ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
ЗА 2018 ГОДИНА
( във връзка с чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие)
Съгласно чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие до 31 март Община Годеч представя пред Общински съвет Годишния доклад
по изпълнение на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година.
Като документ на устойчиво интегрирано развитие за стратегическо планиране на
местно ниво, Общинския план за развитие на Община Годеч за периода 2014 – 2020 година е
разработен в съответствие на Областната стратегия за развитие на Софийска област 2014 –
2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район 2014 – 2020 г., Националната
стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г., Националната програма за развитие
България 2020.
Годишния доклад по изпълнение на Общинския план за развитие е основен,
нормативно регламентиран документ в Закона за регионалното развитие, по отчитане на
наблюдението на изпълнението на Общинския план. Този доклад служи за основа при
оценка на изпълнението и приноса на отделните проекти за постигане на планираните
крайни резултати.
Кметът на Общината е орган, който организира наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие, като обобщава резултатите в годишен доклад съгласно чл. 91
от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие. Съдържанието на годишните
доклади се определя от чл. 91, ал. 8 от ППЗРР.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и
местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на
информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо
планиране на регионално и местно развитие (чл.77 от Правилник за прилагане на закона за
регионалното развитие – ППЗРР).
На основание чл. 24 от Закона за регионалното развитие, Общинския съвет одобрява
годишните доклади за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие.
Годишният доклад се внася за обсъждане от Общински съвет всяка следваща година и се

одобрява от него по предложение на Кмета на общината. Копие от годишния доклад се
изпраща на председателя на Областния съвет за развитие.
Финансовото и техническо обезпечаване на дейността по наблюдение на Общинския
план за развитие се осигурява от бюджета на общината (чл. 90 от Закона за регионално
развитие).
За изпълнение на поставената обща цел, Общинският план за развитие на община
Годеч поставя следните стратегически цели:
1. Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентен местен
потенциал.
2. Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива
заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна изява.
3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места.
Във връзка с гореизложеното, през 2018 година, Община Годеч работи

по

изпълнение на поставените приоритети.
По приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика на основата на местния потенциал.
Специфична цел 1.2. Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско
стопанство.
Мярка 1.2.1. Развитие на производство на продукти с висока добавена стойност
при устойчиво управление на природните ресурси.
През 2018 година действащите договори за отдаване под наем на земеделска
земя - ниви, пасища и мери, ливади, поземлени имоти в горски територии, съгласно чл.
24 а, ал. 5, чл. 37 и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.
43а от Закона за горите, както и Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч са
292 броя, от които сключените през 2018 г. са 109 броя. Постъпилите приходи в
общинския бюджет са 758 002,52 лева.
Развитие на земеделието има положителни аспекти за Община Годеч – чрез
отдаване под наем на общинска земеделска земя постъпват приходи в Общината;
постига се устойчиво развитие на ландшафта чрез поддържане в добро земеделско и

екологично състояние на отдадената под наем земеделска земя, а също така има и
икономическа страна – осигуряват се работни места /сезони и целогодишни/.
Земеделските стопани получават възможности за подобряване на условията за
отглеждане на животните, чрез осигуряване на пасища, стимулира се развитието на
земеделието и животновъдството в района. Всичко това води до повишаване на
стандарта на живот в населените места на Община Годеч.

Мярка 1.2.3. Устойчиво управление на горските ресурси за опазване и
възстановяване на горския фонд и биологично разнообразие.
На територията на Община Годеч до 31.12.2018 г. действаше сключен договор с
Държавно лесничейство Годеч за предоставяне и управление на горските територии,
определени в Горскостопанския план на горите, собственост на община Годеч.
През 2019 г. Община Годеч заложи средства в общинския бюджет за изготвяне
на Лесоустройствен проект на общинските гори.

Приоритет 2. Развитие на социалната сфера и подобряване на заетостта
Специфична цел 2.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на
образователното равнище на населението
Мярка 2.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до
образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск).
С решение № 44 на ОбС-Годеч и Заповед №РД 14-138 от 6 юни 2017 г. на
министъра на Министерство на образованието и науката, поради необходимостта от
оптимизиране на училищната мрежа на Община Годеч, считано от 15.09.2017 г., НУ
“Христо Ботев” и СУ “Проф. д-р Асен Златаров” бяха преобразувани чрез сливане в СУ
“Проф. д-р Асен Златаров”. Община Годеч кандидатства по Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа” по модул „Оптимизиране на училищната мрежа”
за 2017 г. Дейностите, които са реализирани през 2017 г. са:
-

подмяна на отоплителната инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров“ град Годеч с адрес ул. “Игнат Емануилов“ №1 /База 1/;

-

подобряване на материално–техническата база на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров“ в град Годеч с адрес ул. “Асен Златаров“ № 8 /База 2/;

-

закупуване на обзавеждане и оборудване на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в
град Годеч с адрес ул. “Асен Златаров“ № 8 /База 2/.

