ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
ЗА 2016 ГОДИНА
( във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие)

Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие
на местно ниво, Общинският план за развитие на община Годеч за периода 2014-2020 г.
е разработен в съответствие с предвижданията 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 реформи 2011-2015 г., Националната програма за развитие
България 2020, стратегията „Европа 2020” и приемствеността на Общинския план за
развитие на община Годеч за периода 2007-2013 г.
Съгласно чл.23, ал.4 от Закона за регионалното развитие, Кметът на общината
ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Общинския план за
развитие като представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет и осигурява
публичност и прозрачност на плана и на действията по реализацията му.
Съгласно чл.24 от Закона за регионалното развитие Общинския съвет одобрява
годишните доклади за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие.
Кметът на общината е органът, който организира наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие, като обобщава резултатите от изпълнението на тази
задача в годишен доклад от наблюдението на изпълнението на Об ПР /чл.91 от ППЗРР/.
Съдържанието на годишните доклади се определя от чл.91, ал.8 от ЗРР. Годишният
доклад се внася за обсъждане от Общинския съвет всяка следваща година и се
одобрява от него по предложение на Кмета на общината. Копие от годишния доклад за
наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие се изпраща на
председателя на Областния съвет за развитие.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината (чл.90 от ЗРР).
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 регионалното и местно развитие (чл. 77
от ППЗРР).
Годишните доклади за наблюдението и изпълнението на Общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и по следващата оценка
на Общинския план за развитие. В настоящия годишен доклад за наблюдение на
изпълнението на Об ПР на Община Годеч са използвани данни за 2016 година.
Приетата в Общинския план за развитие визия отразява ясно представата на
гражданите и институциите на местната общност за желаното и постижимо състояние
на икономиката, физическата среда и обществените отношения. Тя представлява

действителните потребности на жителите на общината за развитие на ключовите
икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и
естетическа промяна в жизнената среда.
Визията на Общината е - Община Годеч привлекателно място за живот, труд и
отдих, с развита икономика, модерни и разнообразни форми на туризъм, екологично
селско стопанство и културен център.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие на общината. Той е основен елемент от системата документи за стратегическо
планиране и програмиране на регионалното 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 2016 година, Община Годеч работи
изпълнение на поставените приоритети.

по

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
По-голямата част от използваема земеделска площ на територията на община
Годеч
е разпределена в 343 на брой земеделски стопанства, което показва
благоприятно развитие по отношение на разпокъсаността и предпоставка за развитие на
земеделието с оглед наличието на критична маса от стопанства с достатъчен капацитет.
По Мярка - Подкрепа за създаване на фермерски сдружения – в Общината е
регистрирано пчеларско дружество „Крилце”, което обединява 48 пчелари с над 230
кошери.
По
специфична
цел
1.3.
Подкрепа
за
развитие
и
повишаване
конкурентоспособността на малкия и средния бизнес - Мярка 1.3.1. Подобряване
на съществуващия малък и среден бизнес. През 2016 г. се проведоха три работни
срещи във връзка с учредяване на Бизнес клуб - Годеч. Бизнесмени и общинска власт
заедно за по-благоприятни условия за развитието на района и жителите.
По Приоритет 2. Развитие на социалната сфера и подобряване на заетостта със
специфична цел 2.2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги
с Мярка 2.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до
образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск).
- По национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”,
Община Годеч сключи договор № BG813-0315-15-11009 от 24.09.2015 г. до 25.09.2017

