
Доклад 

 за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 

2016 година 

 

Докладът се изготвя на основание чл.40 във връзка с чл.91 ал.1, 2, 3, и ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. 

Той обхваща информация за извършените дейности през 2016 година, съгласно 
залегналите цели и приоритети в Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. 

Извършените дейности се  отчитат чрез усвояване на средства по различни оперативни 
и национални програми действащи през 2016 година. 

Към доклада е изготвена и Таблица с индикатори за оценка и резултат на ОПР на 
Община Септември 

С настоящия доклад отчитаме изпълнение на Общински план за развитие през 2016 
година по приоритетни оси и обекти финансирани по европейски и национални 
програми както следва: 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-
НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Основна цел: - Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната 
програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез 
подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. 

Конкретните цели на операцията са насочени към: 

Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална 
програма за подпомагане на обществените трапезарии. 

 На 23.11.2016 г. Община Септември подписа административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05FMOP001-3.002-
0191-C01 „"Топъл обяд в община Септември - 2016"” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА 
ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция 
„Осигуряване на топъл обяд 2016“, BG05FMOP001-03.002 

Проектът е на обща стойност 35 673 лв.Усвоените средства по проекта до 31.12.2016 г. 
са на стойност 14 248,50 лв. 

Проектът е с продължителност 7 месеца и стартира от 10.10.2016 г. Крайната дата на 
проекта е 30.04.2017 г. 



Реализирането на този проект допринася за намаляване броя на живеещите в бедност и 
крайно нуждаещи се лица, чрез подпомагането им с храни и възможност да получат 
топъл обяд, с цел преодоляване на основното материално лишение. 

 

Проект „Независим живот в община Септември“ 

 На 10.05.2016 г. Община Септември подписа административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Проект №BG05M9OP001-2.002-
0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”  по 
приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» 
на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014-2020», която   се 
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. 

Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за 
подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, 
като се насърчават равните възможности и се разширява обемът, многообразието и 
целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността на територията на 
община Септември. 

Специфични цели: 

Да се предоставят интегрирани услуги за хора с увреждания и техните семейства, хора 
над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като се съчетаят 
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и 
здравни услуги в общността или в домашна среда, според специфичните потребности 
на човека в неравностойно положение на основата на индивидуална оценка на 
потребностите. 

Да се създаде център за почасово предоставяне на услуги за социално включване на 
целевата група, работещ с квалифициран персонал и високи стандарт. 

Продължителността на проекта е 23 месеца, от които 18 месеца ще се предоставят 
социалните услуги. Крайната дата на проекта е 09.04.2018 г. 

Общата стойност на проекта е  499 367.24 лв., като до момента са усвоени 149 512 лв. 

 

 

Проект „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр.Септември по 
бул.”България” 

Проекта е със сключен договор №11186/24.06.2016г. за обект:,, Реконструкция на 
главен водопровод за захранване на гр.Септември по бул.”България”от О.Т.13 



кв.2 и 4,до 33 м преди О.Т. 667 кв.74 и 88”,област Пазарджик, подписан между 
ПУДООС и Община Септември. 

Проекта е на стойност 913 017,13лв. с ДДС от които: 

- Безвъзмездни помощи – ПУДООС: 799 103,93 лв. с ДДС 

- Собствени средства: 113 913,20 лв. с ДДС 

В рамките на проекта са реализирани следните инвестиционни дейности във връзка с  
подобряването на водопровода в гр.Септември: 

Общо подменена водопроводна мрежа :L=2220 м.л. 

- главен уличен водопровод: L=1914 м.л. 

- отклонения към съществуващи водопроводи и нови ПХ: L=306 м.л. 

- сградни водопроводни отклонения: 136 бр.    

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на качеството на услугите във 
ВиК сектора на територията на град Септември, повишаване конкурентноспособността 
на региона и повишаване на качеството на живот на населението на територията, oбект 
на проекта. 

Специфичните цели на проекта са свързани с: 

• Осигуряване на населението на град Септември питейна вода с необходимото 
количество и качество; 

• Ограничаване на авариите по водопроводната мрежа на град Септември; 

• Ограничаване на загубите по водопроводната мрежа на територията на град 
Септември, в резултат на нейната реконструкция и рехабилитация. 

