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                                    УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

                                                                КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

                                                          /ВАСКА ЙОРДАНОВА РАЧЕВА/ 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ 

2020-2023 г. 

  

Настоящата програма се разработва на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Програмата за управление очертава конкретни цели, 
приоритети и дейности за мандат 2020-2023 година. Програмата е съобразена със 
стратегическите цели за общинско развитие и е съчетание от предизборната платформа и поетите 
ангажименти към гражданите на община Септември. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

 Открито управление и прозрачност при разпореждане с общински активи; 

 Отговорно отношение към проблемите на населелените места от Общината; 

 Работеща и компетентна общинска администрация; 

 Максимална ефективност при изготвяне и реализиране на евро проекти;  

 Комуникация с жителите на община Септември по различни проблеми за развитието на 
Общината;  

 Целево изразходване на бюджетни средства и финансова прозрачност; 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

         Основните цели на управлението са надграждане на постигнатото през изминалия мандат и 
продължаване на дългосрочното европейско развитие на града ни, в съответствие с приетите 
национални и регионални стратегически приоритети, както и плановете и програмите за 
развитие, приети от Общински съвет Септември, за постигане на висок жизнен стандарт на 
населението в общината, изграждане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена 
среда. 
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 Благоустрояване чрез ефективно използване на ресурсите на европейските и национални 
фондове за подобряване на общинската инфраструктура;  

 Ефективно сметопочистване ; 

 Подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната 
инфраструктура на територията на Община Септември; 

 Подобряване качеството на социално значимите дейности; 

 Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на бизнеса; 

 Модернизация на транспортната инфраструктура;  

 Опазване и поддържане на околната среда; 

 Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост; 

 Опазване и разумно използване на природното и културно – историческото наследство; 

 Развитие на спорта и изграждане на нови бази за спорт,  младежки дейности и отдих; 

 Повишаване административния капацитет на работещите в общинска администрация;  

 Подобряване качеството на административното обслужване; 

 Подобряване на обществения ред и сигурността на територията на Община Септември; 
 

В Програмата са формулирани няколко основни направления за развитие на Община 
Септември: 

 
• Благоустрояване; 
• Управление на общинските финанси; 
• Общинска собственост; 
• Транспорт; 
• Обществен ред и сигурност; 
• Общинска икономика; 
• Здравеопазване, образование, култура и туризъм; 
• Управление на отпадъците и Екология; 
 Спорт и младежки дейности; 
 Административно обслужване; 

 

І. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

Приоритет: Проектиране и реализиране на нови инфраструктурни обекти и 
сгради общинска собственост. 

Очаквани резултати: Подобряване цялостната визия на община Септември, 
постигане на по - висок жизнен стандарт. 
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 Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Ковачево, Община Септември 

 Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Лозен, Община Септември 

 Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Ветрен дол, Община Септември 

 Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Семчиново, Община Септември 

 
Изграждане на обществено достъпна площадка за игра, разположена на открито до 
Читалище в с. Ковачево 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км. по улици в 9 
броя населени места в Община Септември.  

 

Изготвяне на технически проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с 
обща дължина 25,600 км по улици в 12 (дванадесет) броя населени места в общ. 
Септември 

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, 
съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември по  обособени позиции” 
– Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - бул."България"  
от ул."Еделвайс" до ул.”Калина”. 

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община Септември: Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в гр. Септември - улица от бул."България" О.Т. 698А до ул.”Княз 
Борис I” О.Т. 720”. 

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община Септември: Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в гр. Септември - бул."България" от ул.”Симеон Велики” до парк 
„Костница“. 

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община Септември - Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в гр. Септември - ул. „Сараньово”. 

 
Изграждане на водопровод за минерална вода на ул. „Сараньово”, гр. Септември, 
община Септември - Вътрешно трасе  клон 4 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "Сараньово", гр. Септември, 
Община Септември. 

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения 
и принадлежности към тях в община Септември: Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в гр. Септември - ул. "Симеон Велики”. 