На 27.03.2018 г. е сключен договор с фирма изпълнител за обществена поръчка с
предмет „Подобряване на материално–техническата база на СУ „Проф. д-р Асен
Златаров“ в град Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на
СУ „Проф. д-р Асен Златаров" и сградата на физкултурен салон, финансирано по
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“. Дейностите по сключения
договор са реализирани.
През месец юли 2018 г. е подаден окончателен отчет по модул „Оптимизиране на
училищната мрежа” от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за
2017 г.
С постановление № 250/16.11.2018 г. на Министерски съвет, на Община Годеч
са определени, като допълнителни трансфери по Национална програма „Оптимизация
на училищната мрежа” в размер 9 641 лв.

Община Годеч дофинансира ДГ „Юрий Гагарин“ със сумата от 65 801 лв.
Средствата се изразходват за издръжка и оборудване, нормално функциониране, за
благоприятна атмосфера и подобряване качеството на образователно-възпитателния
процес.
До финансирането на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ е със сума от 116 700 лева

Мярка 2.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище
В община Годеч образователната система включва: 1 детска градина и 1 средно
училище. Развитието на общинската образователна система през последните години е
насочена към: поддържане и модернизиране, в т. ч на материално-техническата база с
цел създаване на по-добри материални условия за качествен учебно-възпитателен
процес, осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и
младежи независимо от местоживеенето и етническата принадлежност.
С Решение № 100 от 08.06.2018 г. на Министерски съвет продължи
функционирането на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна

и училищна възраст. Основните дейности на екипите са предприемане на мерки за
обхващане

на

децата

и

учениците

напуснали

образователната

система

и

реинтегрирането им. Екипа за обхват на Община Годеч е посетил и съставил протоколи
за физическо посещение на адрес за 13 деца и ученици – от тях 9 са реинтегрирани в
образователната система, 4 не живеят на територията на общината.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното и
училищно образование (ЗПУО, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) е приета Общинска
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Годеч
(2018-2019 г.).
Проблемът с отпадането от училище е по-сериозен в ранна училищна възраст,
особено след завършване на началната степен от основното образование. Повечето от
отпадащите ученици са от социално слаби семейства. Фактор за отпадането е и големия
брой отсъствия на учениците, което от своя страна води до затруднения в усвояването
на учебното съдържание и в крайна сметка до отпадане от училище.
За пълно обхващане на децата и учениците в образователната система се работи
и по следните проекти:


Национална

програма

„На

училище

без

отсъствия”

осигуряването на финансови стимули, които създават

включваща
условия на

училищата да направят учениците, родителите и учителите реални
партньори за осигуряване на пълноценен училищен живот. Мярка „Без
свободен час” заместване на отсъстващи учители в училищата.


Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в
училището”, за подобряване на информационните технологии

в

училището.


Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда,
модул „Подобряване на условията за експериментална работа по
природни науки” – за закупуване на оборудване по кабинета по химия.



Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на
учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”.
Групите, които са сформирани по проекта са групите по преодоляване на
обучителните трудности и групите по извънкласни дейности.

По Мярка 2.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на
предоставените социални и здравни услуги.

През 2018 г. Община Годеч до финансира „Медицински център – Годеч“,
съгласно Решение № 4 по Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет-Годеч, със
средства от общинския бюджет на стойност 111 770 лева. Създадени са условия на
всички жители на общината за достъп до качествено здравно обслужване.
В „Медицински център – Годеч“ работят 17 души, от които 8 лекари – вътрешни
болести, педиатър, кардиолог, невролог, ортопед, хирург, специалист клинична
лаборатория и рентгенолог. Има сформирана обща лекарска консултативна комисия
/ОЛКК/, в която участват трима от тези специалисти – интернист /вътрешни болести/,
невролог и ортопед – травматолог.
През периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. през кабинетите на медицинските
специалисти са преминали 2014 пациенти, като от тях:
-

404 – са посетили специалист-интернист /вътрешни болести/

-

748 – специалист –педиатър

-

93 – специалист –невролог

-

142 – специалист –ортопед

-

350 – специалист –кардиолог

-

297 – специалист –хирург

В клиничната лаборатория са направени 9 997 изследвания, а в кабинетите по Образна
диагностика /рентгенов и ехографски/ - са направени 575 прегледа.

