
 

Доклад 

за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2015 година 

Приет с Решение № 312 / 26.05.2016г. 

 

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 регионалното развитие . 

Той обхваща информация за извършените дейности през 2015 година , съгласно залегналите 

цели и приоритети в Общински план за развитие за периода 2014-2020 година. 

Извършените дейности се отчитат чрез усвояване на средства по различните оперативни и 

национални програми действащи през 2015 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 2015 година по 

приоритетни оси и обекти финансирани по европейски и национални програми както следва: 

 

Стратегическа цел  – Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и 

подобряване качеството на околната среда 

ОП. „Околна среда 2007-2013” 

Община Септември е бенефициент на проект № DIR-51011116-80-164  с предмет 

„Подобряване на водния цикъл на гр. Септември”, който е одобрен за финансиране по 

оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС) в рамките на Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/1.11/02/16 Подобряване 

и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 

е.ж. и за него е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ между община 

Септември и Министерството на околната среда и водите №DIR-51011116-С055 от 

20.11.2012 г. 

Проектът е с прогнозна стойност 8 525 395, 63лв . с ДДС .Усвоените средства по този проект 

са 7 903 347,62лв. с ДДС 

В рамките на проектa са реализирани следните инвестиционни дейности във връзка с подобряването 
на водоснабдителната и канализационна система на град Септември: 

1. Водопроводна мрежа на кв. Юг, гр. Септември – общо 2 367 м 

2. Канализационна мрежа в кв. Юг, гр. Септември – общо 2 893 м. включително довеждащ колектор 
до ПСОВ – гр. Септември; 



 

3. Канализационна мрежа на Ромски квартал, гр. Септември – общо 1 111 м 

4. Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Септември 

Проектът стартира през месец ноември 2012 г. и сега отчитаме неговата успешна и ефективна 

реализация, а именно – реконструкция на 2,59 км водопроводна мрежа, изграждане на 1,97 км 

главни канализационни колектори, 2,11 км второстепенна канализационна мрежа и 

изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Септември. 

Проектът приключва през ноември 2015 г.  

Усвоените средства за 2015 г . са 4 807 251лв. с ДДС 

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за 

управление на питейните и отпадъчните води на територията на град Септември, посредством 

повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на отрицателното 

въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на 

Европейския съюз и Република България. 

ОП ‘’Развитие на селските райони” 

По тази програма е спечелен проект за отпускане на финансова помощ  с договор N 

13/321/01588/ 14.12.2013 по мярка 321 „Основни услуги  за населението и икономиката в 

селските райони ” от програмата за ‘’Развитие на селските райони”за периода 2007- 

2013г. Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) 

Проектът е за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в 

общ. Септември – с. Виноградец , с.Карабунар ,с.Бошуля, с.Ветрен дол , с.Семчиново . 

Стартира през 2013г. , завършен е през 2015г 

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за 

управление на питейните и отпадъчните води на територията на Община  Септември, 

посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на 

отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и 

целите на Европейския съюз и Република България 

Проектът е с прогнозна стойност 7 027 632 с ДДС .Одобрените  средства са 6 924 529,40лв с 

ДДС . 

Усвоените средства само за 2015 г са 6 645 566лв с ДДС 

Община Септември е бенефициент на проект по договор N 13/321/01685 от 21.12.2013г. за 

отпускане на финансова  помощ по мярка 321 „Основни услуги  за населението и 

икономиката в селските райони ” от  програмата за ‘’Развитие на селските райони”за 

периода 2077- 2013г. Подкрепена от Европейския фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) 



 

Проектът е за „ Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ ( Модулно пречиствателно 

съоръжение за 330 екв.ж .),Преливник и довеждащ колектор до ПСОВ и кабели НН-I етап” 

Местонахождение: УПИ I -30 за пречиствателна станция за отпадни води , м.”Водниците” , 

землище с.Карабунар , общ. Септември ,трасе на довеждащ колектор ПИ N 055001 – полски 

път и ПИ N 005002- полски път . Стартира през 2013г. , завършен е през 2015г . 