 

Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ОДЗ "ЧЕРВЕНА 
ШАПЧИЦА", находящо се в УПИ - XVIII, за детска градина, кв. 112  по 
регулационния план на гр. Септември, община Септември 

 
Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ЦДГ, находяща 
се в УПИ I - детски комбинат, кв.77 по плана на гр. Септември, общ. Септември 

 
Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към Детски комплекс 
гр. Септември, общ. Септември 

 

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, общ. Септември 
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Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ I - поликлиника в кв. 74,  с цел 
подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. Септември 
/Медицински център/ 

 

Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ VII - за културни дейности в 
кв. 36, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. 
Септември /Младежки дом/ 

 
Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище 
на мин. води "Варвара" до с. Ветрен дол, общ. Септември. 

 

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 кв. 187 по план на гр. Септември. 

 Благоустрояване на част от улица "Мусала", гр.Септември, Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "Мусала", гр.Септември, 
Община Септември. 

 
Изграждане на водопровод за минерална вода на ул. „Мусала”, гр.Септември, община 
Септември - Вътрешно трасе  клон 4 

 Благоустрояване на улица "Г. Бенковски", гр.Септември, Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "Г. Бенковски", гр.Септември, 
Община Септември. 

 
Изграждане на водопровод за минерална вода на ул. „Г. Бенковски”, гр.Септември, 
община Септември - Вътрешно трасе  клон 4 

 Благоустрояване на улица "Княз Борис I", гр.Септември, Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "Княз Борис I", гр.Септември, 
Община Септември. 

 
Изграждане на водопровод за минерална вода на ул. „Княз Борис I”, гр.Септември, 
община Септември - Вътрешно трасе  клон 4 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "Малка Марица", 
гр.Септември, Община Септември. 

 
Благоустрояване на бул. "Съединение" /от бул."Възраждане" до ул. "Хр. Ботев"/, гр. 
Септември, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "Дунав", гр. Септември, Община Септември. 

 
Реконструкция на улична и водопроводна мрежа на улица "Дунав", гр. Септември, 
Община Септември. 

 
Изграждане на водопровод за минерална вода на ул. „Дунав”, гр. Септември, община 
Септември - Вътрешно трасе  клон 4 

 Благоустрояване на улица "П. Берон", гр. Септември, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "Шипка", гр. Септември, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "Н. Вапцаров" /II част/, гр.Септември, Община Септември. 

 
Реконструкция на улична и водопроводна мрежа на ул. "Бреза", гр. Септември, 
Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "Незабравка", гр. Септември, Община Септември. 

 
Рехабилитация на съществуващ парк УПИ XXII, кв. 81 по план на гр. Септември /ул. 
"Шипка"/ 
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Рехабилитация на съществуващ парк УПИ I, кв. 54 по план на гр. Септември 
/Г.С.Раковски/ 

 
Рехабилитация на съществуващ парк находящ се в зеленина между улици в кв. 73 по 
план на гр. Септември /Малкия Парк/ 

 

 Част от общински път PAZ1206 - /III-8402/Септември/III-3704/ от км 6+480 до км 
8+130, /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул."Съединение" 
от ПЪТ PAZ 8402 до бул."България"( от км 0+000 до км1+650)/. 

 
Път PAZ1128 "/ I-8, Лозен- Пазарджик-граница общ. / Пазарджик- Септември/- 
Ковачево-Злокучене / III- 8402/"' от км 0+690 до км 4+260 и от км 6+050 до км 6+850 

 Рехабилитация на съществуващ парк находящ се в зеленина между Стадион и Рьофикс 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "17-та", с. Семчиново, 
Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "31-ва", с. Семчиново, 
Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "16-та", с. Симеоновец, 
Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "17-та", с. Симеоновец, 
Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "18-та", с. Симеоновец, 
Община Септември. 

 
Изготвяне на проект за част от улица "15-та" и продължава до улица "18-та", с. 
Симеоновец , общ. Септември. 

 

Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за 
трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в 
УПИ X - за площад, в кв. 46 по план на с. Симеоновец, общ. Септември. 