Община Годеч ежегодно организира безплатни профилактични прегледи – очни,
кардиологични, остеопороза, костна плътност, диабет.
За обезпечаването на четири медицински сестри, обслужващи кабинетите в
училището и детската градина от делегирана дейност от държавата са осигурени 56 859
лева. Община Годеч дофинансира с 2 888 лв. медицинските сестри.
С решение № 23 по Протокол № 2 от 23.02.2017 г. Общински съвет Годеч е
приел Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено

или осиновено дете на територията на община Годеч. Съгласно представените
заявления, необходимите документи и протоколи от комисия в Община Годеч, през
2018 г. бяха отпуснати 13 еднократни помощи за новородено дете в размер на 6 500
лева.
През 2018 година Български червен кръст подпомогна 393 души от Община
Годеч с хранителни пакети, включващи брашно, ориз, макарони, картофено пюре,
гювеч, компот, конфитюр, захар, месна консерва и вафли.
Право на хранително подпомагане имат:

лица и семейства, подпомагани с

целева помощ за отопление; майки /осиновителки/, които получават месечни помощи за
отглеждане на дете до навършване на една година; лица и семейства, получили
еднократна помощ за ученици в първи клас; лица с трайни увреждания, с определено
право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за
социална интеграция; лица и семейства, които получават месечни помощи за
отглеждане на дете с трайно увреждане; лица и семейства, получили еднократни или
месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето
при близки и роднини и в приемни семейства; лица и семейства, инцидентно
пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с
еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално
лишение.
В изпълнение на ПМС № 332/ 22.12.2017 г. Община Годеч и Агенция за социално
подпомагане /АСП/ сключиха социално споразумение ФС01-0439 на стойност 305 453
лв. до 31.12.2018 г. за предоставяне на услуги в домашна среда – личен асистент и
социален асистент. През 2018 година за 72 потребителя са полагали грижи 31 лични
асистенти и 22 социални асистенти.
През 2018 година домашен социален патронаж предоставя храна на
лица над 65 г. възраст по домовете ежедневно – без почивните дни. Към момента се
обслужват 25 лица от град Годеч и селата Туден, Шума и Лопушня. Капацитета на
патронажа е 35 лица. Дейността се финансира със средства от Община Годеч на
стойност 75 023 лв.
С допълнително споразумение към договор по процедура BG05FMOP001-3.002
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” между Агенция за социално подпомагане и
Община Годеч бе удължен срокът за изпълнение - от 01.05.2017 г. до 31.12.2019 г. (32
месеца в рамките на общо 671 работни дни). Обществената трапезария предоставя

топъл обяд на общо 30 лица в работните дни от седмицата. До момента проектът е с
добра реализация.
На 21.02.2018 г. беше подписано допълнително споразумение № 2 към договор
№ BG05FMOP001-3.002 за увеличение на броя на потребителите на услугата от 30 на
35 лица от 01.04.2018 г.
Със социалната услуга “Топъл обяд” на нуждаещите се лица се предоставят
супа, хляб, основно ястие, a при възможност и десерт. По подписан Анекс от
15.10.2018 г. стойността на услугата е 64 713,53 лв.

Община Годеч финансира двата пенсионерски клуба „Бодрост“ и „Надежда“ със
сумата от 2 730 лв.
Специфична цел 2.3. Повишаване на заетостта и намаляване на безработицата
Мярка 2.3.2. Насърчаване на обучението през целия живот и повишаване на
пригодността за заетост чрез квалификация и преквалификация
Община Годеч изпълнява договор № РР-С-18-13-1#3/09.08.2018 г. за осигуряване
на заетост по проект „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г. Назначено на работа е 1 лице за период от дванадесет месеца,
на длъжност специалист активиране.
Втори договор № РР-18-13-376#5/27.06.2018 г. Община Годеч изпълнява за
осигуряване на заетост по проект „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Назначени на работа са 8 лица за период от
дванадесет месеца, 7 лица на длъжност общ работник и 1 технически сътрудник.
По Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област, през 2018
г. са назначени общо 4 лица на 6 - часов работен ден за период от 6 месеца, на длъжност
общ работник. Стойността на програмата е 19 446,00 лв.

По Национална програма „Помощ за пенсиониране” Община Годеч е
сключила три договора:
1. По Договор № 813-0265-17-11006/ 07.08.2017 г. са назначени две лица за 24 месеца
на 8 часов работен ден. От тях: едно лице на длъжност общ работник в Домашен

социален патронаж и едно лице в Звено “Чистота”, на длъжност общ работник.
Договора е на стойност: 29 195,77 лв.

2. По договор № 813-0282-17-11006/ 27.09.2017 г. са назначени три лица на длъжност
общ работник, на 8 часов работен ден. От тях: едно лице за 12 месеца в с. Голеш и две
лица за 24 месеца в Община Годеч. Договора е за стойност: 34 220,00 лв.