Чрез своето изпълнение, проектът допринася за подобряване на съществуващата система за 

управление на питейните и отпадъчните води на територията на Община  Септември, 

посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора и ограничаване на 

отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и 

целите на Европейския съюз и Република България 

 

Проектът е с прогнозна стойност 417 472,69 с ДДС , представляващи 100% от целия размер на 

одобрената инвестиция. 

Усвоените средства само за 2015 г са 238 232лв с ДДС 

                  Други програми 

Община Септември е партньор по международен проект за енергийна ефективност 
EPLACE, заедно с представители на Испания, Ирландия и Германия.  

Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност в публични сгради, чрез въвеждане на 
системи за енергиен мониторинг.  

Проекта EPLACE се финансира от европейската програмата за подкрепа на политиката в областта на 
информационните и комуникационните технологии (ICT PSP). В рамките на проекта ще бъдат 
монтирани и тествани 7 системи за енергиен мониторинг в три европейски държави: България, 
Ирландия и Испания. В България пилотните сградите са две – административната сграда на Община 
Септември  и сградата на Медицинския център в града. Другите 5 сгради, в които ще се тества това 
иновативно оборудване са в гр. Севиля (Испания) – 3 сгради и гр. Дъблин (Ирландия) – 2 сгради. 
Освен от тези страни, има и представител от Германия, който е технически партньор и ще участва 
при разработването на платформата за енергиен мониторинг. Тази платформа ще се състои от 
следните технологични части: 

 интелигентна система за мониторинг и управление на енергийните разходи; 
 интелигентна система за наблюдение и контрол на уличното осветление; 
 системи за управление на енергийните потоци; 
 препоръчване на подходяща система включваща мерки за енергийна ефективност. 

Моделът, създаден от проекта ще повиши информираността на работещите в публичния сектор чрез 
лесна за използване платформа и информационен интерфейс – софтуерът ще бъде преведен и на 
български език. Така ще се насърчи  прилагането на добри практики и поведение за енергоспестяване 
и намаляване на емисиите на парникови газове. 



 

Проектът стартира през февруари 2013 г. и е с продължителност 30 месеца, приключи през месец 
юли 2015 г. 

Усвоени средства през 2015 г. са 3848,44лв 

Стратегическа цел  – Преодоляване на негативните  социално –демографски тенденции 

и засилване на социалната интеграция 

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, бюджетна линия 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по 
приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на 
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020»  се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. 

Община Септември е подписала партньорско споразумение №BG05-1310-1/24.03.2015г. с Агенцията 
за социално подпомагане,  чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“, която е конкретен 
бенефициент по проекта. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на 
социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. 

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване 
качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в 
невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. 

Целеви групи са: 

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
 Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
 Семейства на деца с увреждания; 
 Самотно живеещи тежко болни лица. 

Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до 
основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на 
хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни 
услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите. 

Усвоените средства за 2015 г са 65 715,68лв с ДДС 

Стратегическа цел  – Добро управление и ефективна общинска администрация 

На 14 февруари 2015 г. приключи изпълнението  на проект "Оптимизиране на 

структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване  

ефективността на работа”. Средствата за реализация на проекта се осигуриха  от 

Оперативна програма «Административен капацитет», Приоритетна ос I  „Добро 

управление”, Под приоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07. 

Стойност на проекта : 654 583,68лв с ДДС 

Чрез реализацията на проекта се постигна заложената общата цел на проекта: 



 

Организационно оптимизиране на дейността на общинска администрация Септември за 

постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. 

Целта  се постигната чрез реализирането на следните четирите специфични цели на проекта: 

СЦ 1 – Оптимизиране на структурата и функциите на общинската администрация; 

СЦ 2 – Подобряване на ефективността на общинската администрация; 

СЦ 3 – Повишаване на ефикасността на общинската администрация; 

СЦ 4 – Информиране на гражданите на общината за предприетите мерки. 