 
Изграждане на поливна система за стадион с. Симеоновец  

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Симеоновец 

 Ремонт част от сграда за нуждите на ловна дружинка с. Симеоновец 

 
Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към ЦДГ, находяща 
се в УПИ VI - ОДЗ, кв.78 по плана на с. Варвара, общ. Септември 

 Реконструкция и благоустрояване на площад с. Варвара 

 
Рехабилитация на съществуващ парк УПИ IX - за озеленяване в кв.20, с. Варвара, общ. 
Септември 

 
Рехабилитация на съществуващ парк УПИ XIII - за озеленяване в кв.50, с. Варвара, 
общ. Септември 

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Варвара 

 Изграждане на паркоместа на улица "22-ра" /о.т. 96 и о.т.97/, с. Вeтрен дол 

 Реконструкция и благоустрояване на площад с. Ветрен дол 

 
Реконструкция на покрив на ОУ ,,Христо Смирненски'', находящо се в УПИ V - 
училище, квартал 12А по регулационния план на с. Ветрен дол, община Септември 

 

Реконструкция на физкултурен салон към ОУ ,,Христо Смирненски'', находящо се в 
УПИ V - училище, квартал 12А по регулационния план на с. Ветрен дол, община 
Септември 
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Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "5-та" с. Лозен, Община 
Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "13-та" /о.т.11 до о.т.19/ с. 
Лозен, Община Септември. 

 
Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа на улица "20-та" /о.т.84 до о.т.85/ с. 
Лозен, Община Септември. 

 Направа на поливна система и районно осветление в парк с. Лозен 

 
Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ IV - кметство в кв. 14, с. 
Ковачево, общ. Септември,  с цел подобряване на нейната енергийна ефективност  

 Благоустрояване на улица "29-та" /о.т.37 до о.т.51/ с. Ковачево, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "23-та", с. Ковачево, Община Септември.  /за д. градина/ 

 
Рехабилитация на съществуващ парк УПИ XV и XIV - в кв.6, с. Злокучене, общ. 
Септември 

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Злокучене 

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Бошуля 

 Ремонт на Детска градина с. Бошуля  

 
Благоустрояване на тротоар около църква с. Бошуля 

 Благоустрояване на площад с. Бошуля 

 
Ремонт на съществуваща масивна сграда за нуждите на ловната дружинка на с. 
Карабунар, общ. Септември 

 Благоустрояване на площад с. Карабунар 

 Ремонт на част от помещенията в НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар 

 Изграждане на рекламни пилони, с. Карабунар 

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Карабунар 

 

Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на 
народно читалище "ВЪЗРАЖДАНЕ - 1926", находящо се в УПИ III - културен дом, 
кв.44 по плана на с. Карабунар, община Септември 

 Благоустрояване на улица "8-ма" с. Карабунар, Община Септември.  

 
Изграждане на обществено достъпна площадка за игра, разположена на открито за 
възрастова група от 3 до 12г. - в с. Виноградец 

 Ремонт на Детска Градина с. Виноградец 

 Закупуване на фитнес оборудване за младежки клуб в с. Виноградец, общ. Септември 

 

Реконструкция и рехабилитация на част от общински път PZA 3209 от км 3+116 до км 
3+433, /който в регулационните граници на с Виноградец съвпада с улица "5-та" от о.т. 
152 до о.т. 161/. 

 Благоустрояване на улица "12-та", с. Виноградец, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "25-та", с. Виноградец, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "6-та", с. Виноградец, Община Септември. 

 Изграждане на система за видеонаблюдение с. Виноградец 

 Изграждане на поливна система в парк с. Виноградец, общ. Септември 

 Ремонт сграда за нуждите на ловна дружинка с. Виноградец 

 Благоустрояване на улица "21-ва", с. Славовица 
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Рехабилитация на част от път PAZ 1205 /III-8402 - Виноградец - Церово/ - Славовица - 
Долно Вършило - /III-3704/  

 Благоустрояване на улица "6-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "7-ма", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "53-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "8-ма", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "36-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "39-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "43-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Благоустрояване на улица "46-та", гр. Ветрен, Община Септември. 

 Реконструкция на улица "19-та", гр. Ветрен, Община Септември 

 Реконструкция на улица "33-та", гр. Ветрен, Община Септември 

 Реконструкция на улица "51-та", гр. Ветрен, Община Септември 

 
Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на 
територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол 

 
Изграждане на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община 
Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол 

 

Изготвяне на проект за Общински път, започващ от път II -84 Звъничево - Ветрен дол 
до път III -3706 Паталеница - Ветрен дол, преминаващ през землището на с. Ветрен 
дол, общ. Септември. 

 

Изготвяне на проект за Общински път, започващ от път PAZ 2202 /новоизградения 
надлез/, преминава зад стадион, пресича път PAZ 1128 и се включва в ул. "2-ра", с. 
Ковачево, общ. Септември. 