• Подобряване питейните качества на водата на град Септември; 

• Подобряване на здравето на населението на територията на град Септември, в 
резултат на  реконструкцията и рехабилитацията на водоснабдителната мрежа; 

• Подобряване на жизнената среда на територията на град Септември, в резултат 
на реконструкцията и рехабилитацията на водопроводна мрежа; 

• Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта. 

Проектът приключи в края на 2016г. 

 

По договор №10764/16.05.2016г. за „ Обществено достъпна площадка за  игра, 
разположена на открито за възрастова група от 3 до 12 години – ЗП 90,40 кв.м.” за 
безвъзмездна помощ между ПУДООС и Община Септември. 

Местонахождението на обекта е в зеленина между улици с О.Т. 560 – О.Т.535 – 
О.Т.536 в кв.144 по плана на гр.Септември 



Основната цел на обекта е изграждането на обществено достъпна площадка за игра 
разположена на открито за възрастова група от 3 до 12 години. 

След приключване на строително монтажните работи площадката е оборудвана с:          

  - комбинирано съоръжение за игра- катерене,пързаляне,провиране,пазене на 
равновесие – 1бр.                                                                                                                                      

 - ажурна ограда без остри ръбове и стърчащи части с височина - 1м. – 36 л.м.                   

 - кош за отпадъци – 2бр.  

- пейка за сядане с облегалка – с дължина 180см. – 2 бр. 

 - информационна табела – 1бр.                                                                                                         

 - синтетична ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи – двуцветна с размери на 
плочите 40/40/4см., площ 87,50м2. 

Общата стойност на обекта възлиза на 20 703,25 лв. с ДДС като:    

 - финансиране от ПУДООС на стойност - 9 810,48 лв. с ДДС 

- финансирани от Община Септември - 10 892,77 лв. с ДДС 

 

По договор №10937/01.06.2016 г. за „Обществено достъпна площадка за игра, 
разположена на открито към детска градина”, обект „Обичам природата и аз 
участвам” подписан между ПУДООС и ЦДГ „Слънчо” с. Карабунар, филиал на 
ЦДГ с. Бошуля. 

Местонахождението на обекта е в УПИ II кв.44 по плана на с.Карабунар. 

Основната цел на обекта е изграждането на обществено достъпна площадка за игра, 
разположена на открито към детската градина. 

След приключване на строително монтажните работи площадката е оборудвана с:    

- комбинирано съоръжение за игра- катерене, пързаляне, провиране, пазене на 
равновесие –1бр. 

 - синтетична ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи – двуцветна с размери 
на плочите 40/40/40 см.,площ 43,20 м2. 

-информационна табела – 1бр. 

За направените разходи е представен акт на стойност 10 277,99 лв. с ДДС, в който за 
видовете работи финансирани от ПУДООС – 4 991,28 лв. с ДДС. Проекта е осъществен 
със съфинанасиране от страна на Община Септември в размер на 5 286,70 лв. с ДДС. 



 

По договор №10939/01.06.2016 г. за „Обществено достъпна площадка за 
игра,разположена на открито към детска градина”, обект „Да направим света по – 
чист и красив” подписан между ПУДООС и ЦДГ „Щастливо детство”, с. Ковачево 

Местонахождението на обекта е в УПИ I кв.65 по плана на с. Ковачево. 

Основната цел на обекта е изграждането на обществено достъпна площадка за игра, 
разположена на открито към детската градина. 

След приключване на строително монтажните работи, площадката е оборудвана с:  

 - комбинирано съоръжение за игра - катерене, пързаляне, провиране, пазене на 
равновесие –1бр. 

– информационна табела -1 бр. 

- синтетична ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи – двуцветна с 
размери на плочите 40/40/40 см., площ 43,20 кв.м. 

За направените разходи е представен акт на стойност 10 277,99 лв. с ДДС, в който за 
видовете работи финансирани от ПУДООС – 4 991,28 лв. с ДДС. Проекта е осъществен 
със съфинанасиране от страна на Община Септември в размер на 5 286,70 лв. с  ДДС. 

 

Проекти, реализирани със собствени приходи на Община Септември:  

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици в 
населените места на Община Септември - Бетониране на улици в с.Семчиново -  

35 880 лв. с ДДС. 

2.Изграждане на система за видеонаблюдение гр. Септември – 115 080 лв. с ДДС. 

3.Изграждане на система за капково напояване на зелените площи по бул. “България” - 
гр.Септември – 79 200 лв. с ДДС. 