г. Назначени са трима служители за срок от 2 години. Стойността на проекта е 33 120
лв.
- По регионална програма за заетост и обучение на Софийска област - 2016 г. са
назначени 4 лица от приоритетните групи за срок от 01.11.2016 г. до 28.02.2017 г. Три
от назначените лица работят в кметствата на селата: Шума, Гинци и Голеш.
Дейностите, които извършват са почистване и поддържане на сградите, тротоарите,
почистване на помещенията, поддържане на зелените площи около района на
кметствата и други. Едно лице е назначено в Звено “Домашен социален патронаж”, за
помощ при подготовката на храна за топъл обяд. Проекта е на стойност: 10 476 лв.
- По НП „Старт в кариерата”, с договор № 813-0003-16-21001/ 25.01.2016 г. са
назначени двама служители от 25.01.2016 г. до 25.10.2016 г. за срок от 9 месеца.
Проекта е на стойност: 10 710 лв.
- По схема „Обучение и заетост за младите хора”, с договор № ОЗМ-1-18-13-206#2/
24.02.2016 г. между Дирекция “Бюро по труда” – Своге и Община Годеч, на стойност
47 943,00лв. Назначени са 15 безработни лица до 29 годишна възраст за срок от 6
месеца. / от 24.02.2016 г. до 17.09.2016 г./
- Изготвен и приет от ОбС Годеч е Общински план за младежта на Община Годеч
за 2016 година.

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

За разходи “Медицински център – Годеч” беше финансиран в размер на 110 000
лв.
- Делегирана от държавата дейност – 45 100 лв. – за обезпечаване на четири
медицински сестри, обслужващи кабинетите в учебните заведения и яслената група в
детската градина.
- По Проект „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2016”
през 2016 година бяха раздадени помощи на 395 лица. Помощите бяха осигурени от
БЧК.
- Изготвена е Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Годеч 2016 -2020 година, която е приета с Решение № 20 по Протокол от 25.02.2016 г.
от заседание на ОбС Годеч.
- Сключен беше Договор № 813-014-16-21036 по програма за обучение и заетост
на продължително безработни лица
от 16.05.2016 г. до 16.05.2017 г. и
от 09.08.2016 г. до 09.09.2017 г. между Дирекция ”Бюро по труда” – Своге и
Община Годеч, на стойност 12 240 лв. Назначени 4 лица за срок от 1 година.
- По проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Годеч” с договор №
BG05FMOP001-3.002-0124-C01/20.09.2016 г. между Агенция за социално подпомагане
и Община Годеч се направи обществената трапезария, която предоставя топъл обяд на
общо 30 лица в работните дни от седмицата, в периода 01.11.2016 - 30.04.2017 г.
Социалната услуга включва обяд – супа, основно ястие, хляб, a при реализирани
икономии и десерт. Проекта е на стойност: 11 081, 40 лв.

По специфична цел 2.3. Повишаване на заетостта и
безработицата

намаляване на

- По проект „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“
по сключен Договор №BG05М9ОР001-2.002-0148-СО2/16.12.2015 г.
между
Министерство на труда и социалната политика и Община Годеч. Назначени 37 лица,
от които: 19 лични асистенти, 15 социални асистенти, мед. сестра, администратор и
психолог. С реализиране на проекта се създаде комплекс от социални услуги,
представяни по домовете на лица с различни увреждания и ниски доходи, самотно
живеещи стари хора и хора с увреждания със затруднения в самообслужването.
Повиши се качеството на представяната услуга и разширяване на дейностите към
обгрижване в дома, административни услуги и помощ в домакинството. В резултат на
изпълнение на дейностите се подобри качеството на живот на 80 потребители чрез
създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим
живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните
възможности и специфични потребности. Проекта стартира от 01.02.2016 г. до
01.11.2017 г. и е на стойност: 490 278,79 лв.
По специфична цел 2.4. Подобряване качеството на работните места - на сградата
на Общината бе извършен ремонт и обзавеждане на стойност: 249 072 лева., от които:
•
•

210 000 лв. с ПМС 369 от 22.12.2015 г.
39 072 лв. собствени средства на Община Годеч

По специфична цел 2.5. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности по Мярка 2.5.1. Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт.
За организиране на мероприятия и дейности на НЧ “Н. Й. Вапцаров – 1899”, Община
Годеч отпусна 62 000 лв. като от тях:
-

57 000 лв., за обзавеждане на зрителна зала - столове, завеси, сценично
осветление и озвучителна уредба;
2 000 лв. за закупуване на пелети за отопление на сградата;
2 000 лв. такса участие на ТС “Лудо младо” в творческа среща на колективите от
Федерацията на българските фолклорни групи;
1000 лв. за транспортни разходи и храна на театралната трупа “ТалантинЪ” за
участие в Международния фестивал на любителските театри на името на Кръстьо
Пишурка в град Лом.