 

Изготвяне на проект за Общински път, започващ от път до ВРЗавод /от ЖП прелез/  - 
гр. Септември до път IV клас /PAZ 1206 / Септември - Ветрен, преминаващ през 
землището на гр. Септември, общ. Септември. 

 

Изготвяне на проект за Общински път, започващ от път PAZ 1206 /Септември - Ветрен 
/ до път минаващ покрай база "РЬОФИКС", и напоителен канал вкл. се в същ. 
Напоителен канал зад Стадион, преминаващ през землището на гр. Септември, общ. 
Септември. 

 Изготвяне на проект за НЧ "Селска пробуда-1927" - с. Варвара 

 Изготвяне на проект за НЧ "Христо Смирненски -1904" - гр. Ветрен 

 Изготвяне на проект за НЧ "Христо Ботев" - 1928 - с. Ковачево 

 Изготвяне на проект за НЧ "Култура-1910" - с. Ветрен дол 

 
Геодезическо заснемане и проектиране на инфраструктура за вилна зона м. "Милеви 
скали" 

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

 Ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на поставените 
управленски цели и ключов фактор за устойчивото развитие на Община Септември. Чрез 
ефективното и ефикасно управление на общинския бюджет могат да се стимулират действията на 
местно ниво, така че гражданите да се възползват от доброто местно управление, посредством 
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постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в 
обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на очаквания на обществеността. 

Приоритети:  Оптимизиране управлението на общинските финанси чрез разширяване 
обхвата и качеството на предоставяните услуги, повишаване събираемостта на данъчните и 
неданъчните приходи, ефективно усвояване на европейски средства по програми, проекти и 
фондове, формиране на допълнителни приходи в бюджета от продажбата на неизползвани от 
общината сгради и земи, които биха могли да са подходящи за частни интереси, които от своя 
страна ще имат влияние върху местното икономическо развитие. 

    Очаквани резултати: Осигуряване на допълнителни приходи в бюджета на община 
Септември и удовлетворяване потребителите на услуги, предоставяни от общината, увеличаване на 
приходите в общинския бюджет, подобряване на инфраструктурата, благоустрояване и повишаване 
качеството на живот на гражданите, по-добро управление на общинската собственост и генериране 
на по-големи собствени приходи. 
 

ІІІ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
          Приоритети: Управлението и разпореждането с общинската собственост в Община 
Септември е насочено към оптимизиране на дейностите по събиране на необходимата информация 
и нейния анализ. Увеличаване на контрола при реализирането на програмата за управление и 
разпореждане с общинска собственост, както и съобразяването й с дейностите по Стратегията за 
управление и разпореждане с общинска собственост.  

          Очаквани резултати:Увеличаване приходите на община Септември от наеми и от продажба 
на имоти, частна общинска собственост.   

ІV. ТРАНСПОРТ 

 
          Приоритети:      Актуализиране на общинската транспортна схема, насочена към ефективно 
обслужване на пътниците и съответстваща на реалния пътникопоток.  

  Очаквани резултати: Подобряване на транспортното обслужване на населението. 

 
V. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

          Осигуряването на условия за спокойствие, труд и отдих на населението е приоритет в 

управлението на община Септември. 
          Приоритети:  
          1. Подобряване на обществения ред и сигурност чрез повишаване на нивото на  
взаимодействие и организация на работа на органите и службите, имащи отношение към 
осигуряване на спокойствие на труд и отдих на гражданите на община Септември.  
         Очаквани резултати: Синхронизация и подобряване на работата по превенция на 
престъпността от всички     институции, с цел постигане на конкретни и измерими резултати. 
          2. Изграждане на видеонаблюдение на входовете и изходите в населените места от общината. 
      Очаквани резултати: Повишаване спокойствието и сигурността на гражданите. 
      3. Подобряване планирането, превантивната дейност, ранното предупреждение и оповестяване 
на населението за начините на поведение и действия при кризи и бедствия, както и координация 
при провеждане на спасителни операции. 