3.По договор № 813-0150-18-11006 / 30.08.2018 г. са назначени две лица на длъжност
общ работник за 24 месеца на 8 часа. От тях: едно лице е назначено в Община Годеч и
едно лице в село Туден. Договора е за стойност: 32 500 лв.

През 2018 година по Национална програма „Старт в кариерата“ с договор от
27.02.2018 г. е назначено едно лице за 9 месеца, стойност на договора е 6 480 лв. на
длъжност младши експерт в дирекция „ТУЕП“.
През м. февруари 2018 г. Община Годеч е подписала Допълнително
споразумение ОЗМ-2-18-13-1739#28 за обучение и заетост на младите хора на стойност
30 629,99 лв.
По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни
увреждания“ Община Годеч има сключен договор № 813-0156-18-11009/09.10.2018 г.
Назначено е едно лице за 24 месеца на 8 часа в Община Годеч на длъжност шофьор.

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на работните места
Мярка 2.4.1. Подобряване условията на труд на работното място
През 2018 г. беше подменена дограмата на приземния етаж и таванското
помещение на сградата на общинска администрация – Годеч, закупена е и боя за
освежаване на покрива на сградата. Общата стойност е 8 063, 48 лв.
През 2018 година беше направен ремонт на кметството в село Комщица, на
стойност 2 224,00 лв. и подменена дограмата на стойност 1 735 лв.
Община Годеч подмени дограмата на сградата на кметството в село Гинци, на стойност
1 760 лв. Беше подменена дограмата и на сградата на кметството в село Бракьовци на
стойност 1 740 лв.

Община Годеч направи ремонт на помещения, намиращи се на първия етаж в
сградата на площад „Свобода” № 2, с цел превръщането им в изложбена зала.
Ремонтните дейности обхващат: цялостно почистване на помещенията, пълен ремонт на
стаите и таваните, нова ел. инсталация, гипсокартон, латекс, окачени тавани,
допълнително осветление за картините, нови врати, както на самите помещения, така и
на входните врати към тях, полагане на гранитогрес и ламиниран паркет по
пода. Дейностите са на стойност: 14 679, 80 лв.

Специфична цел 2.5. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности
Мярка 2.5.1. Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт
През изминалата година Община Годеч финансира НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1899“ с
20 000 лв. общински средства и 58 625 лв. от Държавния бюджет. Средствата се
изразходват за закупуване на пелети, тъпани, носии на танцовите състави, завеси,
сценично осветление, поддръжка на пожароизвестителната система и други разходи за
издръжка на сградата.
Община Годеч изпълнява културният календар на събитията през 2018 г.
Ежегодно отбелязва празниците с разнообразна програма. Сред тях: тържествено
посрещане на Нова година на площада, на 6 – ти януари хвърляне на Богоявленският
кръст в река Нишава, 3 - ти март – Национален празник на България, Месни и Сирни
Заговезни, 8-ми март, 1-ви юни – Денят на детето, 2-ри юни – Деня на Ботев и
загиналите за освобождението на България, Видовден – традиционният празник на град
Годеч, 22-ри септември – Ден на независимостта, традиционните събори по селата от
общината, палене светлините на градската елха.
През месец май 2017 г. Община Годеч започна възстановяване на мемориала на
загиналите във войните на България в центъра на село Комщица на стойност 888 лева.
Той бе открит на 2 юни 2018 г.

Един от основните приоритети на Община Годеч е възпитанието и
приобщаването на децата и младото поколение в спорт и здравословен начин на живот.
Игрите на открито засилват връзката между децата и природата и подобряват
физическото им здраве. Наличието на здравни уреди за спорт и физическо възпитание

е неизменна част от осигуряването на здравно-хигиенни условия за безопасна игра, за
спортуване и здраве.
За оборудване и издръжка на спортния комплекс Община Годеч е осигурила през
2018 година

68 904 лв.

За финансиране на дейности на спортните клубове са

преведени 19 500 лева. В залата се практикуват следните спортове: волейбол,
баскетбол, тенис на маса, футбол, бокс, фитнес.
Община Годеч ще продължи да закупува и оборудва Спортната зала с нови
уреди.

Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване на
околната среда
Специфична цел 3.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура
Мярка 3.1.1. Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до
туристическите обекти).
И през 2018 г. Община Годеч продължи да работи по подобряване на
транспортната инфраструктура - реконструкция и подобряване на уличната мрежа.
Направи се основен ремонт на път III-813 от началото на град Годеч до края на
град Годеч по пътя за град Драгоман – обхващащ улиците Софийско шосе, Никола
Петков и Александър Стамболийски. Ремонта включва подмяна на разрушени бордюри
и изграждане на нови, където липсват и полагане на два пласта асфалтобетон – основен
и износващ пласт.
Извършено бе цялостно преасфалтиране на път III-8132 от о.т. 320 до о.т.175, в
рамките на град Годеч (улици Софийско шосе, Н. Й. Вапцаров, Гео Милев, Асен
Златаров, Височка), включващ подмяна на старите разрушени бордюри и полагане на
два пласта асфалт.
Ремонтът се извърши от Агенция “Пътна инфраструктура”.
През

2018

година

Община

Годеч

започна

реализацията

на

проект:

„Реконструкция на тротоарната мрежа, успоредна на път III-813 в гр. Годеч-о.т. 403-320
и път III-8132 – о.т. 320-175 “, включващ 4 етапа. Бяха сключени договори за етапи 1,2 и
3.
Етап 1 от о.т. 403 до о.т. 320 с дължина 1145м от км 0+000 до км 1+145, на стойност
311 893,75 лв с ДДС.

Етап 2 /от о.т. 320 до о.т. 267 с дължина 1085м от км 1+145 до км 2+230, на стойност
276 480,49 лв. с ДДС.
Етап 3 /от о.т. 267 до о.т. 164 с дължина 856 м от км 2+230 до км 3+086, на стойност
172 331,34 лв. с ДДС.
Изкърпване на стара асфалтова настилка, включващо рязане, разкъртване,
почистване, продухване, обработка с течен битум.
Полагане на асфалтова настилка с дебелина 4 см .
Полагане на трошен камък.
Полагане на бетонови ивици.
Демонтаж на тротоарни плочи.
Полагане на циментов разтвор.
Полагане по цялата ширина на тротоара на бетонови плочи на циментов разтвор.
Направа на нови подстъпи за достъпна среда.
Полагане на бетонова основа.
Полагане на градински бордюр на бетонова основа за ограждане на зелени площи.
Затревяване с тревни смески и засаждане на храсти и дървета.
Доставка на хумусна почва.
Извозване на строителни отпадъци за депо.
Ремонтът ще продължи и през 2019 г.

Община

Годеч изгради

пътят

до

Разбойшкия

манастир

“Въведение

Богородично”.
През 2018 година бяха закупени и монтирани в Община Годеч 56 бр. пътни
знаци и 12 светодиодни пътни знаци за актуализиране на знаковото стопанство на
стойност 9 824,42 лв.

Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура
Община Годеч подмени осветителни тела от уличното осветление на града на
стойност 35 978 лв.
Подмяната на осветлението доведе до икономия на средствата за улично осветление.
Разходите за ел.енергия са както следва:
През 2016 г. Общината е платила - 54 079, 81 лв.

2017 г.:

50 378, 11 лв.

а през 2018 г.:

32 271, 15 лв.

Осветителните тела в селата на Община Годеч също бяха преработени в
енергоспестяващи.
Със смяната на осветителните тела на уличното осветление в град Годеч се
намалиха почти двойно разходите за електрическа енергия.

Мярка

3.1.3.

Реконструкция

и

изграждане

на

ВиК

инфраструктура

за

ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода.
През ноември 2018 г. стартираха строително-ремонтните дейности по проект
“Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на
гр. Годеч, част II”. Проекта обхваща останалата част от водопроводната мрежа на града.
Община Годеч сключи договори за изпълнение на Строително – монтажни
работи /СМР/ на обект “Реконструкция на водопроводна мрежа и частична
рехабилитация на канализацията на гр. Годеч, част II - етап I, етап VI, етап VIII и етап
IX”, с обща дължина 3021, 85 м., на стойност 1 741 529, 09 лв.
Община Годеч през 2018 г. изпълни етап IX - ул. “Христо Смирненски”, участък
с множество аварии и силно амортизиран стар водопровод.
На етап I – ул. „Пуалица“ също е подменен водопровода, през на 2019 г.
предстои да бъде възстановена асфалтовата настилка.
С изпълнението на етап VI ще бъде подменен и довеждащия водопровод по
улица “Зли дол”, който също е в много лошо състояние и често аварира, ремонта ще
започне през 2019 г.

С Постановление на Министерски съвет № 315 от 19.12.2018 г. са одобрени
допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на Община Годеч – 1 273 873 лева за
проект „Реконструкция на водопроводна

мрежа и частична рехабилитация на

канализацията на гр. Годеч част II“, етап XII.

Предстоят процедури по Закона за

обществените поръчки за избор на изпълнители.

