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СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 2014-2020г. 

 
 

 

 

 

ВИЗИЯ 

Община Септември – устойчиво развиваща се община с проспериращи жители, с 

конкурентоспособна местна икономика, привлекателни и достъпни населени места,  

с чиста околна среда и високо качество на живот 

 

 

 

 

ОБЩА ЦЕЛ  

Подобряване на облика и привлекателността на Община Септември, постигане на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически растеж с повишена заетост и 

благосъстояние на населението . 

 

 

 

 

 



 

 
Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13‐13‐24/13.11.2013 г. между Община Септември и Министерство на Финансите 
Проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в Община 

Септември” 

                                     

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – Повишаване конкурентоспособността на местната 

икономика, постигане на интелигентен и устойчив растеж 

 

 

Приоритет 1.1 Инвестиции в технологична модернизация и внедряване на 

иновации в местната индустрия 

Възможни мерки: 

- Подкрепа за високотехнологични производства 

- Привличане на инвестиции в „зелени“ технологии 

- Подпомагане на изследователската дейност и създаване на връзки с национални 

и европейски мрежи за технологичен трансфер и информационен обмен 

- Подобряване на бизнес климата чрез местни стимули и ефективно 

административно обслужване 

 

Приоритет 1.2 Развитие на устойчиво  земеделие 

Възможни мерки: 

- Модернизиране на земеделските стопанства чрез инвестиции в технологии, 

материални активи и инфраструктура; 

- Повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и 

горските стопани и на заетите лица в техните стопанства; 

- Подобряване на пазарните позиции на първичните производители чрез 

създаването на групи и организации на производители с цел съвместно 

предлагане на пазара, съхранение и преработка на продукцията; 

- Подобряване на кооперирането между земеделски стопани, преработвателни 

предприятия и търговци на земеделска продукция; 

- Развитие и разширяване на стопанствата на млади фермери; 

- Подобряване и разширяване на хидромелиоративната инфраструктура за по-

рационално използване на водните ресурси; 
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Приоритет 1.3 Насърчаване на предприемачеството и промотиране на местния 

потенциал  

Възможни мерки: 

• Развитие на образованието и обучението в сферата на предприемачеството, 

включително в училище; 

• Подпомагане стартирането на собствен бизнес чрез предоставяне всички 

услуги в подкрепа на бизнеса на едно място (гише), включително 

наставничество, съвети и улесняване на достъпа до финансиране, достъп до 

"инкубатори" и "бизнес ускорители" и подкрепа за ранна интернационализация на 

младите предприятия.;  

• Подкрепа за стартиращи иновативни МСП 

• Популяризиране на успешни бизнес практики и модели;  

• Иницииране на форуми за споделяне на опит в сферата на предприемачеството 

• Създаване на информационни и презентационни материали за конкурентните 

предимствата на Община Септември и за възможностите за правене на бизнес в 

нея; 

• Създаване на информационни и презентационни материали за конкретни 

инвестиционни проекти;  

• Разпространение на информацията, чрез медиите, интернет, чрез търговски 

представителства, при посещения и гостувания и при организиране на 

икономически форуми; 

• Създаване и поддържане в актуално състояние на база данни за свободни 

общински и държавни терени и сгради, които позволяват развиването на 

стопанска дейност;  

• Обновяване и редовно актуализиране на интернет страницата на общинската 

администрация. 

 

Приоритет 1.4 Формиране на местен туристически продукт  

Възможни мерки: 

- Маркетинг на археология, минерални извори и др. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – Обновяване и развитие на техническата инфраструктура 

и подобряване качеството на околната среда 

 

Приоритет 2.1 Изграждане и реконструкция на екологичната инфраструктура  

Възможни мерки: 

- Разширяване на ВиК инфраструктурата и изграждане на пречиствателни 

станции 

- Ограничаване и оползотворяване на отпадъците 

 

Приоритет 2.2 Модернизация на транспортната инфраструктура 

Възможни мерки: 

- Ремонт на общинска пътна инфраструктура 

- Ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа 

- Железопътна инфраструктура 

 

Приоритет 2.3 Развитие на социалната инфраструктура 

Възможни мерки: 

- Образователна 

- Културна 

- Социална 

- Спортна 

 

Приоритет 2.4 Обновяване и благоустрояване на населените места  

Възможни мерки: 

- Осигуряване на достъпна архитектурна  среда; 

- Ремонт и изграждане на пешеходни зони и велоалеи; 

- Изграждане и обновяване на площадни пространства и зони за отдих; 

- Разширяване обхвата на улично осветление и повишаване на неговата 

енергийна ефективност; 
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- Въвеждане на мерки за повишаване на сигурността чрез изграждане на парково 

осветление и охранителни системи за наблюдение на обществени места. 