 

Рекапитулация :  

Общо усвоени средства през 2016 година от Европейски фондове и Национални 
програми , Републикански бюджет и собствени средства  - 1 348 195,91 лв в т.ч. 

- от Европейски фондове и Национални програми  - 982 656,54 лв. 

- Републикански бюджет и собствени средства на Община Септември  - 365 539,37 лв. 

 



 

Индикатори за резултат на ОПР на Община Септември за периода 2014-2020г. 

№  Индикатор за 
резултат 

Мерна 
единица 

Базова 
стойност 

(2012 г.) 

Целева 
стойнос
т (2020 
г.) 

Източник 
на инфор-
мация 

Стойност 

2016г. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – Повишаване конкурентоспособността на 
местната икономика, постигане на интелигентен и устойчив растеж 

 

1  Нетни приходи 
от продажби на 
предприятията 
от нефинансовия 
сектор 

Хил. лв. 209 077 272 000 НСИ Няма данни 
за посочения 
период 

2 Нетни приходи 
от продажби на 
предприятията 
на глава от 
населението 

Хил. лв. 8,21 11,2 НСИ, 
Община  
Септември 

Няма данни 
за посочения 
период 

3  Брой на заетите 
лица в 
предприятията 
от нефинансовия 
сектор 

Брой 3 310  3 800 НСИ Няма данни 
за посочения 
период 

4 Разходи за 
придобиване на 
ДМА 

Хил. лв. 14 607  28 000 НСИ 1 863 418 

5 Чуждестранни 
преки 
инвестиции 

Хил. 
евро 

12 980,4 15 500 НСИ 117 076 

6 Брой 
нефинансови 
предприятия 

Брой 677 800 НСИ 54 

7 Хотели и места 
за настаняване 

Брой 1 3 НСИ  8 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – Обновяване и развитие на техническата 
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 

 



8 Намаление обема 
на 
непречистените 
отпадни води 

Процент 0 50 Община  
Септември 

100% 

9 Намаление на 
загубите на 
питейна вода 

Процент 0 20 Община  
Септември, 
ВиК 
оператор 

 60% 

10 Намаление на 
количеството 
депонирани ТБО 

Процент 0 10 Община  
Септември 

0,98% 

11 Намалени 
вредни емисии 
от 
модернизираната 
транспортна 
инфраструктура 

Процент 0 10 Община  
Септември, 
НКЖИ, 
АПИ 

0 

12 Разширена 
зелена система   

Процент 0 30 Община  
Септември 

0 

13 Спестена 
енергия от 
изградена/обнове
на социална 
инфраструктура, 
вкл. мерки за ЕЕ 

Mw/h 1 909 3 500 Община  
Септември 

Няма данни 
за посочения 
период 

14 Относителен дял 
на жителите с 
достъп до  
интернет 

Процент  35 50 НСИ, 
ЕСМИС 

 45% 

15 Съотношение 
между горските, 
земеделските и 
урбанизираните 
територии 

% / % / % 37 / 
61,8 / 
1,2 

37 / 61 / 
2 

Общинска 
земеделска 
служба 

37 / 61,8 / 1,2 

16 Пътнотранспорт
ни произшествия 
на територията 
на Община 

Брой 13 6 НСИ  

РПУ гр. 

106 



Септември Септември 

17 Убити лица при 
ПТП на 
територията на 
Община 
Септември 

Брой 5 0 НСИ 

РПУ гр. 

Септември 

3 убити 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – Преодоляване на негативните социално-
демографски тенденции и засилване на социалната интеграция 

 

18 Коефициент на 
естествен 
прираст (на 1 000 
души от 
населението) - ‰ 

Промил -5,4 -3,4 НСИ -6.1 

 

19 Равнище на 
безработица 

Процент 

(2013г.) 

20,9 15 НСИ, ДБТ 16.6% 

20 Коефициент на 
заетост 

Процент 

(2011) 

43,3 50 НСИ,ДБТ 6.2 на сто 

21 Средна годишна 
работна заплата 
на наетите лица 
по трудово и 
служебно 
правоотношение 

Лева  6 622 8600 НСИ 9 528лв. 

22 Относителен дял 
на населението 
със завършено 
висше 
образование 

Процент 

(2011г.) 

8 10 НСИ, 
Община  
Септември 

Няма данни 
за посочения 
период 

23 Относителен дял 
на населението 
със средно 
образование 

Процент 

(2011г.) 