Очаквани резултати: По-добра организация и взаимодействие между различните институции 

и действия на населението на Община Септември при възникване и преодоляване на кризисни 

ситуации. 
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     4. Разработване и внедряване на програми, съобразени със структурата, динамиката и 
тенденциите на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината с цел 
постигане на максимален възпитателен резултат с децата в социален и криминален риск.  
       Очаквани резултати: Намаляване броя на противообществените прояви и престъпленията от 

малолетни и непълнолетни лица 
 
 

VІ. ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА 
 

         Основна цел в сферата на общинската икономика е осъществяване на контрол върху дейността 

на търговските дружества с общинско участие в съответствие с действащата нормативна уредба, 

както и създаване на предпоставки и условия за успешно функциониране на бизнеса, по-добра 

комуникация и адекватно административно обслужване, което да удовлетвори потребителите на 

услуги. 
         Приоритети:  
         1. Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие чрез осъществяване 
на постоянен контрол върху стопанисването и управлението на имуществото и дейността на 
общинските предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС. 
         Очаквани резултати: Подобряване на финансовото състояние на общинските предприятия и 
повишаване на изискванията за изпълнение на основните цели и задачи, свързани с дейността им.  
         2. Подобряване на диалога и взаимодействието между община Септември и представители на 
бизнеса.  

         Очаквани резултати: Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на 

предприемачеството. 
 

VІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 
 

       1. Здравеопазване          
            Приоритети:  

 Осигуряване на условия за профилактика на социално значимите болести  
           Очаквани резултати: Намаляване броя на заболелите. 

 Провеждане на образователни и профилактични кампании чрез организиране на 
безплатни прегледи и изследвания във връзка със социално-значими неинфекциозни 
заболявания. Раздаване на информационни материали за повишаване 
информираността на гражданите за здравословен начин на живот.  

           Очаквани резултати: Повишаване на информираността и подобряване на качеството на 
живот. 

 Подобряване на достъпа на гражданите до здравни грижи и услуги.  

Очаквани резултати: Оптимизиране на инфраструктурата на общинското лечебно 

заведение. 

 
2. Образование 

           Основната задача на община Септември при определяне на приоритетите, свързани с 

образованието, е изграждането, поддържането и усъвършенстването на отворена и гъвкава 

ефективна система за функциониране и контрол, съгласно действащата нормативна база. Целта е 

активно участие на децата, родителите и гражданите в процесите на системата, създаване на 

условия за пълноценна, сигурна и достъпна среда за обучение и труд на младите хора. 
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          Приоритети: 
 Изграждане на система за ефективен административен и финансов контрол.  
 Създаване на условия за качествено образование и възпитание на децата. 
 Поддържане, развитие и обогатяване на материално техническата база в 

училищата и детските градини. 
  Развитие на спортната база в учебните и детски заведения. 
 От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна 

среда за деца и ученици с увреждания. 
Очаквани резултати: Ефективен механизъм за управление и контрол на финансовите 

средства. Подобряване качеството на образованието в общината. 

3. Култура 
Приоритети: 

 Устойчиво развитие на политиката по опазването и социализация на културното 
наследство и активно взаимодействие между държавата и местната власт.  

 Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство.  

 В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за 
провеждане на утвърдените събития от културния календар на Община 
Септември. Ще се положат усилия за разширяване и разнообразяване на същия. 

 Цялостно обновяване на сградата на Младежкия дом. 
 Създаване на изцяло нова общинска политика за културата и привличане на 

творческите общности в управлението. 
 Възраждане на дългогодишни традиции за тържествено отбелязване на бележити 

дати от българската история. 
 Поддържане на традиционни прояви от местен и национален характер, както и 

родовите събори на селищата от общината.  
Очаквани резултати: Съхранено и социализирано културно наследство - фактор за 

устойчиво регионално развитие. 
4. Туризъм  

     С развитието на дейностите в сферата на туризма се цели повишаване на привлекателността 

и утвърждаването на общината ни като туристическа дестинация в България. 

Приоритети: 

 Създаване на условия за развитие на селския туризъм; 

В основата на бъдещото развитие на региона ще е развитието на селския туризъм. 