2016 г. бе година с богата програма на културни събития.
- На 6-ти януари 2016 година бе отбелязан празника Богоявление.
- На 3-ти март 2016 година бяха отбелязани 138 години от Освобождението на
България, с програма на ученици от НУ „Христо Ботев”, СУ „Проф. д-р Асен Златаров“
и учителят по български език и литература Методий Кирилов, момичетата от вокалната
група и танцьорите от „Лудо-младо”.
- На 06.03.2016 г. Община Годеч отбеляза Месни Заговезни с пищно тържество на
площада, където взеха участие с танца „Кукери”,танцьорите от „Лудо – младо”.
- На 13.03.2016 г. в Спортната зала Годеч бе подредена най-дългата баница на
Сирни заговезни

- На 09.12.2016 г. запалихме светлините на коледната елха и посрещнахме Дядо
Коледа, който зарадва всички деца с лакомства и изненади.
- 2017 година бе посрещната с много емоции на площада.
- На 25 май 2016 г. в НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1899” се откриха едномесечните
тържества по случай 60 години от обявяването на Годеч за град.
Сред официалните гости на мероприятието бяха Областният управител на Софийска
област г-жа Росица Иванова, кметовете на общините Драгоман – г-н Андрей Иванов,
Костинброд – г-н Трайко Младенов, Божурище – г-н Георги Димов, заместник-кметът
на община Ихтиман – г-н Георги Илиев, управителя на „ВиК” ЕООД- София- г-н
Никола Нитов, сръбската община Бела Паланка, както и директори на местни
предприятия и институции, общински съветници, представители на общинска
администрация и други.
Празникът продължи с танцови и музикални изпълнения на състави от общините
Годеч, Драгоман, Сливница, Костинброд, Своге, както и специалните гости от Бела
Паланка – Р. Сърбия.
- На площад „Свобода” бе организирана изложба „Годеч през времето”, с чернобели снимки и документи, изпратени от активни жители и гости на Годеч.
- Организирана бе Вечер на театъра, като
любителски състав към НЧ
“Н.Й.Вапцаров-1899” изигра своя постановка.
- Любителските театрални трупи на Костинброд, арт сдружение „Арлекин” –
София, Димитровград и Своге гастролираха в Годеч в организираните вечери на
театъра.
- Проведе се литературно-музикална програма за Деня на Ботев - концерт -рецитал,
в който взеха участие ученици от НУ „Христо Ботев” и СУ „Проф. д-р Асен Златаров.
- На сцената на читалище „Н.Й.Вапцаров – 1899” дебютираха едни от най-добрите
български танцьори в хип-хоп надиграване.
- От 05.06.2016 г. до 17.06.2016 година се проведе седмица на спортни мероприятия
– турнири по футболни мачове, тенис на корт, волейбол, походи до Разбоишкия
манастир и село Комщица и други;
- На 25 юни беше кулминацията на тържествата “60 години град Годеч” Празникът
уважиха редица официални гости, начело с г-н Цветан Цветанов, зам.-председател на
ПП ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ.
- На 19.06.2016 г. беше организиран местния общоселски събор - Петдесетница в
село Губеш.
- На 19 юни 2016 г. е храмовият празник на църквата „Света Троица” в село
Комщица, той бе отбелязан със света литургия, отслужена от епископ Кирил, и
курбан, на който се събраха много хора.
- На 03.07.2016 г. – Петровден - в село Шума се проведе общоселски събор
насред центъра за поредна година. Десетки жители и гости на селото се събраха в
двора на кметството, където се състоя празничният концерт. В него взеха участие
танцьорите от ТС „Лудо младо” при НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1899” – Годеч и даровитият
певец Николай Боянов, чиито корени са от село Шума.
-

На 06.09.2016 г. бе отбелязан Деня на Съединението в село Мургаш.

