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Настоящата програма се разработва на основание чл.44,ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Програмата за управление очертава конкретни 
цели и дейности за мандат 2015-2019 година, като следствие от подробен анализ на 
възможностите за осигуряване на финансов ресурс от фондове на ЕС и проектната готовност 
на общината за усвояване на този ресурс.Чрез оперативните програми на ЕС пред нас се 
откриват големи възможности за осъществяване на положителни тенденции в обществено-
икономическото развитие на общината. Програмата е съобразена със стратегическите цели за 
общинско развитие, като същевременно отразява крайният резултат, целите и сферите на 
въздействие за периода на управление. Програмата за управление на мандат 2015-2019 
година е съчетание на Предизборната платформа и поетите ангажименти към гражданите на 
община Септември. 

 

 

  



ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Създаване на условия за разкриване на работни места в кратки срокове чрез включване 
на местната икономика в дейностите на общината ; 

 Промяна на икономическата среда и привличане на инвестиции; 

 Ефективно използване на ресурсите на европейските и национални фондове за 
подобряване на общинската инфраструктура; 

 Ефективно сметопочистване ; 

 Изграждане на общинска транспортна схема; 

 Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост; 

 Повишаване на административния капацитет; 

 Създаване на условия за качествено образование и възпитание, съхраняване и развитие 
на културните институции в Общината; 

 Подобряване  условията на живот на гражданите на Общината, чрез  разширяване 
достъпа до здравеопазване и оптимизиране структурата на социалните услуги; 

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

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

 

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; 

 

 

І.АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

1.Повишаване на административния капацитет 
1.1 Оптимизиране на структурата, числеността и организацията на работата в 

администрацията. 

1.2 Подобряване на административното обслужване-коректно, качествено и навременно 

обслужване. 

1.3 Осигуряване на бързи, надеждни и достъпни административни услуги за гражданите. 



1.4 Отстраняване на бюрократичните препятствия пред бизнеса и жителите на общината и 

улесняване комуникацията: общинска администрация- граждани. 

1.5 Строг контрол и санкции за всички общински служители при неспазване на 

предвидените срокове и неизпълнение на служебните задължения. 

 

ІІ. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ 

 
  1.Ефективно сметопочистване. 

1.2 Строги условия при избора на сметопочистваща фирма с парична гаранция за добро 
изпълнение. 
1.3 Постоянен и строг контрол от страна на Общината за качественото и навременно 
почистване и за цялостното изпълнение на дейността  “Сметосъбиране и чистота” и 
“Снегопочистване“. 
1.4 Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички населени места. 
1.5 Стартиране на процедура за изместване на общинското сметище към новоизграждащото 
се регионално депо за отпадъци в Пазарджик. 
2. Ефективна транспортна схема съобразена с нуждите на населението в общината. 
 
 
 

ІІІ. ИНФРАСТРУКТУРА 

Чрез реализация на проекти Община Септември планира да извърши следните 
инвестиционни дейности по инфраструктурата на територията на общината. 

 

1 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Септември 

1.1 ул. „Стефан Захариев”   

1.2 ул. „П.Берон”  

1.3 ул. „Христо Ботев”  

1.4 ул. „Сараньово”  

1.5 ул. „Любен Каравелов” 

1.6 ул. „Ал. Стамболийски”  

1.7 ул. „Никола Вапцаров”  

1.8 ул. „Иван Вазов”  

1.9  ул. „Христо Ботев”  

1.10  ул. „Милеви скали”  

1.11 ул. „Еледжик”  

1.12 ул. „Ст. Стамболов”  

1.13 ул. „Спартак”  

1.14 ул. „Г. С. Раковски”  

1.15 ул. „Мусала”  

1.16 бул. „България”  



2 Ремонт на тротоари 90000 кв.м. , вкл.с 30 км. бордюри гр. Септември 

2.1 ул. „Хан Аспарух”  

2.2 ул. „А.Кънчев”  