Специфична цел 3.2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура

Мярка 3.2.1. Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура
Община Годеч кандидатства с проектно предложение по Подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми
източници и спестяване на енергия" от Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г.
След входиране на проектно предложение „Ремонт и преустройство на ОДЗ
„Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II – за детско заведение, кв.14 по плана на град
Годеч, община Годеч“ по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури” от “Програма за
развитие на селските райони 2014-2020”, на 08.12.2017 г. е сключен Договор
№23/07/2/0/00256 с ДФ „Земеделие“.
Стойността на проекта е 1 152 699,36 лв.
През 2018 г. се проведоха обществени поръчки съгласно ЗОП, за дейности
одобрени по Приложение № 1 от Договор №23/07/2/0/00256 с ДФ “Земеделие“ и се
сключиха договори за изпълнение.
Дейностите, които ще бъдат реализирани по проекта са:
-

Демонтажни работи в помещенията, полагане на грунд; облицовка и боядисване
на стени в мокри помещения, умивалници, складове и тераси; доставка и
направа на настилки и замазки на подове;

-

Покривни работи – демонтаж на съществуващата ламарина и керемиди;
доставка и полагане на битумен грунд за хидроизолация; доставка и монтаж на
дървена покривна конструкция; доставка и монтаж на бетонни керемиди;
доставка и монтаж на OSB плоскости обшити с поцинкована ламарина;

-

Дограми – доставка и монтаж на ПВЦ дограма по приложена спецификация, с
външни подпрозоречни первази; доставка и монтаж на външни врати метални и
вътрешни алуминиеви врати при мокри помещения;

-

Фасадни работи - демонтаж на съществуващата тротоарна настилка по подовете
и по стените на сутерена на Английски дворове;

доставка и полагане на

циментова замазка, хидроизолационна циментова основа, доставка и монтаж на
топлоизолационна система; доставка и полагане на декоративна минерална

мазилка; доставка и монтаж на бордове на рампа, на парапет за рампа; нов
парапет по тераси и площадки;
-

По част В и К – направа на водна промивка на съществуващата дворна
канализация; направа на изкоп в земна почва и направа на пясъчна подложка;
доставка и насипване на дренажен материал; полагане на PVC муфени тръби;
засипване на изкоп и трамбоване;

-

По част „Ел“ – демонтаж на стари осветителни тела, ключове и кабели; доставка
на кабели, влагозащитени плафониери и специализирани осветителни тела за
физкултурния салон; доставка и монтаж на кабел;

-

Мълниеносна инсталация – демонтаж на съществуващата стара мълниеносна
инсталация от покривите на ДГ; доставка и монтаж на мачта с резбови
накрайник за монтаж на активен мълниеприемник и странични държачи с
изолатори; доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация на сградата;

-

Външно осветление и площадкови ел. инсталации – направа на кабелен изкоп,
трамбоване и полагане на стандартна сигнална кабелна лента, доставка и монтаж
на тръби, кабели и осветителни тела тип парково, удароустойчиво; доставка и
монтаж на електрическо табло;

-

Благоустрояване на дворното пространство – демонтаж на съществуващата
ограда и врати по нея; разбиване на съществуващата СТБ – конструкция на
оградата, демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, вкл. градински
бордюри; демонтаж на съществуващите детски съоръжения; доставка на
трошено-каменна подложка, пясък, доставка на земновлажен циментов разтвор;
на градински бордюр, тактилни бетонови плочи; доставка и монтаж на стъпала и
чела, бетонови шапки по ограда и бордове от полиран гранит при входни
стълби; доставка и полагане на метални пана за ограда, метални колони за
ограда, метална решетъчна врата; доставка и полагане на ударопоглъщаща,
каучукова настилка, доставка и полагане на изкуствена трева, на битумен
разлив, бетон;

-

Направа на външни площадки; направа на ограда;

-

Паркоустройство и благоустройство – засаждане на широколистни видове, на
храсти, засяване на тревно семе;

-

Оборудване на двор – доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения за
деца от 1 до 6 години, пясъчник със сенник, интерактивна табела, музикална
игра, пейки, светофар.

-

Оборудване на занимални – шкафчета, колички за сервиране, гардеробчета,
интерактивни дъски, компютри с монитори.

С реализиране на дейностите по проекта ще се промени облика на детската градина.

По Специфична цел 3.3. Интегрирано и балансирано пространствено развитие на
територията
Мярка

3.3.1.