Приоритет 3. Интегрирано пространствено и териториално развитие и опазване
на околната среда
Специфична цел 3.1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура
с мярка 3.1.1. Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до
туристическите обекти)
- Ремонтираха се на улиците “Трети март”, “Грамада”, “Люляк”, “Зли Дол”. Обща
стойност на СМР е 33 999.84 лв.
- Направи се основна реконструкция и подобрения на пътя Годеч – Балач на
стойност - 2 046 000 лв. – нова асфалтова настилка, полагане на бордюри и изкоп на
канавки. Възложител на Строително-монтажните работи е Агенция пътна
инфраструктура.
- За подобряване на общественият ред и сигурност бяха закупени и монтирани
нови видеокамери, цифрови записващи устройства и метални кутии на стойност 20 502
лева.
- За изграждане на подходяща транспортна инфраструктура бе разработен и
внесен за одобрение пред Държавен фонд „Земеделие” проект - Реконструкция и
рехабилитация на общински пътища:
•

SFO1122 (/III-8132/) – Ропот – Голеш – Връдловци – Станинци /SFO3203/ с
дължина – 9,0км.
• SFO2124 – II-81 – Бучин проход – Гинци – Бракьовци с дължина – 3,5км;
• SFO3134 – (SFO3132, Туден - Разбоище) - III-813 с дължина – 1,8км;
Стойността на проекта: 5 745 737, 65 лв.

Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура
- Община Годеч работи и по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
много фамилна жилищна сграда – гр. Годеч, обл. Софийска; ул.“Г.С.Раковски“, бл. 9
АБ”.
С решение № 495 от 23.12.2015 г. бе възложено изготвяне на техническо обследване,
технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на много фамилна
жилищна сграда.
На 28.12.2015 г. бе сключен договор с изпълнител за изработване на работен проект за
саниране на сградата на стойност 17 185 лв. без ДДС. Работата е приета с приемнопредавателен протокол на 12.01.2016 г.
С решение № 63 от 12.02.2016 г. бе стартирана процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и
осъществяване на авторски надзор) на много фамилна жилищна сграда в гр. Годеч, във
връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на много
фамилните жилищни сгради на територията на Община Годеч” с прогнозна стойност
654 012 лв. без ДДС.

След проведената процедура по ЗОП на 13.09.2016 г. е подписан договор № 98 на
стойност 651 114,54 лв. без ДДС с избрания изпълнител. На 25.10.2016 г. беше
подписано Приложение 2 за откриване на строителна площадка.
- За въвеждане на мерки за енергийна ефективност в много фамилни жилищни
сгради са подадени 8 заявления пред ББР /Българска банка за развитие/ от други
Сдружения на етажната собственост - блокове за санирането им. Очакваме разглеждане
на заявленията.
- За развитие на енергийна ефективност се направи подмяна на уличното
осветление на град Годеч, чрез закупуване на 110 броя енергоспестяващи лампи с
мощност 2 x 10 вата на стойност 9 990 лв., отпуснати с Постановление № 369 на
Министерски съвет от 22.12.2015 г. Лампите са монтирани по ул. “Софийско шосе” – от
входа на града, кв. Цикура, до изхода за село Ропот.
По Мярка 3.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура за
ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода
- С общински средства бе подменен част от водопровода в село Шума. Подменен
е част от довеждащия водопровод в село Бракьовци, на обща стойност 4 995лв.
- На 31.03.2016 г. Община Годеч в качеството си на възложител сключи договор
за предоставяне на услуги за изготвяне на работен проект на стойност 19 166,66 лв. без
ДДС за „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на
канализацията на град Годеч”.
С приемно-предавателен протокол от 20.04.2016 г. на Община Годеч са предадени
работни проекти за обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична
рехабилитация на канализацията на град Годеч”.
С решение № 271 от 17.06.2016 г. е открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет строителство на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и
частична рехабилитация на канализацията на град Годеч” с прогнозна стойност на
поръчката 2 720 000 лв. без ДДС.
След проведената процедура по ЗОП за строителство на обект „Реконструкция на
водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч” с
Решение №418/08.09.2016 година са класирани участниците в процедурата и е избран
изпълнител.
Сключено бе споразумение №РД-02-30-41/17.03.2016 г. между МРРБ и Община Годеч
за финансиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична
рехабилитация на канализацията на град Годеч” – етап 1 на стойност 950 000 лв.
Реализиран е I етап на стойност 935 966, 23 лв.
На 01.03.2017 г. започна изграждането на втори етап на обект „Реконструкция на
водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч” – на
стойност 646 990,06 лв. по сключено споразумение №РД-02-30-215/15.12.2016 г. между
МРРБ и Община Годеч.
- През 2016 г. бе разработен и внесен пред Държавен фонд «Земеделие», проект
„Реконструкция и рехабилитация на водопреносните съоръжения и водопроводната
мрежа на селата: Гинци, Шума, Туден, Лопушня, Голеш, Комщица, Бракьовци, Губеш.”
Стойността на проекта е 5 814 060,00 лева.