Конкретните резултати се постигнаха  чрез следните заложени и изпълнени  дейности: 

Дейност 1 „Извършване на функционален анализ на община Септември” 

В рамките на дейността се извърши функционален анализ на община Септември, чрез 

стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в 

държавната администрация. Описанието на дейността съответства напълно с изискванията на 

Единната методология, като я отразява в нейната цялост. 

Дейност  2  „Информация и публичност за проекта” 

Проведени 2 пресконференции (встъпителна и заключителна); 

2 публикации в медии/регионални печатни и/или електронни медии; 

Изработен 1 банер за популяризиране на проекта; 

1 брой временна информационна табела; 

Отпечатани 300 информационни брошури; 

Усвоените средства за 2015 г са 47 847,67лв с ДДС 

 

Приоритет :Развитие на социалната инфраструктура  

Изпълнени проекти по стратегия за местно развитие на ‘’МИГ-Белово,Септември, 

Велинград”  

Наименование на проекта :”Подобряване на съществуващ център за отдих , свободно 

време и спорт Общински Младежки дом ,гр. Септември” за  отпускане на финансова 

помощ по мярка 4.1 Прилагане на стратегии за местно развитие от програмата за 

‘’Развитие на селските райони”за периода 2007- 2013г. Подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) с договор   N 36/3/3211154 от 

06.08.2014г. 

Основната цел на проекта е : 



 

Съхраняване на културата за задоволяване на духовните потребности на обществото и 

развитие на условията за физкултура и спорт на територията на Общ. Септември 

Подобряване на условията за развиване на клубните форми в Младежки дом гр. Септември 

посредством модернизиране на материалната база 

Стимулиране интеграцията на деца и младежи от малцинствените групи. 

Проектът приключва през 2015г 

Изградена е спортна зала (боксова зала) в Младежки дом гр. Септември, предоставяща 

възможности за спорт на жителите на града. Закупено техническо оборудване и обзавеждане . 

Проектът е с прогнозна стойност 40 295,70лв с ДДС .Одобрените  средства са 39 755,70лв с 

ДДС 

Усвоените средства за 2015 г са 39 736лв с ДДС 

Приоритет :Обновяване и благоустрояване на населените места 

Изпълнени проекти по стратегия за местно развитие на ‘’МИГ-Белово ,Септември , 

Велинград” 

По Договор N 36/3/3220563 / 20.05.2014 за „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I 

– парк , кв.66 , гр. Септември” отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане 

на стратегии за местно развитие” от програмата за ‘’Развитие на селските райони”за 

периода 2007- 2013г. Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР)   

Реализиран е проект за „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I – парк , кв.66 , гр. 

Септември” 

Основната цел на проекта е : 

Подобрена жизнена среда на жителите и гостите на Община Септември 

Повишаване на двигателната активност на населението  ще се постигне подобряване на 

здравето на населението на територията на гр. Септември . 

С реализирането на проекта  през 2015 г. е изпълнено затревяване върху ново положен 

хумусен слой , както и засаждането на цветни групи . 

Алеи: 

Положена е нова настилка , състояща се от тротоарни плочи и алейни бордюри от двете 

страни; 

Осветление : 

Едностранно на алеите са  поставени паркови осветителни тела  



 

Сцена: 

Върху съществуващата бетонна  сцена  е положена шлайфана армирана бетонна настилка , а 

вертикално по стените – арматурна решетка и измазване с варо-циментова мазилка .За 

покритие на сцената  е изградена нова козирка с метална конструкция и покритие от 

профилирана ламарина. 