2.3 ул. „П.Берон”           

2.4 ул. „Чайковски”       

2.5 ул. „Средна гора”  

2.6 ул. „Дунав”     

2.7 ул. „Калина”  

2.8 ул. „Еделвайс” 

2.9 ул. „Ал. Стамболийски”  

2.10 бул. „Съединение”     

2.11 бул. „България”  

2.12 ул. „Княз Борис I ”  

2.13 ул. „Родопа”  в кв.77     

2.14 улица от Северната страна на кв.77   

2.15 ул. „Родопа” 

2.16 ул. „Мусала”  

2.17 ул. „Страхил войвода”  

2.18 ул. „К. Марко”    

2.19 ул. „Май”           

2.20 ул. „Дружба”  

2.21 ул. „Г. Бенковски” 

2.22 ул. „Малка Марица”  

2.23 ул. „Загоре”     

3 
Реконструкция и/или рехабилитация на асфалтова 
настилка улици 

3.1 ул. „Стефан Захариев”   

3.2 ул. „П.Берон”  

3.3 ул. „Христо Ботев”  

3.4 ул. „Сараньово”  

3.5 ул. „Любен Каравелов” 

3.6 ул. „Ал. Стамболийски”  

3.7 ул. „Никола Вапцаров”  

3.8 ул. „Иван Вазов”  

3.9  ул. „Христо Ботев”  

3.10  ул. „Милеви скали”  

3.11 ул. „Еледжик”  

1.12 ул. „Ст. Стамболов”  

1.13 ул. „Спартак”  

1.14 ул. „Г. С. Раковски”  

1.15 ул. „Мусала”  

1.16 бул. „България”  

1.17 бул. „България”  



1.18 ул. „Балкан” 

4 Поддръжка на пътна настилка /кърпежи/ 

5 Ремонт на дъждоприемни шахти 200 бр. 

6 
Изграждане на нова улица с тротоари и паркинг от ул. „Еделвайс” до ул. 
„Калина”продължаване на бул. България 

7 Реконструкция на пешеходна зона 9000кв.м. 

8 Изграждане на парк "Костницата"  

9 
Изграждане на парк "Зад 1001 стоки - до Автогара Септември"  

10 Реконструкция на площад пред "1001 стоки"  

11 Зеленчуков пазар Септември - Реконструкция на плочник и сгради 

12 Изграждане на инфраструктура за спорт и отдих /нова гимназия/ 

13 Изграждане на детска площадка до трафопост при магазин „Бела Мария" 

14 Изграждане на детска площадка и място за отдих на ул.”Иван Вазов” 

15 
Изграждане на детска площадка и място за отдих в междублоково пространство 
/бул.България, зад магазин Тайгър/ 

16 
Изграждане на детска площадка и място за отдих в задблоково пространство 
/бул.България - до Здравна служба/ 

17 Пенсионерски клуб 

18 
Изграждане на детска площадка и място за  
отдих на ул. Шипка 

19 Реконструкция на фонтан с/у мл.дом 

20 Реконструкция на фонтан киното 

21 Изграждане на парк в двора на поликлиниката 

22 Изграждане на детска площадка и място за отдих на бул.”България” с/у Мл.дом 

23 
Изграждане на детска площадка и място за отдих зад тото ул. "Ст.Стамболов" и ул. 
"Оборище" 

24 
Изграждане на инфраструктура за спорт и отдих ул.Оборище, ул. „Г.С.Раковски „и ул. 
„Мусала” 

25 
Изграждане на инфраструктура за спорт и отдих ул. „Г.С.Раковски”-ул.”Римски път”-
ул.”Република” 

26 Реконструкция парк Мл.Дом 

27 Изграждане на инфраструктура за отдих  м/у ул. „Еледжик”и  ул. "Поп Богомил" 

28 
Реконструкция на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Симеоновец за соц.дейности и 
закупуване на 3 броя автомобили за соц.дейности 



29 Реконструкция и пристройка вила „Ракитово" 