Специфична цел 3.2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура по
Мярка 3.2.1. Подобряване и модернизация на образователната инфраструктура
- Разработен и внесен е пред Държавен фонд „Земеделие” проект „Ремонт и
преустройство на Детска градина „Юрий Гагарин“, находяща се в УПИ II – за детско
заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч “, като стойността на проекта е 1 327 080,22 лв.
Мярка 3.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за предоставяне
на социални и здравни услуги.
Разширяване капацитета на социална услуга "Клуб за пенсионера" и обновяване на
Материално-техническата база - Община Годеч финансира със сумата от 2000 лв. двата
пенсионерски клуба “Бодрост” и “Надежда” с по 1 000 лв. всеки.
Мярка 3.2.3. Поддържане и подобряване на културната инфраструктура и спортно
- материалната база
- За 2016 г. Община Годеч до финансира ДГ „Юрий Гагарин” на стойност 110 350
лева за издръжка и оборудване за нормалното и функциониране.
- През 2016 г. до финансира НУ “Христо Ботев” със стойност от 13 300 лв.
/ като от тях 7 000 лв. са за пелети/.
- СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, Общината до финансира с общо 10 000 лв. За
ремонт на котела за парната инсталация 7 000 лв. и за разкриване на логопедичен
кабинет бяха отпуснати 3 000лв.
- Община Годеч оборудва съблекални в спортната зала, закупувайки 10 броя порт
манта за преобличане, 3 броя етажерки, 2 бюра и 2 броя маси на стойност 4 296 лв.
- през 2016 година Община Годеч финансира спортните клубове съответно с:
1. “КОМ – 98” – 10 000 лв.
2. СКТМ “КОМ 2013” – 2 000 лв.
3. ВК “Волей” – 2 000 лв.
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, Община Годеч работи по Изработване на
Общ устройствен план за Община Годеч. Проектът е по Споразумение на МРРБ и
Община Годеч, към момента съгласуваме предварителният вариант на проекта с
определените институции.
По Мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината
през 2016 година бяха реализирани дейностите по проект „Природата – нашето
бъдеще в нашите ръце”, финансиран по Националната кампания „Чиста околна среда”
на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС); проектът е на
стойност 9 905 лв. и включва: изграждане на детски кът, намиращ се в близост до
сградата на НУ „Христо Ботев” в Годеч, различни съвременни детски съоръжения, сред
които люлки, комбинирано детско съоръжение за различни видове игри, 3 броя
катерушки, 6 броя пейки. На 26.10.2016 г. беше открита детската площадка;
- през месец септември бяха закупени и монтирани три нови табели „Добре дошли
в Годеч”, „Добре дошли в Смолча” и „Добре дошли в Бърля”. Направи се