Проектът е с прогнозна стойност 239 361лв с ДДС .Одобрените  средства са 180 000лв с ДДС 

Усвоените средства за 2015 г са 199 062лв с ДДС 

По Договор N 36/3/3210562 / 21.12.2013 за” Изграждане на спортна площадка в УПИ V, 

кв. 116 , гр. Септември’’ за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на 

стратегии за местно развитие” от програмата за ‘’Развитие на селските райони”за 

периода 2007- 2013г. Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ЕЗФРСР)   

Реализиран е проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ V, кв. 116 , гр. Септември ‘’ 

 Основната цел на проекта е: 

 

Осигуряване на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички на 

територия Община Септември; 

 

Изграждане на спортна площадка с изкуствено тревно покритие за мини футбол, хандбал, 

тенис на корт и волейбол; 

 

Увеличаване броя на практикуващите масов спорт на територията на град Септември 

Постигнати резултати : 
 
Изградена многофункционална спортна площадка с изкуствено тревно покритие осигуряване 

на оптимални условия и възможности за практикуване на спорт за всички на територията на 

Община Септември 

Осигурена информираност и публичност за резултатите от проекта .  

Проектът е с прогнозна стойност 198 321,13лв с ДДС .Одобрените  средства са 194 828,58лв с 

ДДС 

Усвоените средства за 2015 г са 178 952лв с ДДС 

 

Проекти, реализирани със  собствени приходи на Община Септември 

1. Ремонт в административна сграда община Септември – 20 789 лв.  



 

2. Ремонт на ЦДГ „Червена шапчица” гр. Септември (ремонт на канализационна мрежа) – 

9 358 лв.  

3. Ремонт на ЦДГ „Щастливо детство” с. Ковачево – 17 000 лв. 

4. Благоустрояване на ул. „Първа” гр. Ветрен – 50 000 лв.  

5. Благоустрояване на улица с. Злокучене (ОТ 47 – ОТ 53) – 25 000 лв. 

6. Благоустрояване на улици в с. Бошуля ОТ 73-77, ОТ 81-158 – 15 000 лв. 

7. Благоустрояване на улица в с. Семчиново – 15 000 лв.  

8. Благоустрояване на улици в с. Виноградец (ул. Пета ) – 60 000 лв.  

9. Благоустрояване (частично преасфалтиране)  на ул. Кирил и Методий гр. Септември – 

60 000 лв.  

10. Преасфалтиране на ул. Дунав гр. Септември (ОТ 747 до ОТ 733) – 24 974 лв.  

11. Преасфалтиране на ул. Симеон Велики гр. Септември (ОТ 733 до ОТ 727) – 29 997 лв. 

12. Благоустрояване на улици от О.Т. 121-122-123-107 с. Симеоновец – 22 000 лв.  

13. Реконструкция на част от ВВМ на гр. Ветрен по ул. с О.Т. 148-150 до 347 и 

прилежащите й улици – 48 113 лв.  

14. Благоустрояване на тротоарното пространство, кв. 92 гр. Септември – 18 902 лв. 

15. Ремонт на спортна зала в гр. Септември – 10 000 лв. 

16. Общински път IV-80332 с. Славовица – гр. Ветрен от км. 1+000 до км. 5+354 – 217 324 

лв.  

 

Рекапитулация : Общо усвоени средства през 2015 г година от Европейски фондове и 

Национални програми  , Републикански бюджет и собствени средства  -12 869 668лв в т.ч. 

- от Европейски фондове и Национални програми  -12 226 210лв 

- Републикански бюджет и собствени средства на Община Септември  - 643 457лв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

2015г. 

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 Няма данни 

за посочения 

период 

5 Чуждестранни 

преки 

инвестиции 

Хил. 

евро 

12 980,4 15 500 НСИ Няма данни 

за посочения 

период 

6 Брой 

нефинансови 

предприятия 

Брой 677 800 НСИ Няма данни 

за посочения 

период 

7 Хотели и места 

за настаняване 

Брой 1 3 НСИ  6 



 

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 

20 

9 Намаление на 

загубите на 

питейна вода 

Процент 0 20 Община  

Септември, 

ВиК 

оператор 

2 

10 Намаление на 

количеството 

депонирани ТБО 

Процент 0 10 Община  

Септември 

0 

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 

40 

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 Брой 13 6 НСИ  Няма данни 



 

ни произшествия 

на територията 

на Община 

Септември 

за посочения 

период 

17 Убити лица при 

ПТП на 

територията на 

Община 

Септември 

Брой 5 0 НСИ Няма данни 

за посочения 

период 

 

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 Няма данни 

за посочения 

период 

19 Равнище на 

безработица 

Процент 

(2013г.) 