Подобряване

на

плановата

осигуреност

и

проектно

обезпечаване на инвестиционни инициативи.
През 2016 г. е подписано Споразумение № РД – 02-30- 138/17.05.2016 г. между
Община Годеч и МРРБ за финансово подпомагане на изработването на проект на общ
устройствен план на община (ОУПО) по чл. 105, ал. 1 от ЗУТ със средства предвидени
от бюджета на МРРБ.
След изработване и съгласуване на окончателен вариант на ОУП на Община
Годеч, и на основание чл. 127, ал. 6 и ал. 9 от Закона за устройство на територията и чл.
21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
и заедно с правилата и нормативите за тяхното прилагане, Общински съвет – Годеч взе
Решение № 93 от Протокол № 9/09.11.2018 г. – одобрява Общ устройствен план на
Община Годеч във фаза окончателен проект, заедно с изработените схеми и екологична
оценка, правила и нормативи за приложението му.
Решението е обнародвано в Държавен вестник брой 102/11.12.2018 г.
Средствата по Споразумение № РД – 02-30- 138/17.05.2016 г. между Община
Годеч и МРРБ за финансово подпомагане на изработването на проект на общ
устройствен план на община (ОУПО) са възстановени от МРРБ.

По мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината и
През 2018 година с финансовата подкрепа на АК “Магнит”, Община Годеч
ремонтира

градската градина с изцяло нови алеи, стълби, бордюри, нова чешма,

паркови пейки, кошчета за отпадъци, дръвчета, храсти и много цветя.

Община Годеч ремонтира централната част на село Шума, като старите
тротоарни плочки и бордюри бяха демонтирани и подменени с нови. Цокълът на

оградата от северната страна на кметството бе заздравен и облепен с камъни. Напълно
ремонтирана бе и чешмата, около която са монтирани и пейки за отдих.
През 2018 г. Община Годеч активно се включи в доброволчески кампании по
почистване на различни места в Годеч, сред които коритото на река Нишава, районът на
спортната зала, дворовете на двете Бази на СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, както и
основни улици в града.
От бюджета на Община Годеч през 2018 година са закупени:
7 бр. моторни коси на стойност 1 063,19 лв.;
1 бр. косачка и 1 бр. храсторез на стойност 2 895 лв.
1 бр. машина за засмукване на листа и дребни отпадъци на стойност 597 лв.
15 броя контейнери тип „Бобър“ от 1 100 литра на стойност 8 280 лв.
70 броя кофи за смет от 110 литра на стойност 4 032 лв.
на стойност общо 16 867,19 лв.

Специфична цел 3.4. Опазване на околната среда, превенция на природни рискове
и климатична сигурност
Мярка 3.4.1. Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на
отпадъци и внедряване на съвременни технологии
За дейност подобряване на обществения ред и сигурност и през 2018 г. продължи
надграждането на изграденото видеонаблюдение на Община Годеч, като допълнително
през годината са монтирани още: нови видеокамери, цифрови записващи устройства,
метални кутии, допълнителни камери и DVR на възлови точки в града и по селата.
Общият размер на средствата за 2018 г. е 9 997, 00 лв.
Община Годеч съвместно с Регионалното сдружение за управление на
отпадъците

на

регион

Костинброд,

кандидатства

с

проектно

предложение

„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“,
по комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации
и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по процедура BG
16M1OP002-2.002.
През 2018 г. бе подписан договор BG16M10P002-2.002-0009CO1 “Проектиране
и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително

третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление
на отпадъци /РСУО/ - Костинброд“. Община Годеч е член на сдружението.
На 07.01.2019 година влиза в сила административния договор за Безвъзмездна
финансова помощ, със срок 07.12.2021 г.
Проекта е по Оперативна програма „Околна среда“, на стойност 17 470 265,58
лв., като БФП са 13 947 834,92 лева.
С реализиране на проекта ще се постигне намаляване на депонираните общи битови
отпадъци. Регионалното сдружение ще има икономически и екологични ползи.

Община Годеч кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на проект: „Рекултивация на
депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на село Разбоище в имоти с
№001234 и №001192". Основните цели на проекта са техническа и биологична
рекултивация на депото с прекратена експлоатация в землището на село Разбоище. Ще
бъде изградена и мониторингова система. Стойността на проектното предложение е
2 687 498,47 лева. Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване екологичното
състояние на района.
С писмо от ПУДООС с изх. № ДТБО-132466/07.04.2017 г. ни уведомяват за
представяне на допълнителна документация към Заявлението за подпомагане. След
отстраняване на констатираните забележки проектното предложение ще бъде
разгледано.

Мярка 3.4.3. Опазване на биологичното разнообразие
През 2018 г. Община Годеч подписа договор с „Ветеринарни практики 3Д“ ООД
за извършване на мерки за овладяване популацията на бездомните кучета на
територията на общината. Бяха извършени три кампании през годината като са
обработени

37

броя

кучета

/кастриране,

обезпаразитяване,

ваксиниране,

идентифициране/, на стойност 4 776,11 лв.