30 Изграждане на площадки за пазар с.Карабунар и с.Виноградец 

31 Асфалтиране на улица / пред детска градина/ с. Лозен 

32 Основен ремонт СОУ "Христо Ботев" гр. Септември ( ограда ) 

33 Възстановяване на асфалтова настилка и подмяна на водопровод на ул. 1-ва с. Ковачево 

34 Асфалтиране на улици в с. Виноградец 

35 Общ.път ІV-80332 с. Славовица- гр. Ветрен от км.1+000 до км. 5+354 

36 Изграждане на пътя до арх. местност "Пистирус" 

37 

Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин 
дере" 

38 Изграждане на пътя от ЖП прелеза до хлебозавода 

39 Реконструкция на път от Стадиона до Фермата 

40 Изграждане на пътя от Фермата-Рьофикс-Хлебозавода 

41 
Изграждане на общински път от регулационната линия на с. Виноградец до зем.граница на 
с. Лесичово 

42 Чакълиране на пътища по населените места 

43 Изграждане на път за вилна зона с.Ветрен дол 

44 Саниране на общински сгради /мл.дом, сграда община, медицински център и др./ 

45 
Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици в 
населените места на Община Септември 

46 Залесяване на всички населени места 

47 Ново улично осветление 

48 Подпорни стени гр. Ветрен 

49 Изграждане на път от Исав през помпената станция до с. Злокучене 

50 Направа на нови автобусни спирки 

51 Геодезически заснемания, сканиране и проектиране 

52 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
с. Симеоновец 

53 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
с. Варвара 

54 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
с. Лозен 

55 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
с. Ковачево 

56 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Злокучене 

57 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
гр. Ветрен 



58 
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  
с. Славовица 

59 Ремонт на тротоари и бордюри гр. Ветрен 

60 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Лозен 

61 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Симеоновец 

62 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Варвара 

63 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Ковачево 

64 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Злокучене 

65 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ гр. Ветрен 

66 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Славовица 

67 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Карабунар 

68 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Бушуля 

69 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Виноградец 

70 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Ветрен дол 

71 Изграждане на детска площадка и места за отдих /паркове/ с. Семчиново 

72 

Изграждане на ограда, съблекалня, трибуни  и рехабилитация на терен стадион с. 
Семчиново 

73 

Изграждане на спортни площадки на територията на  
Община Септември 

74 Изграждане на спортна зала гр.Септември 

75 Изграждане на площад с. Лозен 

76 Изграждане на площад с. Симеоновец 

77 Изграждане на площад с. Варвара 

78 Изграждане на площад с. Ковачево 

79 Изграждане на площад с. Злокучене 

80 Изграждане на площад гр. Ветрен 

81 Изграждане на площад с. Славовица 

82 Изграждане на площад с. Карабунар 

83 Изграждане на площад с. Бошуля 

84 Изграждане на площад с. Виноградец 

85 Изграждане на площад с. Ветрен дол 

86 Изграждане на площад с. Семчиново 



87 Ремонт на  ЦДГ "Щастливо детство", с.Ковачево 

88 Благоустрояване ул. „Първа”гр.Ветрен 

89 Благоустрояване на улица с.Злокучене( ОТ 47----ОТ 53) 

90 Благоустрояване на улици с.Бошуля  ОТ 73-77,ОТ81-158 

91 Благоустрояване на улица 12 с.Семчиново 

92 Благоустрояване на улици с.Виноградец(ул.Пета) 

93 Благоустрояване( част.преасф.)  на ул.Кирил и Методий гр.Септември 

94 Благоустрояване на улица с О.Т.121-122-123-107 с.Симеоновец 

95  Рехабилитация на съществуващ парк в кв.66, гр.Септември 

    96 

Допълнителни строително-монтажни работи, изразяващи се в ремонтни дейности по 
възстановяване на асфалтова и трошено-каменна настилка по трасета в рамките на обект: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи за ВиК мрежата на гр. Септември” 

97 
Благоустрояване на улиците в населените места на територията на Община Септември 

98 
Благоустрояване на тротоарно пространство, кв.92 гр.Септември 

99 Закупуване на хардуер 

100 Програмни продукти, софтуер 

101 

Административна сграда Община Септември - подобряване на компютърната мрежова 
инфраструктура на 3 и 4 етаж 

102 

Рехабилитация на пътни участъци от Общинската пътна мрежа в Община Септември /старо 
плащане към "Пътстрой"/ 

103 Изграждане на система за видеонаблюдение. 