 За да се постигне амбициозната цел – туристите да започнат да предпочитат селата от 

подножието на Родопите в Септемврийско е необходимо разработването на находището 

за минерална вода над с. Варвара и  продължаване на започнатата местна политика в 

посока развитие на културно-историческото наследство в лицето на Емпорион Пистирус 

- античния град, както и стария римски път край Ветрен; 

 Изграждане на нов минерален водопровод от Варварски минерални бани до град 

Септември; 

 Изграждане на туристическа еко и велопътека свързваща новоизграждащия се парк 

„Марица“ и културно-историческите обекти около Ветрен с местността „Света Марина, 
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с. Варвара , параклисите около с. Варвара, кръстовете над с. Ветрен дол , с. Симеоновец 

и с. Семчиново; 

 Доизграждане на парк „Марица“- построяване на ловна база с ферма за фазани и 

яребици; 

 

VІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ЕКОЛОГИЯ 
        Приоритети: 

       1. Ефективно сметопочистване. 
     2. Закриване на депото за битови отпадъци и изграждане на компостираща инсталация; 

     3. Постоянен и строг контрол от страна на Общината за качественото и навременно 

почистване и за цялостното изпълнение на дейността  “Сметосъбиране и чистота” и 

“Снегопочистване“. 

     4. Допълнително доставяне на съдове за смет и още по-ефективно почистване 

5. Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички населени места. 
6. Създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда.  

 
 

ІX. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
 

         Приоритет в политиката на Община Септември е да насърчава активния и здравословен начин 
на живот на населението на общината. Съвременната система за физическото възпитание и спорт е 
неразделна част от социалната политика на държавата, общините и обществото. Спортът в 
съвременния свят е една от основните дейности с огромно влияние за подобряване на здравния 
статус и развитието на човешкото общество.  

Приоритети: 
 Обновяване на спортната инфраструктура чрез изграждане, реконструкция и модернизация 

на спортно-материалната база в община Септември; 
 Подпомагане подобряването на условията и материално-техническото обновяване на 

спортните обекти, включително и на тези за свободното време на територията на община 
Септември. 

 Организиране и провеждане на спортни мероприятия на местно, регионално и национално 
ниво с участници от всички възрастови групи. 

 Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността си; 

 
Очаквани резултати: Възможност за възпитание в здравословен начин на живот. 
 

X. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 
        Социалната политика е свързана с планиране и развитие на социални услуги за населението, 
правилното им управление в съответствие с държавните стандарти и повишаване на качеството на 
предлаганите от общината социални услуги - делегирани от държавата дейности и услугите, 
финансирани от местния бюджет.  
В областта на социалната политика Община Септември ще продължи да развива благоприятна 
социална инфраструктура, чрез развитие на широк спектър от социални услуги за различните 
рискови групи и изграждане на архитектурен достъп до тях и разкриване на Център за социална 
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рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/за деца и пълнолетни лица с увреждания, към община 
Септември в бившия ДМСГД-Ветрен. 
 

XІ. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

             Администрацията дължи своето съществуване на гражданите и бизнеса и принципи като 
откритост, прозрачност и равнопоставеност трябва да са сред основните стандарти на работа на 
служителите. Качеството и бързината на предоставяните административни услуги определят 
степента на доверие на българските граждани и бизнеса към администрацията. 

             Приоритети: 
 Развитие и утвърждаване на административен капацитет като основен фактор за постигане 

на стратегическите цели на управлението на общината; 
  Ефективно управление на човешките ресурси чрез създаване на способни, отговорни, 

мотивирани служители, притежаващи необходимите компетентности и потенциал за 
успешно изпълнение на целите на управлението; 

 Усъвършенстване на административните и управленски процеси в администрацията; 
 Превенция и противодействие на корупцията и предотвратяване наличието на конфликт на 

интереси; 
 Контрол на документооборота; 
 Подобряване организацията на административното обслужване; 

Очаквани резултати: Подобряване на административното обслужване и осигуряване на 
информираност на населението за услугите, предоставяни на територията на общината; 
въвеждане на ясни правила за административно обслужване и докладване при неспазване на 
стандартите за обслужване; повишаване имиджа на общинската администрация сред 
инвеститори, местен бизнес и граждани; подобряване на механизмите за комуникация и 
обратна връзка от потребителите на услуги. 
 
Настоящата програма за управление на Община Септември е приета на заседание на 
Общинският съвет Септември с Решение №393/30.11.2020г. взето с протокол 
№17/30.11.2020г.2020г. 

 

 