35 40 НСИ, 
Община  
Септември 

Няма данни 
за посочения 
период 

24 Намален дял на 
рано 
напусналите 

Процент 0 30 НСИ, 
Община  

0,001% 



образование и 
обучение 

Септември  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 – Добро управление и ефективна общинска 
администрация 

 

25 Повишен 
капацитет за 
стратегическо 
планиране и 
провеждане на 
специфични 
политики 

Бр. политики 0 2 Община  
Септември 

0 

26 Сертифицирани 
инвестиционни 
бизнес проекти  

Брой 0  3 Община  
Септември, 
БАИ 

0 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ 

№  Индикатор за 
продукт 

Мерна 
единица 

Базов
а 
стойн
ост 

(2012
г.) 

Целева 
стойнос
т 
(2020г.) 

Източник 
на инфор-
мация 

Стойности 

2016 година 

Приоритет 1.1 Инвестиции в технологична модернизация и внедряване 
на иновации в местната индустрия 

 

1  Проекти за 
технологична 
модернизация на 
МСП и 
внедряване на 
иновации 

Брой 2 10 ИСУН 0 

2 Инвестиции в 
„зелени“ 
производства и 
нетрадиционни 
отрасли 

Хил. лева 0 5 000 ИСУН, 
Търговски 
регистър 

0 

3 Стойност на Хил. лева 0 10 000 ИСУН, ДФЗ Няма данни 



привлечените 
средства за МСП 
от фондове на 
ЕС 

за посочения 
период 

Приоритет 1.2 Развитие на устойчиво  земеделие 

 

 

4 Стойност на 
изплатени 
земеделски 
субсидии  

Хил. лева 3 000 6 000 МЗХ, ДФЗ Няма данни 
за посочения 
период 

5 Създаване на 
групи и 
организации на 
производители 

Брой  0 2 МЗХ, ДФЗ 0 

 

6 Сертифицирани 
ферми за 
биологично 
земеделие 

Брой  0 5 МЗХ, ДФЗ 0 

 

7 Създаване на 
местно тържище 
за плодове и 
зеленчуци 

Брой 0 1 Община  
Септември 

0 

8 Създадени/рекон
струирани 
хидромилиорати
вни съоръжения 

км 0 4 Община  
Септември,  
ДФЗ 

0 

Приоритет 1.3 Насърчаване на предприемачеството и промотиране на 
местния потенциал  

 

9 Участие в 
международни и 
национални 
бизнес форуми за 
популяризиране 
на  Община 
Септември 

Брой 0 2 Община  
Септември 

1 

10 Подкрепени 
инициативи на 

Брой 0 10 Община  1 



местни млади 
предприемачи  

Септември 

11 Обновен/подобре
н интернет сайта 
на Община 
Септември 

Брой 0 1 Община  
Септември 

ежедневно 

Приоритет 1.4 Формиране на местен туристически продукт  

 

 

12 Подготовка на 
местна стратегия 
за развитие  на 
туризма 

Брой 0 1 Община  
Септември 

0 

13 Създаване и 
развитие на 
туристически 
атракции 

Брой 0  2 Община  
Септември 

0 

14 Изработване и 
разпространение 
на рекламни 
материали 

Вид 0 3 Община  
Септември 

0 

Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната 
инфраструктура  

 

 

15 Пречиствателни 
станции за 
отпадни води 

Брой  0 3 Община  
Септември 

2 

16 Обновена 
водопроводна 
мрежа 

км 0 5 Община  
Септември, 
ВиК 
оператор 

2,2 

17 Изградена 
канализационна  
мрежа 

км 0 7 Община  
Септември 

0 

18 Изградени 
съоръжения за 
оползотворяване 

Брой  0 1 Община  
Септември 

0 



на отпадъци 

Приоритет 2.2 Модернизация на транспортната инфраструктура 

 

 

19 Рехабилитирана/
реконструирана 
пътна мрежа с 
регионално и 
общинско 
значение в км. 

