
Година на 
изпълнение Наименование на проекта Цели

Източник на 
финансиране Стойност

Продълж
ителност

Размер на 
собствено 
финансира

09.01.2009/ 
2012

Техническа помощ за 
подготовка на 
инвестиционен проект 
„Доизграждане, 
реконструкция и 
рехабилитация на 
водоснабдителна и 
канализационна мрежа и 
изграждане на 
пречиствателни станции за 
питейни и отпадъчни води – 
гр. Гурково - 
BG161PO005/08/1.30/01/01

Изготвен проект за цялостен воден цикъл на гр. 
Гурково - за реконструкция и рехабилитация на 
водопроводната и канализационната мрежа, 
довеждащ водопровод от каптажите в м. "Чеев 
дол" до водоема, изграждане на пречиствателни 
станции за питейни и за отпадъчни води с цел 
кандидатстване пред ОПОС за финансиране. 

Оперативна програма 
"Околна среда" 941095 36 месеца 0

16.07.2012/ 
21.03.2014

"Туристически 
информационен център с 
Музей на магарето гр. 
Гурково" - проект № 
24/313/00066

Преустройство на част от Автогара в 
Туристически и информационен център с Музей 
на магарето; изграждане детска площадка в парка 
и засаждане на дървета; създаване кът за отдих в 
с. Конаре; изготвяне маркетингова стратегия за 
развитие на туризма.

ПРСР по Мярка 313 – 
„Насърчаване на 
туристическите дейности” 195551 18 месеца 0

01.06.2011/ 
VІІ.2013

Изграждане, реконструкция 
и ремонт на 
инфраструктура за 
предотвратяване на 
наводнения в гр. Гурково - 
№ BG161PO001/4.1-
04/2010/024

С цел предпазване от наводнения изградени 2 бр. 
подпорни стени с обща дължина 332.9 м и 
почистено речно корито с дължина 250 м.

Оперативна програма 
"Регионално развитие" 701,389 18 месеца 35069

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ на община Гурково (към 16.03.2015 г.)



23.10.2009/  
ХІІ 2014

Изграждане на улична 
мрежа с дължина 1131,21 
л.м. Гурково, договор № 
24/322/00019 

изградена ул. "Крайречна", с дължина 1131.21 
л.м., 2 бр. подпорни стени 

ПРСР по мярка 322  за 
Проект „Подобряване на 
жизнената среда в 
населените места на 
община Гурково” 544612 30 месеца 0

08.09.2011/  
ХІІ2014

Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа с. 
Конаре – договор № 
24/321/01021 изградена улична водопроводна мрежа с дължина 

ПРСР, Мярка 321 – „ 
Основни услуги на 
населението и 
икономиката в селските 
райони” 3376172 30 месеца 0

27.V.2013/  
ІІІ.2014

„Подобряване на 
енергийната ефективност в 
обществени сгради”- V- 
транш- Лот 4, подобект 26-
ОДЗ „Латинка” гр. Гурково

извършен цялостен основен ремонт на ОДЗ - 
подменена дограма, топлоизолация на външни 
стени, тавани и под;подменена водопроводна 
инсталация, подменена отоплитална инсталация; 
монтиран нов котел на гориво - природен газ. МИЕТ - МФ "Козлодуй" няма данни 0

1.Х.2009/    
30.ІХ.2010

Грижа в семейна среда за
независимост и достоен
живот на хора с различни
видове увреждания и
самотноживеещи хора -
дейности „Социален
асистент” и „Домашен
помощник” в община
Гурково - BG051PO001-
5.2.004-0106-C0001

обучение на 20 кандидати за социални асистенти 
и домашни помощници в умения за предоставяне 
на качествени услуги; предоставяне на 
качествени услуги от 16 асистента на 37 
потребителя на услуги. ОПРЧР 61959 12 месеца 0

ІХ 
2013/Х.2014

„Общинска администрация
– Гурково – по-компетентна
и по-ефективна” - Договор
№А12-22-64/17.04.2013 г.