 

Приоритет 2.5 Комуникационна инфраструктура  

Възможни мерки: 

- Създаване и разширяване на инфраструктура за високоскоростен 

широколентов достъп 

 

Приоритет 2.6 Устройствено планиране на територията 

Възможни мерки: 

- Разработване на Общ устройствен план; 

- Цифров кадастър – надземен и подземен; 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 – Преодоляване на негативните социално-демографски 

тенденции и засилване на социалната интеграция  

 

Приоритет 3.1 Модерно, достъпно и ефективно образование   

Възможни мерки: 

- Изграждането на модерна, позитивна и интерактивна образователна среда; 

- Подобряване на ключовите компетентности на учениците с акцент върху 

грамотността, уменията за общуване на чужд език, дигиталната 

компетентност, социалните и гражданските компетентности; 

- Въвеждане на модерни технологии и интерактивни методи и средства в 

образователния процес, включително и на електронно съдържание; 

- Подобряване на управлението на институциите и процесите в системата на 

предучилищното и училищното образование; 

- Подкрепа на педагогически иновации за постигане на по-добри образователни 

резултати; 
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- Осигуряване на възможности за разгръщане на творческите способности и 

изява на децата и учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности 

занимания; 

- Целодневна организация на учебния ден в училищата; 

- Осигуряване на възможности за обучение, съобразно с индивидуалните 

потребности на децата и учениците, стимулиране на иновативността и 

предприемачеството; 

- Разработване на програми за семейна подкрепа с цел насърчаване участието на 

родителите в образователния процес; 

- Подкрепа за разработване и реализиране на училищни политики и програми за 

превенция на насилието и агресията сред децата; 

- Подкрепа за развитието на училищната мрежа и повишаването на качеството 

на образование в малките населени места, за обхващане на необхванатите в 

задължителна училищна възраст; 

- Насърчаване участието на учениците в процеса на управление и взимане на 

решение в училище, както и за развиване на форми на ученическо самоуправление. 

 

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

Възможни мерки: 

- Изпълнение на проекти и програми за временна заетост; 

- Реализиране  на проекти за намаляване на младежката безработица. 

- Осигуряване на стажове за млади специалисти; 

- Включването на групи в неравностойно положение на пазара на труда 

(посреднически услуги, кариерна ориентация, обучения за придобиване на 

професионална квалификация и/или ключови компетентности, стимули за 

работодателите за наемане на работа, финансиране на географска мобилност и 

др.). 

- Подкрепа за предприятията, насочени към подобряване качеството на 

работните места и квалификацията и уменията на заетите 
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Приоритет 3.3 Интегрирани социални услуги  

Възможни мерки: 

- 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 

- Подпомагане 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. 

- Подкрепа за социално предприемачество и социална икономика 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 – Добро управление и ефективна общинска 

администрация  

 

Приоритет 4.1 Укрепване на институционалния и административен капацитет  

Възможни мерки: 

- Подобряването на капацитета за стратегическо планиране и провеждане на 

специфични политики, вкл. планиране и управление на местното икономическо 

развитие 

- Укрепване на експертния капацитет за пространствено развитие и управление 

на територията 

- Подготовка и управление на проекти от ЕСИФ  

 

Приоритет 4.2 Повишаване ефективността на публичните услуги за гражданите 

и бизнеса  

Възможни мерки: 

- Въвеждане на електронно управление 

- Гъвкава местна данъчна политика  

- Оптимизиране на общинските разрешителни и лицензионни режими 
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Приоритет 4.3 Местно сътрудничество и трансфер на добри практики  

Възможни мерки: 

- Насърчаване на публично-частното партньорство 

- Изграждане на междуобщински сътрудничества и партньорства за решаване на 

общи проблеми 

- Засилване на международната дейност на общината чрез идентифициране и 

изпълнение на транснационални и междурегионални партньорски проекти 

 

 

Приоритет 4.4 Прилагане на местни интегрирани стратегии за развитие  

Възможни мерки: 

Използване на инструмента на новата регионална политика „Водено от 

общността местно развитие” чрез програмиране и прилагане на иновативни 

интегрирани многосекторни стратегии за местно развитие с многофондово 

финансиране.  Този инструмент замества подхода ЛИДЕР в местното развитие. 

Подходът ВОМР през програмния период 2014 – 2012 г. се прилага на ниво община 

или обединение на съседни общини.  

Всяка стратегия за водено от общностите местно развитие обхваща 

територия с население между 10 000 и 150 000 жители. 

 

 

 

 

За предложения : septemvri_2014_2020@abv.bg  

За информация 0888 92 75 76 

 

 