км 0 50 Община  
Септември, 
АПИ 

0 

20 Реконструирана 
жп мрежа 

км 0 15 НКЖИ 38 км. към 
общ.Септември  

Приоритет 2.3 Развитие на социалната инфраструктура 

 

 

21 Санирани/обнове
ни обекти на 
образователната 
инфраструктура 

Брой 7 13 Община  
Септември 

0 

22 Санирани/обнове
ни обекти на 
културната 
инфраструктура 

Брой 0 6 Община  
Септември 

0 

23 Създадена/ренов
ирана социална 
инфраструктура 

Брой 0 3 Община  
Септември 

Център за 
почасово 
предоставяне 
на услуги за 
социално 
включване в 
общността 
или в 
домашна 
среда 

24 Изградени/обнов
ени обекти на 
спортната 
инфраструктура 

Брой 0 7 Община  
Септември 

 

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места   



 

25 Изградени 
детски площадки 
и места за отдих 

Брой 0 7 Община  
Септември 

3бр. детски 
площадки 

26 Изградени / 
рехабилитирани 
пешеходни зони, 
площади и 
велоалеи 

Кв.м. 0 25 000 Община  
Септември 

0 

27 Изградени/рекон
струирани улици 

км 0 5 Община  
Септември 

1kм. 

Приоритет 2.5 Комуникационна инфраструктура  

 

 

28 Разширяване на 
широколентоват
а мрежа за 
високоскоростен 
интернет 

км 0 5 ЕСМИС 0 

Приоритет 2.6 Устройствено планиране на територията 

 

 

29 Изработена 
концепция за 
пространствено  
развитие 

Брой 0 1 Община  
Септември 

0 

30 Актуализирани 
кадастрални  
планове на 
населени места  

Брой  0 2 Община  
Септември 

0 

31 Разработен и 
приет ОУП 

Брой 0 1 Община  
Септември 

1 

 

Приоритет 3.1 Модерно, достъпно и ефективно образование   

 

 

32 Реализирани 
проекти за 

Брой 0 3 Община  9 



подобряване 
атрактивността 
на 
образователната 
система 

Септември 

33 Въведени 
модерни 
технологии и 
интерактивни 
методи в 
образователния 
процес 

Брой 0 2 Община  
Септември 

2 

 

34 Въведени 
педагогически 
иновации 

Брой 0 2 Община  
Септември 

1 

Приоритет 3.2 Постигане на по-висока и по-качествена заетост  

 

 

35 Създадени 
временни 
работни места по 
програми за 
насърчаване на 
заетостта 

Брой 0 300 Община  
Септември 

133 

36 Осигурени 
стажове на 
млади 
специалисти 

Брой 3 30 Община  
Септември 

0 

37 Проведени 
обучения на 
безработни лица 

Брой 0 300 Община  
Септември 

20 

38 Брой 
преквалифицира
ни заети лица 

Брой 0 250 Община  
Септември 

0 

 

Приоритет 3.3 Интегрирани социални услуги  

 

 



39 Осигурени 
социални услуги 
на уязвими 
маргинализиран
и групи 

Брой 0 3 Община  
Септември 

2 

40 Подкрепени 
проекти за 
социално 
предприемачеств
о 

Брой 0 2 Община  
Септември 

0 

Приоритет 4.1 Укрепване на институционалния и административен 
капацитет  

 

 

41 Брой обучения 
на служители на 
Община 
Септември 

брой 10 60 Община  
Септември 

0 

42 Брой служители, 
преминали 
обучение 

брой 20 40 Община  
Септември 

0 

Приоритет 4.2 Повишаване ефективността на публичните услуги за 
гражданите и бизнеса  

 

 

43 Въведени 
електронни 
административн
и  услуги 

брой 0 10 Община  
Септември 

0 

44 Местни 
стимули/мерки 
за привличане на  
инвестиции 

брой 0 2 Община  
Септември 

0 

Приоритет 4.3 Местно сътрудничество и трансфер на добри практики  

 

 

45 Реализирани 
между общински 

брой 0 2 Община  
Септември 

0 



проекти 

46 Създадени 
публично-частни 
партньорства 

брой 0 1 Община  
Септември 

0 

47 Участие в 
международни 
проекти за 
европейско 
териториално 
сътрудничество 

брой 0 2 Община  
Септември 

1 

Приоритет 4.4 Прилагане на местни интегрирани стратегии за 
развитие  

 

 

48 Прилагане на 
интегрирани 
стратегии за 
местно развитие 

брой 0 1 Община  
Септември 

0 

 

 

Приет с Решение №689, взето с Протокол №29 от редовно заседание на Общински 
съвет гр. Септември, проведено на 28.03.2017 г. 

 

 

 

Кмет на Община Септември………………………………. 

                                                 /Марин Василев Рачев/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


