
Доклад

за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие за 2018 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 регионалното развитие .

Той обхваща информация за извършените дейности през 2018 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 2018 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 2018 година по
приоритетни оси и обекти финансирани по европейски и национални програми както следва:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – Повишаване конкуренто способността на местната
икономика, постигане нa интелигентен и устойчив растеж

По мярка 1.1.2.  Привличане на инвестиции в „зелени“ технологии

Проект: NoBG16M1OP002-2.002-0004„Комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера,
Пазарджик и Септември“, по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-
2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи
инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по
приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Необходимост от инвестицията за изграждане на компостиращи инсталации за разделно
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото
оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и други биоразградими
отпадъци

Основната цел на инвестицията е развитието на екологичната инфраструктура за
интегрирано управление, оползотворяване и управление на отпадъците в община Септември,
а имплицитно с това и общините участващи в РСУО, посредством изграждането на
компостираща инсталация за зелени и други биоразградими отпадъци. Оползвотворяването на
отпадъците чрез компостиране ще доведе до поетапно намаляване на количествата
депонирани биоразградими отпадъци съгласно изискванията на ЗУО. Подобряване на
състоянието на околната среда в община Септември и локализираните на територията на
общината по–малки населени места, чрез развитието на екологичната инфраструктура за
интегрирано управление, оползотворяване и управление на отпадъците.



Подобна инвестиция би насочило вниманието на обществото в по-голяма степен към
екологичен начин на живот и повишаване жизнения стандарт на населението. Наличието на
компостираща инсталация ще повиши осведомеността на ръководството на общината и
населението в границите й. Ще бъдат разкрити нови работни места. Приложението на
компоста през първите години на неговото производство и настройка и напасването на
технологичния процес ще позволи обществените градински центрове да са и да изглеждат по-
поддрържани с по-малко средства от страна на общината. Най-общо това ще доведе до
повишаване културата на населението.

Проектът е на стойност 1 969 416 лв с включен ДДС.

Усвоените средства през 2018 г. са в размер на 401 342,72 лв с включен ДДС

Приоритет 1.4 Формиране на местен туристически продукт

Балнеоложкият (спа) туризъм се предпочитат от по-платежоспособни потребители и тяхното
развитие със сигурност ще донесе значителни приходи за местния бизнес. Обособяването на
местен туристически продукт ще стимулира алтернативна заетост на населението и би
повишило добавената стойност на местната икономика.
Несъмнено по този начин ще се защитят особено важни обществени интереси и потребности
от значение за населението и всички гости на територията на община Септември и региона
като цяло.

Проект „Реконструкция на минерален водопровод - дължина 315м (Ф 300), с. Варвара и
изграждане на допълнителен минерален водопровод, с дължина 900м (Ф 200) за
общински сгради, с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик“ към
Националния Доверителен Екофонд, пилотна схема Инвестиционна програма
Минерални води

Проектът е на стойност 380 416 лв с включен ДДС

Основна цел на настоящия инвестиционен проект е оползотворяване на топлинната енергия
на минералните води, целево разходване на средства за ремонтни дейности/ разширяване/
изграждане на инфраструктура – публична общинска собственост, за минерални води;

Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестициите водещи до
подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални водии като
резултат - директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
Предоставената възможност на Община Септември, за подобряване на инфраструктурата чрез
строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи общински
водопроводи  ще създаде благоприятна възможност от изключително значение за развитието
на териториалната инфраструктура на община Септември. В с. Ветрен дол се предвижда
отоплението на детската градина и основното училище, с което ще се намалят значително
разходите за отопление и ще се намалят директно или индиректно емисиите на парниковите
газове. През летния сезон с изграждането на трасето се предвижда с тази вода да се захранва
обществен басейн. Спестените разходи за отопление и приходите от басейна ще се използват
за поддръжка на водопровода.