актуализиране на знаковото стопанство със закупуване на 25 броя пътни знаци, на
стойност 1 371, 47 лв.;
- ремонтираха се 18 броя спирки в града и селата;
- изгради се нова автобусна спирка в село Голеш;
- с Постановление № 152 на Министерски съвет от 24.06.2016 г. бяха отпуснати
2 952 лв. за ремонт на военния паметник, намиращ се в центъра на село Шума. Селото е
включено в Национална програма за отбелязване на 100 години от Първата световна
война и участието на България в нея. Строително – монтажните дейности по ремонта
приключиха и на 03.03.2017 г. паметника беше открит.
Специфична цел 3.4. Опазване на околната среда, превенция на природни
рискове и климатична сигурност, По Мярка 3.4.1. Подобряване и развитие на
инфраструктура за третиране на отпадъци и внедряване на съвременни
технологии е разработен
- проект ,,Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в
землището на с. Разбойще в имоти с № 001234 и № 001192”, с който Община Годеч
кандидатства за европейско финансиране;
- закупени са 2 бр. храсторези от бюджета на Община Годеч на стойност 2 504,19
лв.за почистване на зелените площи;
- на 4 юни 2016 година Община Годеч се включи в инициативата “Да изчистим
България заедно”. Служители на общинска администрация, местни фирми и граждани
чистиха ул. “Софийско шосе”.
По Мярка 3.4.2. Управление на риска от природни бедствия и аварии
- на 19 май 2016 г. беше подписан договор №46 за почистване на коритото на река
Нишава, в централната градска част на град Годеч между мостове с номера 2 и 3 и
участък с дължина 100 м. по поречието на реката от мост №1 в посока градския стадион
от дървета, храсти и ненужна растителност;
- за почистване на пътищата и улиците в Община Годеч, Областна администрация
дари специален автомобил за почистване, марка “Мерцедес”, модел “Унимог”, който в
момента се използва по предназначение.
По Мярка 3.4.3. Опазване на биологичното разнообразие,
- съвместно с Държавно лесничейство, Община Годеч има лесоустройствен план и
Договор за стопанисване на общински гори;
- на 30 август 2016 г. Община Годеч сключи договор № 86 за ветеринарномедицинско обслужване на бездомните кучета, на стойност 1 750 лв. животни в центъра
на град Годеч и селата Мургаш и Туден бяха обезпаразитени и чипирани.

Приоритет 4. Добро управление в полза на местната общност и бизнеса По
специфична цел 4.2. Създаване на предпоставки за подобряване на бизнес средата
и привличане на чуждестранни инвестиции, Община Годеч придоби нови
общински имоти.
- на 16.02.2016 г. е подписан договор между държавата, представлявана от
Областния управител на Софийска област – г-жа Росица Иванова и Кмета на Община
Годеч – г-н Радослав Асенов, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на

недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в село Комщица,
представляващ „бивша застава” в местност „Лисина”. Теренът, който ще ползва
Община Годеч, с балансова стойност 57 270,00 лева, е с площ 15,200 дка;
- на 17.05.2016 г. е подписан договор между държавата, представлявана от
Областния управител на Софийска област – г-жа Росица Иванова и Кмета на Община
Годеч – г-н Радослав Асенов, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на
недвижим имот, представляващ втория етаж от бившия “Профсъюзен дом” в града.
Стойността на имота е 53 974.40 лв.
- На 20.06.2016 г. е подписан договор между държавата, представлявана от
Областния управител на Софийска област – г-жа Росица Иванова и Кмета на Община
Годеч – г-н Радослав Асенов, за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на
недвижим имот, представляващ част от триетажна масивна сграда, застроена на
352,450 кв.м. (първия етаж и две стаи от северната страна на втория етаж). Балансовата
стойност на имота е 117 698,00 лева.
Въз основа на гореизложеното, може да се направи извода, че през 2016 година
мерките за постигане на специфичните цели и приоритети от Общинския план за
развитие 2014 – 2020 година се прилагат.
През 2017 година Община Годеч продължава да работи с последователна и
дългосрочно ориентирана общинска политика, отговаряща на социалноикономическите условия за постигане на визията, като привлекателно и сигурно място
за живеене.