104 Благоустрояване на улици с.Варвара /6-та, 19-та, 5-та, 37-ма, 18-та/ 

105 Детски и спортни площадки в населените места на Община Септември 

106 Ремонт на  ЦДГ "Червена шапчица" гр. Септември(ремонт на канализационнамрежа). 

107 Укрепване на ерозирали брегове на "Селско дере" гр.Ветрен 

108 
Изграждане на масивна ст.бет.стена  по левия бряг на р.Чепинска в района на Варварски 
минерални бани 

 

ІV.ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

 

1.ОБРАЗОВАНИЕ 

Главна ценност в образователната система е детето. Интересите на общинската 
администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – 
осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата. 

В сферата на образованието се открояват следните  приоритети: 
1.2 Създаване на условия за качествено образование и възпитание на децата. 



1.3 Поддържане, развитие и обогатяване на материално техническата база в училищата и 
детските градини. 
1.4  Ремонтиране на физкултурните салони и външни площадки на училищата чрез 

кандидатстване по национални програми.   
1.5  От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда 

за деца и ученици с увреждания. 
 

 

2.КУЛТУРА 

2.1 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. 
2.2 Цялостно обновяване на сградата на Младежкия дом. 
2.3 Създаване на изцяло нова общинска политика за културата и привличане на творческите 
общности в управлението. 
2.4 Възраждане на дългогодишни традиции за тържествено отбелязване на бележити дати 
от българската история. 
2.5 Поддържане на традиционни прояви от местен и национален характер, както и родовите 
събори на селищата от общината.  

 

V.СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

1.СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

1.2 Подобряване  условията на живот на гражданите на Общината, чрез  разширяване 
достъпа до здравеопазване и оптимизиране структурата на социалните услуги. 
1.3 Осигуряване на необходимия финансов ресурс  за обезпечаване на дежурства на лекари 

в медицинския център от 20:00 часа до 08:00 часа всеки делничен ден, събота и неделя и 

през официалните празнични дни. 

1.4 Изграждане на подходяща инфраструктура и подходи на обществени места в това число 

и в сградата на общината за хора с увреждания.  

1.5 Ускоряване на процедурата за преминаване на дома в гр. Ветрен към общината.  

1.6 Създаване на нова база необходима за  оптимизиране на услугата ”Домашен социален 

патронаж”. 

1.7 Реконструкция на сграда ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Симеоновец за социални 

дейности. 

 

2.СПОРТ 

2.1 Развитие на спорта и изграждане на нови бази за спорт,  младежки дейности и отдих. 
2.2 Модернизиране на съществуващата спортна база. 



2.3 Задължително залагане в бюджета на средства за поддържане на вече съществуващи 

спортни обекти. 

2.4 Прозрачност и обективност  при разпределяне на бюджетните средства между 

спортните клубове.  

2.5 Организиране на спортни мероприятия. 

2.6 Развитие на масовия спорт за деца и младежи. 

2.7 Цялостно обновяване на базата на лагер „Вилата” гр. Ракитово. 

2.8 Детски и спортни площадки в населените места на Община Септември. 

 

 

Настоящата програма за управление на Община Септември е приета на заседание на 

Общинският съвет Септември решение № 77 взето с протокол № 5/28.01.2016 г. 

 

 

Изготвил: 

Н.Вардина 

Секретар на Община Септември 

 

 