Обучени 3 бр. служители  в ИПА София и 30 бр. 
общински служители по три различни модула - 
лична ефективност, екипна ефективност 
ефективност при работасъс специфични групи 
граждани. ОПАК 19612 12 месеца

ХІІ.2010/ХІІ 
2014

Подкрепа за достоен живот
по проект BG51PO000-5.209-
001-C0001

През целия период сключени договори с 51 
потребители и 24 трудови договора с лични 
асистенти. ОПРЧР 269185 48 месеца 0

ХІІ.2010/ІХ 
2013

Нов избор - развитие и
реализация по проект
BG51PO001-1-1.1.03

обучени 28 бр. лица, реализирани 24 бр. - 12 бр. 
гипсаджия-мазач  и 12 бр. бояджии. ОПРЧР 92052 9 месеца 0



VІ.2011/VІІ 
2012

Нов избор - развитие и
реализация по проект
BG51PO001-1-1.1.03 48 градинари на пълен работен ден за 12 мес. ОПРЧР 174477 12 месеца 0

V-ХІІ.2014
"Подкрепа за заетост" - 
проект BG051PO001-1.111

Обучение по професия "Сезонен градинар" и 
осигурена заетост на 7 човека на пълен работен 
ден, 3 бр. наставници. ОПРЧР 19520 6 месеца 0

2014

"Всички деца заедно",
изпълняван в рамките на
проект "Усъвършенстване
на социалните услуги в
общността по ранна
интервенция при деца с
ментални проблеми"

Съдействие за повишаване ролята на 
читалището за разпространяване на информация 
и знания сред местната общност относно 
социалните права и услуги.Участвали 9 родители 
и 11 деца с увреждания. Проекта се изпълнява от 
НЧ "Войвода Генчо Къргов-1920 г."

Конфедерация Швейцария 
чрез "Фонд за реформи, 
свързани с участието на 
гражданското общество" 1200 4 месеца 0



Година на изпълнение Наименование на проекта Цели
Източник на 
финансиране Стойност Продължителност

29.08.2012 - 2015

  
Регионална система за управление на 
отпадъците в регион Стара Загора", 
№ DIR-5112122-C007

Изграждане на претоварна 
станция за твърди битови 
отпадъци ОПОС 2055785 до 31.10.2015 г.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ на община Гурково (към 16.03.2015 г.) - в процес на изпълнение



Размер на 
собствено 
финансиране

36942

            



Година на 
кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност

10/22/2010

Интегриран проект за водния сектор на с. 
Паничерево, общ. Гурково - етап І, УИН 
24/321/01068

Подмяна на водопровод - 5609 м, изграждане 
на канализация - 7670 м, 
пречиствателнастанция за отпадъчни води, 

ПРСР, мярка 321 "Основни 
услуги за икономиката и 
населението в селските райони" 5052583

9/18/2013

Реконструкция на вътрешната 
водопроводна мрежа на с. Паничерево, 
общ. Гурково - етап І, УИН 24/321/01558

Подмяна на водопровод - 10235 м, 
изграждане на нов водопровод - 405 м.

ПРСР, мярка 321 "Основни 
услуги за икономиката и 
населението в селските райони" 2762231

1/31/2012

Интегриран проект за водния сектор на с. 
Паничерево по процедура 
BG161PO005/11/1.12/02/25

кандидатства се с идеен проект за цялостен 
воден цикъл на с. Паничерево

Оперативна програма "Околна 
среда", вх. №08-00-4059

1/18/2012

Доизграждане, реконструкция и 
рехабилитация на водоснабдителна и 
канализационна мрежа и изграждане на 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води - гр. Гурково

