” беше осигурен личен лекар за
жителите на гр. Гурково - д- р Велева от гр. Стара Загора..
През изминалата година по 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 2018 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 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.
Поради намаляване броя на патронираните лица в Домашен социален патронаж / към
края на 2018 год. се предоставя храна за 42 лица/, считано от 01.10.2018 г. бе
преструктурирано звеното и намалена числеността на персонала в ДСП, като приготвянето
на храната бе възложено с договор на външен доставчик, а община Гурково осигурява
доставката до домовете на потребителите. Максималният размер на таксата, която плащат
лицата е 1,50 лв. на ден, като община Гурково доплаща 1,00 лв. Услугата е отворена за
потребители,желаещи да им се предоставя храна.
Със Заповед № З-283 от 14.06.2018 г. на Кмета на Община Гурково беше открита
процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване пад наем на сградата
на Дома за стари хора в гр. Гурково, за предоставяне на социални услуги за възрастни хора.
На 22.08.2018 г. беше сключен договор за наем на Дома за стари хора с фирма”Ронет
2017”ЕООД и през месец октомври 2018 г. социалната услуга стартира.
До края на 2018 г. в дома бяха настанени 29 потребители – възрастни хора, за които
се грижи персонал – санитарки и мед. сестри, наети от гр.Гурково.
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 2018 г. община Гурково изпълнява следните проекти и програми:
1.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 - в края на м. декември 2017 г. община Гурково
подписа допълнително споразумение с Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане – гр. София
за удължаване срока на проекта до 31.12.2019 г., като
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потребителите бяха увеличени от 200 на 300 човека.Потребителите на тази социална услуга
трябва да отговарят на условията на Програмата.
Храната се доставя от фирма от гр. Казанлък, 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.
2. По схема „Обучение и заетост на младите хора”, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. – Община Гурково назначи 21
младежи на възраст до 29 години от различни целеви групи и 3 броя наставници. Програмата
приключи на 24.05.2018 г.
3. По договор №РР-09-05-91#5 за осигуряване на заетост по Проект BG 05M9OР0011.028-001 „Работа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за срок от една година
са назначение 13 лица, заемащи длъжностите: 7 бр. „общ работник”, 2 бр. „работник
строителство” и 4 бр. „работник поддръжка” на територията на община Гурково.
4. В изпълнение на Постановление №332 на Министерски съвет от 22.12.2017 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. се сключи Споразумение
№СФ01-0151/17.01.2018 г. между Община Гурково и Агенция социално подпомагане с оглед
целево осигуряване на социални услуги („личен асистент” и „домашен помощник”) за хора с
увреждания и лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Назначени са 22 домашни помощници, 18 лични асистенти, които предоставят почасово
социалната услуга „Домашен помощник” и „Личен асистент” на 75 потребителя. Крайният
срок на споразумението е 31.08.2019 г. След 01.09.2019 год. тези услуги ще се предоставят по
нова методика съгласно Закона за личната помощ, който влезе в сила от 01.01.2019 г.
5. По Договор за заетост № 905 – 0080 – 18 - 11009 от 20.08.2018 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 в Детска
градина „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 27.08.2018 г. до 27.08.2020 г., на пълно работно време.
6. Със заповед № РД 01 – 432 от 23.05.2018 г. на Министъра на труда и социалната
полита е утвърдена Регионална програма за заетост на Област Стара Загора – 2018 г. За
община Гурково са определени 8 работни места за срок от 7 месеца /краен срок /30.12.2018г./
при пълно работно време в общополезни дейности. Лицата са назначени на длъжност: 3 бр.
работник озеленяване, 1 бр. „сметосъбирач”, 1 бр. „работник поддръжка на спортни
съоръжения”, 2 бр. „работник поддръжка”, 1бр. „общ работник” на територията на гр.
Гурково, с. Паничерево, с. Конаре, с. Димовци и с. Лява река.
7. Проект „Обучение и заетост”, Компонент II финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд с цел интегриране на неактивни и безработни лица с трайни
увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), на територията на община Гурково,
разкрити са 10 работни места за 10 лица с трайни увреждания . Сключен е договор за заетост
с Агенцията по заетостта за осигуряване на субсидирана заетост на одобрените безработни
лица, за период до 24 месеца.Подадена е нова заявка за разкриване на още 10 работни места.
ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ
В рамките на бюджетната година от 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.
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Основните бюджетни параметри, които бяха заложени в бюджет 2018г. на Община Гурково
бяха съобразени с действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета.
Изпълнението на приходната част на бюджета – 97% спрямо годишния план ( данъчни
приходи - 126 % и неданъчни приходи – 88 %) бе важна предпоставка за осигуряване на
планираните приходи в общинския бюджет, с които да се финансират публичните разходи.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
През изминалата 2018 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.
През месец юни 2018 год. съгласно Единния технически протокол, утвърден от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ община Гурково се включи в
системата за електронен обмен на документи ( СЕОС) между администрациите в Република
България в изпълнение на задачите за създаване на електронно правителство, и от 01.11.2018
год. може да се каже че вече на 100 % кореспонденцията се извършва електронно.
Извършихме регистрация и в системата за електронно връчване.
През 2018 год. приключихме с вписването в Административния регистър на всички
услуги,които община Гурково предоставя. През 2019 година ще продължим процеса за
подобряване качеството на административните услуги чрез въвеждането на електронни
услуги,включване в системата RegiX за достъп до регистрите на определени държавни
администрации като по този начин от потребителите на административни услуги няма да се
изискват предоставяне на документи, достъпът до които администрацията на община
Гурково ще може да си набави чрез системата RegiX.
Със Заповед No 240 от 23.05.2018 г. на Кмета на община Гурково, бяха утвърдени
„Вътрешни правила за предоставянето на достъп до обществена информация от Община
Гурково“, които заедно с цялата процедура са публикувани на интернет-сайта на общината.
Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016г., обн. в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.,
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни в ЕС са
утвърдени „Инструкция за мерките и
средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и
съхранявани в общинска администрация Гурково и нейните структурни звена“ и „Вътрешни
правила за извършване на видеонаблюдение в община Гурково. Утвърдени са и „Вътрешни
правила за организацията и реда за проверка на декларации
и за установяване на
конфликт на интереси в община Гурково.Всички тези изключително важни документи 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 съвет -Гурково за промени в
наредбите 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
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.
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Уважаеми дами и господа общински съветници,
Третата година от мандата, както и предишните , 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. Считам, че като крайна оценка може да се направи Заключение, че 2018
г. беше успешна за Община Гурково , че се изпълняват почти всички приоритети и задачи
заложени в мандатната програма на кмета на Общината.
Постигнатите успехи са резултат на колективни усилия от цялата общност,
партньорство и взаимодействие на Общинска Администрация с Общински съвет, с органите
на държавната власт, всички мероприятия и фирми на Общината, клубове и НПО и всички
граждани.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО !
Уверявам Ви, че и в
последната година 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.

Здрава, щастлива и успешна 2019-та за всички !

ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО