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

По мярка 2.2.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища,
съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември” - Част от общински път
PAZ1206 - /III- 8402/ Септември/ III-3704 от км 5+000 до км 6+480, /който в
регулационните граници на гр. Септември  съвпада с бул.“България“ от км 0+000 до км
1+480/

Усвоените средства през 2018 г. са в размер на 138 540 лв с включен ДДС

По мярка 2.2.2. Ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа

Проект: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа,
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект:
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от
км 1+480 до км 2+568"

Обща стойност на проекта 2 164 393 лв с ДДС, усвоени средства през 2018 г в размер на 610
298 лв. с включен ДДС

Проект: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа,
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември –
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември – ул."Ал.
Стамболийски"

Усвоени средства през 2018 г в размер на 117 074 лв. с включен ДДС

Проект: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа,
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември –
Реконструкция и рехабилитация на улица с от 88 – от 188 с. Виноградец

Усвоени средства през 2018 г в размер на 134 280 лв. с включен ДДС

Средствата са осигурени с Постановления на Министерски съвет

През 2018 г. община Септември подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №
13/07/2/0/00078/29.05.2018 г за изпълнение на проект: "Реконструкция и рехабилитация
на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности
към тях в община Септември, област Пазарджик" по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ на Програмата за развитие на селските райони

Общата цел на проекта е да се подобрят условията на живот в общинския център гр.
Септември и селата Симеоновец, Лозен, Семчиново, Варвара и гр. Ветрен, община
Септември, като се повиши качеството на средата на живот, като по този начин се намалят



разликите, които съществуват в тази сфера между общините от «селски тип», каквато е
Септември и големите агломерационни ареали.
Тази цел е насочена и е част от цялостната стратегия за предоставяне на основни услуги за
населението, което би спомогнало да се разширят възможностите за икономически растеж,
туризъм и като цяло привлекателността на тези селища, както с цел да се задържи местното
население, така и да се привлече интереса на инвеститори, туристи и други потенциални
посетители на населеното място.
Рехабилитацията обхваща улиците:
- с. Симеоновец – ул. 19-та – 191 метра
- с. Лозен – ул. от ОТ84 до ОТ95 – 308 метра
- с. Семчиново - улица от ОТ91 до ОТ69 – 215 метра
- с. Варвара - улица от ОТ178 до ОТ185 – 317 метра
- гр. Ветрен – ул.21 от ОТ09 до ОТ287 и ул.51, от ОТ286 до ОТ211 – 455 метра - гр.
Септември – улица „Чайковски“ – 258 метра
- гр. Септември – улица „ Стефан Захариев“ - на предвидения за ремонт участък е 398 м
- гр. Септември – улица „Бузлуджа“ – 336 метра
- гр. Септември – улица „Васил Левски“ – 1262 метра
- гр. Септември – улица „Христо Ботев“ от ул.“Иван Вазов“ до ул.“Ал.Стамболийски“ (м/у
ОТ691 до ОТ657) – 486 метра

Обща стойност на проекта 2 171 026,40 лв с включен ДДС

Приоритет 2.3 Развитие на социалната инфраструктура

По мярка 2.3.2. Развитие на културната инфраструктура

През 2018 г. започна изпълнението на 3 проекта с бенефициенти читалища на територията на
община Септември с осигурено финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на
ПРСР 2014–2020:

• Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата
сглобяема сграда на Народно читалище „Пробуда–1935", на стойност 258 946 лв. без
включен ДДС

• Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Отец Паисий–1910", на
стойност 376 107 лв. без включен ДДС

• Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на Народно читалище
„Будители–2004“, на стойност 391 127 лв. без включен ДДС

Общите цели на проектите е да се подобрят условията на живот в гр. Септември, община
Септември, като се повиши качеството на средата на живот в селото по пътя на повишаване
ефективността на предлаганите културни услуги, като по този начин се намалят разликите,
които съществуват в тази сфера между общините от «селски тип», каквато е Септември и
големите агломерационни ареали.

В дългосрочен план постигането на основната цел на проектите, касае местните жители, на
които чрез реализацията му биха се предоставили допълнителни услуги с цел поддържане на



тяхната културна принадлежност и културно – историческо самосъзнание, а също по
отношение на другата целева група – туристите – реализацията на проекта би привлякло
интереса им и би превърнало населеното място в предпочитана дестинация при определяне на
техните планове за почивка и отдих.

Конкретни цели на проектите са:

• Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца и
др.)  до подобрената културна  инфраструктура в гр. Септември, община Септември

• Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността
на гр. Септември, община Септември за задържане на младия, предприемчив и по-добре
образован човешки ресурс;

• Повишаване на жизнения стандарт на населението и привлекателността на гр.
Септември като място за живеене и като нова туристическа дестинация.

През 2018 г. се завърши „Доизграждане на част от сграда "Дом на лозаря" с. Виноградец
- за Народно Читалище "Д-р Петър Берон - 1928", с. Виноградец.

Проекта е реализиран със собствени средства на Община Септември, като за 2018 г.
средствата са в размер на 99 920 лв с включен ДДС.

По мярка 2.3.3. Обновяване на социалната инфраструктура

На 10.04.2018 г. Община Септември приключи изпълнението на 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 допринесе за разширяване на възможностите и подобряване
качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчиха
равните възможности и се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на
социалните услуги, предоставяни в общността на територията на община Септември.

Специфични цели:

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



Създаде се 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  се предоставяха социалните
услуги.

Общата стойност на проекта е  499 367.24 лв., усвоени средства през 2018 г в размер на 23
222,31 лв. с включен ДДС.

През 2018 г. Община Септември в изпълнението на устойчивост за срок от 6 /шест/месеца по
Проект „Независим живот в община Септември” продължи да поддържа услуги за социално
включване в общността или в домашна среда.

Мярка 2.3.4. Разширяване и модернизиране на спортна инфраструктура

На 30.11.2017 г. Община Септември подписа договор №13/07/2/0/00220 за БФП за проект
„Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо
Ботев", находящо се в УПИ - XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр.
Септември, община Септември“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г

Тази инвестиция би могла да се отнесе не само към тук разглежданата мярка, но допринася
комплексно към изпълнението на три приоритета в рамката на ОПР - 1.4, 2.3 и 2.4., тъй като
работи, колкото в полза на образователната, социалната и спортната инфраструктура, толкова
и за облагородяване на градската среда и повишаване на привлекателността на гр. Септември
като туристическа дестинация.

По проекта е планирано:

 Изграждане на три спортни игрища с обща площ  2242,62 кв. м, две площадки за тенис
на маса и оборудвана площадка за фитнес;

 обособяване на свободно площадно пространство пред основния вход с кътове за
отдих и социални контакти; както и на пространство за паркиране на велосипеди;

 монтиране на детски съоръжения за игра на деца от 3 до 12 г. в близост до озеленените
площи;

 монтиране на вертикален подемник и тактилни плочки при основния вход на
училището, осигуряващи достъп за лица в неравностойно положение;

 обновяване на пешеходната зона около главния вход, двата подхода и площта около
спортните игрища с нови тротоарни плочи;

 почистване и облагородяване на озеленената площ на игрището и изграждане на
поливна система;

 монтиране на слънцезащитни съоръжения (перголи и беседки);



 След приключването на СМР е предвидено снабдяване на оборудване за нуждите на
СУ „Христо Ботев“.

Предвидената за получаване безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 021 994,61 лв с
включен ДДС

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места

Мярка 2.4.6 Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на
прилежащит епространства, включително и вертикална планировка

Общината подпомага строежа на новата енорийска църква "Св. Цар Борис-Михаил" в гр.
Септември през 2018 година са заделени 33 628 лв с ДДС

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

Приоритет 3.1 Модерно, достъпно и ефективно образование
Мерки:

3.1.1. Изграждане на модерна, позитивна и интерактивна образователна среда;

3.1.2. Подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху
грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната компетентност,
социалните и гражданските компетентности;

През първият срок на учебната 2018/2019г. СУ „Христо Ботев” работи по следните проекти:

1. Национална програма «Без свободен час», модул «Без свободен час в училище»

2. Национална програма «Съвременна образователна среда», модул «Подобряване

условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки» по която е

осигурено оборудване.

3. Изградена е безжична интернет мрежа (тип Wi fi) на територията на училището по

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в

системата на предучилищното и училищното образование“ със свободен достъп за

ученици и учители;

4. От началото на учебната година работим по схеми „Училищен плод” и „Училищно

мляко” на Държавен фонд „Земеделие”;

5. Продължаваме работа по Национална програма „Детско полицейско управление” на

МВР и МОН, съвместно с РУ на МВР гр .Септември за втори програмен период;

6. От началото на учебната 2018-2019 година в СУ»Христо Ботев» са доставени и

монтирани 351 броя ученически шкафчета по Национална програма „Осигуряване на



съвременна образователна среда”, на МОН, модул „Осигуряване на ученически

шкафчета”;

7. Учениците завършили обучение в първия програмен период на програмата „Детско

полицейско управление” през тази учебна година са включени в Програмата

„Киберскаут”- съвместен проект на Националния център за безопасен интернет,

„Теленор България” ЕАД и Главна дирекция „Национална полиция” на МВР.

8. Група от 20 ученици на СУ ”Христо Ботев”, гр. Септември получи одобрение за

участие в петдневно обучение в рамките на проект „Центрове за повишаване

готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна

програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Кохезионния фонд

9. Наемане на персонал по програми на ДБТ.

С реализирането на дейностите по всички тези проекти и програми училищното

ръководство цели да се подобри материалната база, физическата среда и условията за

обучение и възпитание на учениците.

През 2018 г. ОУ ” Хр. Смирненски „ с. Ветрен дол са участвали в национални
програми и проекти през учебната 2017/2018 г.:

1.Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа „ ,мярка
„  Изплащане на обезщетения на персонала .”

2.Национална програма „ Система за национално стандартизирано външно
оценяване „ .

3.Национална програма  „Информационни и комуникационни технологии „
/ ИКТ/.в училище.

4.Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда „
модул „Подобряване  на условията за експериментална работа по при-
родни науки „.

5. Проект „ СПОРТ „ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС за подпомагане на
физическото възпитание и спорта .

6. Проект „ТВОЯТ ЧАС„.
7.Програма за подпомагане на целодневната организация на учебния процес.

СУ “Христо Смирненски“ град Септември през 2018г. е реализирал дейности по
проект BG05M20P001 - 2.004 -0004 „Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните
знания, умения и компетентности /Твоят час/ - фаза I“



Проекти за 2018г. на ДГ „Приказни герои“ гр. Септември

1.Национална програма “Развитие на системата на предучилищното образование“

Цел: Осигуряване на подкрепяща среда в условията на детската градина за деца от
подготвителна група, с цел достигане на училищна готовност и овладяване на книжовен
български език.

2.Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и
спорта в ДГ „Приказни герои“ гр. Септември за 2018г.

ЦЕЛИ: 1.Създаване на положително отношение към физическите упражнения спорта ;
2.Активиране на двигателната активност на децата,  укрепване и закаляване на детският
организъм ;
3.Обогатяване на материалната база на ДГ със спортни уреди и пособия по
физическо възпитание;
3.Проект „Готови за училище“ –проекта е финансиран от фондация „Тръст за социална
алтернатива „/ТСА/

Цел: Подобряване на образователните възможности за деца

ДГ ,,Приказно вълшебство“ гр. Септември през 2018 г. са работили по Национални програми
и проекти:
НП „Обичам природата и аз участвам“ 2018 ПУДООС
Изграждане на площадка в двора на ДГ в гр. Септември
НП „Подпомагане на физическото възпитание и спорта“ по реда на ПМС 129/2000 г.
МОН Закупуване на спортни уреди и пособия
НП „Развитие на предучилищното образование“
МОН Допълнителна работа с деца, невладеещи български език
Проект „Готови за училище“
Фонд за превенция на престъпността –
ИГА; Фондация „Бъдеще“ Заплащане месечна такса на едно дете за времето от м.01 до  м. 05
вкл.
Приоритет 3.2 Постигане на по-висока и по-качествена заетост

За подобряване на местния трудов пазар са необходими множество действия и усилия от
страна на публичните власти и бизнеса. Предоставянето на комплексни услуги на безработни
лица и осигуряването на възможности за временна заетост са ефективни инструменти за
ограничаване на безработицата и намаляване на бедността.
Подходящи мерки за постигане на по-качествена заетост са стимулирането на младежката
заетост чрез стажантски програми, трудовата мобилност, системите за професионално
обучение и квалификация и ученето през целия живот.
Подобряването на знанията и уменията на работната сила и инвестициите в човешките
ресурси са основа  за постигане на повече и по-качествени работни места и интегриране на
възможно най-голям брой хора в заетостта. Осигуряването на баланс между търсенето и
предлагането на умения и компетентности е от съществено значение за адаптиране на
работната сила към потребностите на пазара на труда и структурните промени в местната
икономика.



Мерки:

3.2.1. Комплексни  услуги за безработни лица и осигуряване на временна заетост
3.2.2. Реализиране  на проекти за намаляване на младежката безработица
3.2.3. Включването на групи в неравностойно положение на пазара на труда

През 2018 г. община Септември сключи партньорско споразумение с Агенция за
социално подпомагане съгласно ПМС №332 на МС за социални услуги в домашна среда
„Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“

През 2018 г. са били включени 16 потребители на услуга „Личен асистент“, като усвоените
средства са в размер на 51 041,24 лв с. и собствени средства на община Септември в размер на
3 938,95 лв.

По програма „Старт в кариерата“ в администрацията на община Септември са били
наети трима служители.

Усвоени средства за 2018 г. в размер на 14 370 лв.

По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ в администрацията на община
Септември са били наети трима служители.

Усвоени средства за 2018 г. в размер на 8 676,00 лв.

По програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ в администрацията на
община Септември е бил нает един служител.

Усвоени средства за 2018 г. в размер на 5 838,00 лв.

Приоритет 3.3 Интегрирани социални услуги

Мерки:

3.3.1. Подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или
в риск от социално изключване лица, вкл. За осъществяване на процеса по
деинституционализация на деца и възрастни

3.3.2. Подпомаганe на най-уязвимите и маргинализираните групи като ромите чрез
интегрирани мерки и услуги, свързани с преодоляването на комплексните проблеми,
породени от липсата на заетост, на достъп до социални и здравни услуги и др.

3.3.3. Подкрепа за социално предприемачество и социална икономика



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

Първоначалното споразумение с АСП за финансиране е продължено през 2017 г. с
допълнително споразумение №1/28.04.2017г. към Договор за БФП №BG05FMOP001-
03.002-0191-С01, и проектът продължава да действа с подкрепата на Оперативна
програма за храни от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за
периода 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 216 544.59 лв с ДДС. Усвоените средства през 2018 г възлизат
на 68 431,00 лв с ДДС

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.

През 2018 г. Община Септември подписа Договор за съвместна дейност с Фонд
„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика гр. София и
реализира проект „Оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр.
Септември“.

По проекта е са доставени и монтирани печка електрическа, 6 квадратни плочи и една фурна,
чадър смукателен крайстенен, изцяло от неръждаема стомана с лабиринтни филтри и
осветление ,система смукателна - вентилатор със щумозаглушителен бокс, въздуховоди,
вертикален въздуховод ( комин) по схема, пекарна електрическа с горно и долно нагряване,
скара електрическа с тръбни нагреватели, работна маса крайстенна с долен рафт, везна
кухненска електронна -до 30кг, професионален вертикален хладилен шкаф, хладилник за
яйца, зеленчукорезачка, комплект с 5 диска. комплект тройка съдове за храна - котелка
емайлирана - 180 бр



Общата стойност на проекта е в размер на 26 378,81 с включен ДДС, като 23 740,93 лв са
финансирани от Фонд „Социална закрила“, а 2 637,88 лв са собствен принос на община
Септември.

През 2018 г. Община Септември изготви проект и кандидатства  за безвъзмездна
финансова помощ по проект „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА
УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Цел на процедурата

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното
включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-
маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и
прилагането на интегриран подход.

Специфична цел по ОП „Развитие на човешките ресурси”:

 Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване
чрез: Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните
групи (Направление 1).

 Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2).
 Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3).
 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

(Направление 4).

Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:

Специфичната цел на операцията е насочена към подкрепа за социално включване чрез
осигуряване на достъп до образование и обучение.

По ОП РЧР са допустими следните дейности:

1. Направление „Подобряване достъпа до заетост”
2. Направление „Подобряване достъпа до образование”
3. Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
4. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните

стереотипи”
Допустими дейности по ОП НОИП:

1. Допълнително обучение по български език за децата и учениците (вкл. за децата и
учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език
не е майчин.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от
етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18г., отпаднали от училище



4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски
произход от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища
извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските
квартали/махали в градовете до училище);

5. Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските
махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите
малцинства и търсещи или получили международна закрила

6. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите
малцинства и търсещи или получили международна закрила;

7. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от
етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;

8. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в
гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

9. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
10. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили

международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска
градина или учебни занятия;

11. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;

12. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и
културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании

През 2018 г. Община Септември сключи споразумение за партньорство по проект
„Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенция за социално подпомагане в партньорство
с 149 общини в България. Срокът за изпълнение на Проекта е до 31.12.2020 г. До тогава е
планирано да бъде актуализирана и нормативна база, която да осигури предоставянето на
услугата като държавно - делегирана дейност.
Проектът „Приеми ме 2015“ е естествено продължение на предходния проект „И аз имам
семейство“.
Целта на проект „Приеми ме 2015″ е да усъвършенства и да разшири обхвата на услугата
„приемна грижа“ и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна
форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен върху развитието на
специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик;
деца, които са непридружени бежанци, настаняването на деца до тригодишна възраст.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 – Добро управление и ефективна общинска администрация

Приоритет 4.1 Укрепване на институционалния и административен капацитет

Мярка: 4.1.3. Подготовка и управление на проекти от ЕСИФ

ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018 Г., ЗА КОИТО ПРЕДСТОИ ФИНАНСИРАНЕ



1. „Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в
УПИ XXXIV- За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"
2. „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ
III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с
цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"
3. „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов”
преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв.
104 на гр. Септември"
4. „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Серафим Янакиев Червенко
1933", Симеоновец
5. „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на
Община Септември”
6. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в
11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

7. „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в
9 броя населени места в Община Септември“

Проекти, реализирани със собствени средства на Община Септември през 2018 г.:

1. Текущ ремонт на НЧ "ВЪЗРАЖДАНЕ-1926" – КАРАБУНАР – 57 698,58 лв с включен
ДДС

2. Ремонт на пътна и улична мрежа – 42 224,58 лв с включен ДДС
3. Ремонт на тротоари – ул. „Средна гора“ – 29 794,35 лв с включен ДДС
4. Ремонт на тротоари - ул. „Христо Ботев“ – 15 819,56 лв с включен ДДС

Рекапитулация :

Общо усвоени средства през 2018 година от Европейски фондове и Национални програми,
Републикански бюджет и собствени средства - 1 848 888,10 лв в т.ч.:

- от Европейски фондове, Национални програми, Републикански бюджет - 1 596 854,20 лв.

- Собствени средства на Община Септември - 252 033,90 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

2018г.