Приоритет 4: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса
Специфична цел 4.1. Укрепване на административния капацитет за подобряване на
процесите на управление

Мярка 4.1.1. Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите
от общинска администрация
През 2018 година служители от общинска администрация са преминали на обучения
организирани от:
-

Института по публична администрация /ИПА/– 13 проведени обучения на тема:

внедряване на по-добри организационни и технологични модели на взаимодействие и
административно обслужване; управление на взаимоотношенията с клиенти; прилагане на
комплексно административно обслужване; прилагане на Закона за обществените поръчки;
зад балансово отчитане на бюджетни показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения
за разходи“; въведение в общия регламент за защита на лични данни;

разработване и

прилагане на публични политики; мониторинг и оценка на публични политики;
комуникационни

умения;

издаване,

контрол

и

управление

административни актове по устройство на територията;
организациите от публичния сектор;

на

индивидуални

управление на риска в

начисляване на амортизации на нефинансови

дълготрайни материални активи от бюджетните организации;

моделиране, анализ и

усъвършенстване на работните процеси в администрацията. Участвалите в тези обучения са
24 служители.
-

Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ - 10 проведени

обучения на тема: устройство на територията; общинска собственост; превенция и действия
при бедствия; обществен ред и сигурност; образование; социални дейности; местни данъци
и такси; общински бюджети; управление на водите; управление на отпадъците. В тези
обучения са участвали 20 служители.
- 3 служители са преминали през електронно обучение на тема задбалансово отчитане на
бюджетните показатели „поети ангажименти“ и „нови задължения за разходи“.
- 14 служители са преминали през електронно обучение за подобряване на вътрешните
процеси и взаимодействие в администрацията чрез електронно управление.
Мярка 4.1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики
През 2018 г. Община Годеч кандидатства по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.001

улици

по

подмярка

7.2

“Инвестиции

в

създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаб инфраструктури”

на ПРСР с проектно предложение - “Реконструкция на улици, тротоари и съоръжения, и
принадлежностите към тях в град Годеч:
ул. „Република“ от о. т. 258 до о.т. 301;
ул. „Нишава“ от о.т. 161 до о.т. 149;
ул. „Г. С. Раковски“ о.т. 523 до о.т. 268.”
ул. „Г. С. Раковски“ о.т. 264 до о.т. 263.”
На 09.08.2018 г. е входирано възражение в Държавен фонд “Земеделие” във връзка с
разпределението на предварителната оценка, след което на 19.10.2018 г. е публикувано
ново класиране и Община Годеч попада в списъка за финансиране.
Стойността на проекта е 1 173 480, 00 лв. Очакваме подписване на договор.

Община Годеч кандидатства по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.002
училище на Програмата за развитие на селските райони, с проектно предложение
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище "Проф. Д-р Асен
Златаров", находящо се в УПИ I-за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч“, на стойност
966 992,32 лв. Дейностите предвиждат строително монтажни работи по част
„Вертикална планировка“, част „Архитектурна“, част „Електро“ и част „ВиК“.
Очакваме покана за подписване на договор с ДФ „Земеделие“.

Специфична цел 4.3. Достъп до качествени обществени услуги
Мярка 4.3.1. Предоставяне на интегрирани услуги и пълен пакет от услуги на
гражданите и бизнеса.
По дейност 4.3.1.1. въвеждане на комплексно административно обслужване
през 2018 година са издадени:
- 458 удостоверения за наследници,
- 43 удостоверения за идентичност на лице с различни имена,
- издадени са 139 удостоверения за семейно положение, за съпруг/а и родствени
връзки,
-131 - удостоверения за постоянен адрес,
- 185 - удостоверения за настоящ адрес,
- 40 удостоверения за раждане – дубликат,
- 28 удостоверения за сключен граждански брак – дубликат,
- 6 заверка на документи по гражданско състояние за чужбина,

- 916 нотариални заверки.
- Обработени преписки и издадени заповеди за кадастър и регулация – 31 броя,
- проведени са 7 заседания на ОЕСУТ и са взети 60 решения;
- отговори на писма, искания, заявления, молби и жалби по КРГ – 44 броя;
- издадени скици – 401 броя и презаверени скици - 42 броя;
- издадени са 254 удостоверения по ТСУ;
- от главния архитект са издадени 23 становища и разрешения за допускане и
изменение на ПУП;
- нанесени са 92 промени в разписните листове към плановете;
- издадени удостоверения за търпимост - 75;
- попълване/ поправка на кадастрален план – 46.

Община Годеч продължава да работи за изпълняване на заложените специфични
цели и мерки по изпълнението но Общинския план за развитие 2014 – 2020 година.

ВНОСИТЕЛ: / п /
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