кандидатства се с идеен проект за цялостен 
воден цикъл на гр. Гурково

Оперативна програма "Околна 
среда", вх. №08-00-4059

2015

Проект"Нови 
алтернативи"№2014ВG05M90P001-
2.2015.001

Намаляване риска от зависимост от 
институционален тип грижи и подобряване 
качеството на живот на възрастни болни лица 
и хора с увреждания, както и преодоляване на 
последиците от социалното изключване и 
бедността ОПРЧР

SE-019-02 
/24.05.2008

Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ:  BG161РО001/4.1-
01/2007 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна 
инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие”, Бюджетна 
линия: BG161PO001/4.1-01/2007

Реконструкция на физкултурния салон,
изграждане на парно отопление и смяна на
дограма в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”
с.Паничерево ОПРР 1048540

2014
Ремонт на старата част на  покрива на 
СОУ "Хр.Смирненски" гр. Гурково

Извършване на основен ремонт на покрива на 
старата част на училищна сграда  на СОУ 
«Хр.  Смирненски « гр. Гурково ПИП

ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ на община Гурково (към 16.03.2015 г.) 



BG051PO001-
4.1.04-0166 
/30.08.2010

Проект"Да си подадем ръце" - 
BG051PO001-4.1.04

Създване на активираща и развиваща среда, 
която да улесни равния достъп на 
образование и условия за социално 
интегриране на ученици със СОП в СОУ ОПРЧР 92059

BG051PO001-
4.1.04  
/21.12.2009

Проект"Заедно в училище - заедно в 
живота"BG051PO001-4.1.03

р щ   у ц   р  
произход в СОУ „Хр. Смирненски”, град 
Гурково към училищния живот, за 
изграждането им като творчески и 
самостоятелни хора, и за по-успешната им 
социална и трудова реализация след 
завършване на училище. Намаляване броя на 
необхванатите в учебно-възпитателния 
процес деца и застрашените от отпадане 
ученици от ромски произход в град Гурково 
чрез създаване на условия за тяхната ОПРЧР 97790

Проектен 
номер 52.2 
/30.08.2012

Осъществяване мерки по енергийна 
ефективност на СОУ "Хр.Смирненски" гр. 
Гурково

 р р   р щ  р  
значително да се подобри класът на 
енергопотребление на сградата на СОУ 
"Христо Смирненски" гр. Гурково от клас "Е" 
на клас "С". МФ "Козлодуй"

6/29/2012 Помощ в дома -BG051PO001-5.1.04

домашни помощници - 12 бр., социални 
асистенти - 9 бр. за обслужване на 42 бр. 
лица ОПРЧР 146437

6/28/2012

Довършителен ремонт и реконструкция на 
"Дом за стари хора" в Комплекс за 
социални услуги, включващ Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с увреждания и Център за извършване на довършителни дейности Фонд "Социална закрила" 23760



Година на 
кандидатств
ане Наименование на проекта Цели

Източник на 
финансиране Стойност Стадий на разработка

Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на Община 
Гурково

   
уличната мрежа чрез цялостно 
асфалтиране на уличните платна, 
направа на бордюри и тротоари, 
направа на отводнителни шахти и ПРСР

изготвя се 
инвестицион
ен проект

Рехабилитация на четвъртокласна пътна 
мрежа на територията на Община 
Гурково-8700м

цялостна рехабилитация на път 
SZR2021 ІІ-55/Лява река, път 
SZR1023 ІІ-55 /Паничерево- Едрево и ПРСР

изготвя се 
инвестицион
ен проект

Реконструкция и модернизация на 
градски стадион и /тенис-корт/-гр.Гурково

    
реконструкция на тенис-корта и 
ремонт на сградата на съблекалните 
на стадиона. ПРСР

изготвя се 
инвестицион
ен проект

Реставрация, модернизация и 
оформление на околното пространство 
на културно-историческите паметници на 
територията на Община Гурково

     
паметника от руско-турската война, 
от бригадирското движение, които 
трябва да бъдат почистени и 
оформени като кътове за отдих и ПРСР

изготвя се 
инвестицион
ен проект

 

 ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ на община Гурково (към 16.03.2015 г.)
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