20,9 15 НСИ, ДБТ 19,1 

20 Коефициент на 

заетост 

Процент 

(2011) 

43,3 50 НСИ Няма данни 

за посочения 

период 

21 Средна годишна 

работна заплата 

на наетите лица 

по трудово и 

служебно 

правоотношение 

Лева  6 622 8600 НСИ 7650 

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 

Процент 

(2011г.) 

35 40 НСИ, 

Община  

Септември 

Няма данни 

за посочения 

период 



 

образование 

24 Намален дял на 

рано 

напусналите 

образование и 

обучение 

Процент 0 30 НСИ, 

Община  

Септември 

Няма данни 

за посочения 

период 

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 

2015 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“ 

Хил. лева 0 5 000 ИСУН, 

Търговски 

0 



 

производства и 

нетрадиционни 

отрасли 

регистър 

3 Стойност на 

привлечените 

средства за МСП 

от фондове на 

ЕС 

Хил. лева 0 10 000 ИСУН, ДФЗ Няма данни 

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 Няма данни 

за посочения 

период 

6 Сертифицирани 

ферми за 

биологично 

земеделие 

Брой  0 5 МЗХ, ДФЗ Няма данни 

за посочения 

период 

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 

Брой 0 2 Община  

Септември 

1 



 

на  Община 

Септември 

10 Подкрепени 

инициативи на 

местни млади 

предприемачи  

Брой 0 10 Община  

Септември 

1 

11 Обновен/подобре

н интернет сайта 

на Община 

Септември 

Брой 0 1 Община  

Септември 

0 

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 

24.3 

17 Изградена 

канализационна  

км 0 7 Община  0 



 

мрежа Септември 

18 Изградени 

съоръжения за 

оползотворяване 

на отпадъци 

Брой  0 1 Община  

Септември 

0 

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 0 

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 

1 

23 Създадена/ренов

ирана социална 

инфраструктура 

Брой 0 3 Община  

Септември 

1 

24 Изградени/обнов

ени обекти на 

спортната 

инфраструктура 

Брой 0 7 Община  

Септември 

1 

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места  

 

 



 

25 Изградени 

детски площадки 

и места за отдих 

Брой 0 7 Община  

Септември 

1 

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 

1,724 

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 

0 

Приоритет 3.1 Модерно, достъпно и ефективно образование   

 

 

32 Реализирани 

проекти за 

подобряване 

атрактивността 

Брой 0 3 Община  

Септември 

0 



 

на 

образователната 

система 

33 Въведени 

модерни 

технологии и 

интерактивни 

методи в 

образователния 

процес 

Брой 0 2 Община  

Септември 

0 

34 Въведени 

педагогически 

иновации 

Брой 0 2 Община  

Септември 

0 

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 

49 

36 Осигурени 

стажове на 

млади 

специалисти 

Брой 3 30 Община  

Септември 

1 

37 Проведени 

обучения на 

безработни лица 

Брой 0 300 Община  

Септември 

0 

38 Брой 

преквалифицира

ни заети лица 

Брой 0 250 Община  

Септември 

0 

 

Приоритет 3.3 Интегрирани социални услуги  

 

 

39 Осигурени 

социални услуги 

Брой 0 3 Община  0 



 

на уязвими 

маргинализиран

и групи 

Септември 

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 

1 

42 Брой служители, 

преминали 

обучение 

брой 20 40 Община  

Септември 

20 

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 

проекти 

брой 0 2 Община  

Септември 

0 



 

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 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