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 223 252

2 Нетни приходи
от продажби на
предприятията
на глава от
населението

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

9 100

3 Брой на заетите
лица в
предприятията
от нефинансовия
сектор

Брой 3 310 3 800 НСИ 127

4 Разходи за
придобиване на
ДМА

Хил. лв. 14 607 28 000 НСИ 74 717

5 Чуждестранни
преки
инвестиции

Хил.
евро

12 980,4 15 500 НСИ 7 767,4

6 Брой
нефинансови
предприятия

Брой 677 800 НСИ 686

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

90

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

10,5

11 Намалени
вредни емисии
от
модернизираната
транспортна
инфраструктура

Процент 0 10 Община
Септември,
НКЖИ,
АПИ

Няма данни
за посочения
период

12 Разширена
зелена система

Процент 0 30 Община
Септември

20

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

50

15 Съотношение
между горските,
земеделските и
урбанизираните
територии

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

37 / 61 /
2

Общинска
земеделска
служба

37 / 61,6 / 1,4

16 Пътнотранспорт
ни
произшествияна
територията на

Брой 13 6 НСИ 65



Община
Септември

17 Убити лица при
ПТП на
територията на
Община
Септември

Брой 5 0 НСИ 1

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 10,8

20 Коефициент на
заетост

Процент

(2011)

43,3 50 НСИ 23

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

Лева 6 622 8600 НСИ 8206

22 Относителен дял
на населението
със завършено
висше
образование

Процент

(2011г.)

8 10 НСИ,
Община
Септември

9,1

23 Относителен дял
на населението
със средно
образование

Процент

(2011г.)

35 40 НСИ,
Община
Септември

37,5

24 Намален дял на
рано

Процент 0 30 НСИ,
Община

20



напусналите
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

4

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

2018 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 4

2 Инвестиции в
„зелени“
производства и
нетрадиционни
отрасли

Хил. лева 0 5 000 ИСУН,
Търговски
регистър

501,4



3 Стойност на
привлечените
средства за МСП
от фондове на
ЕС

Хил. лева 0 10 000 ИСУН, ДФЗ 32 467

Приоритет 1.2 Развитие на устойчиво  земеделие

4 Стойност на
изплатени
земеделски
субсидии

Хил. лева 3 000 6 000 МЗХ, ДФЗ 9 114

5 Създаване на
групи и
организации на
производители

Брой 0 2 МЗХ, ДФЗ 1

6 Сертифицирани
ферми за
биологично
земеделие

Брой 0 5 МЗХ, ДФЗ 5

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

2,81

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
местни млади
предприемачи

Брой 0 10 Община
Септември

11

11 Обновен/подобре
н интернет сайта
на Община
Септември

Брой 0 1 Община
Септември

1

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

1

Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната
инфраструктура

15 Пречиствателни
станции за
отпадни води

Брой 0 3 Община
Септември

0

16 Обновена
водопроводна
мрежа

км 0 5 Община
Септември,
ВиК
оператор

34,7

17 Изградена
канализационна
мрежа

км 0 7 Община
Септември

4,1



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

4,354

20 Реконструирана
жп мрежа

км 0 15 НКЖИ 38

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

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

Брой 0 7 Община 23



и места за отдих Септември

26 Изградени /
рехабилитирани
пешеходни зони,
площади и
велоалеи

Кв.м. 0 25 000 Община
Септември

9500

27 Изградени/рекон
струирани улици

км 0 5 Община
Септември

3,139

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
подобряване
атрактивността
на
образователната

Брой 0 3 Община
Септември

7



система

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

3

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

6

36 Осигурени
стажове на
млади
специалисти

Брой 3 30 Община
Септември

3

37 Проведени
обучения на
безработни лица

Брой 0 300 Община
Септември

77

38 Брой
преквалифицира
ни заети лица

Брой 0 250 Община
Септември

6

Приоритет 3.3 Интегрирани социални услуги

39 Осигурени
социални услуги
на уязвими
маргинализиран

Брой 0 3 Община
Септември

3



и групи

40 Подкрепени
проекти за
социално
предприемачеств
о

Брой 0 2 Община
Септември

1

Приоритет 4.1 Укрепване на институционалния и административен
капацитет

41 Брой обучения
на служители на
Община
Септември

брой 10 60 Община
Септември

6

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

1

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
междуобщински
проекти

брой 0 2 Община
Септември

0

46 Създадени
публично-частни

брой 0 1 Община
Септември

0



партньорства

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

Приет с Решение №1220 взето с Протокол № 61 от редовно заседание на Общински съвет гр.
Септември, проведено на 26.03.2019 г.

Марин Рачев

Кмет на Община Септември

Изготвил

Ива Дачева – Гл. специалист „УПОСЗ“


