
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА   
ОБЩИНСКИЯ  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

ЗА 2017 ГОДИНА 
( във връзка с чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие) 
 

 

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.  

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. 

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. 

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 ОбС 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 ОбПР 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 регионално и местно развитие (чл. 77 от Правилник за прилагане на закона за 

регионално развитие - ППЗРР). 

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 2017 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. 

Голямата част от използваемата земеделска площ  на територията на община 

Годеч  е отдадена под наем на земеделски стопани чрез сключване на договори от една 

до десет години. През 2017 година са проведени процедури и са сключени 164 броя 

договори за отдаване под наем на ниви, пасища и мери, ливади, поземлени имоти в 

горски територии, съгласно чл. 24а, ал. 5, чл. 37и 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.  

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. 

Община Годеч има сключен договор с Държавно лесничейство Годеч за 

предоставяне и управление на горските територии, определени в Горскостопанския 

план на горите, собственост на община Годеч от 2013 година, със срок  до 31.12.2018 г. 

 

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. за сумата от 224 905.23 лв.  

С постановление №230/20.10.2017 г. на Министерски съвет, на Община Годеч са 

определени, като допълнителни трансфери по Национална програма „Оптимизация на 

училищната мрежа” 112 453лв., които са 50 % от одобрените средства. С постановление 

288/14.12.2017 г. на Министерски съвет на Община Годеч са одобрени, като 

допълнителни трансфери по същата програма 101 207 лв., които са 45% от средствата. 

Община Годеч е провела обществени поръчки по реда на глава двадесет и шеста 



от ЗОП и е сключила договори с фирма „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, като изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Подобряване на материално-техническата база на СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч“ за строително-ремонтни работи за двете бази на 

преобразуваното училище по две обособени позиции: 

1. По обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителната инсталация в 

сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч  с адрес ул. “Игнат Емануилов“ 

№1 /База 1/, към 31.12.2017 г. са разплатени 73 140,30 лв. 

2. По обособена позиция № 2 „Подобряване на материално–техническата 

база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч с адрес ул. “Асен Златаров“ № 8  

/База 2/, към 31.12.2017 г. са разплатени  34 980,04 лв.  

Дейностите по извършване на видовете строително-монтажи работи по договори са 

изпълнени. Междинно плащане е извършено през 2017 г., разплащането на оставащите 

5 %  ще бъде извършено през 2018 г.  

На 29.12.2017 г. бе сключен договор № 108 между Община Годеч и „Крейзи 

Бии“  ЕООД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на 

материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч с адрес 

ул. „Асен Златаров“ № 8, град Годеч, чрез закупуване на обзавеждане и оборудване“. 

Съгласно договора са доставени: едноместна ученическа маса, с подплотна 

полица- подходяща за  І и ІІ - ри клас 26 броя, ученически стол -подходящ за  І и ІІ - ри 

клас - 26 броя и два броя  ученическа дъска , магнитна,  бяла с алуминиева рамка. 

Към настоящия момент е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров " 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 за оптимизация на училищната мрежа"– с прогнозна стойност  19 

631,91 лв. без вкл. ДДС. 

Община Годеч предостави от бюджета 15 484,83 лева за издръжка на 

логопедичен кабинет. Средствата са изразходвани за закупуване на специализирано 

оборудване на кабинета и назначаване на логопед. Децата от община Годеч ще получат 

специализирани консултации за развитие на говорните, езиковите и комуникативните 

умения. 

 



Със  Заповед на Министъра на Министерство на образованието и науката № РД 

11-9/24.01.2017 г. и сключен договор между Община Годеч и МОН №Д-01-

60/26.01.2017 г. бе предоставен нов училищен автобус на Община Годеч, марка 

„Пежо”, модел Боксер 4X4 (високопроходим). Новият автобус, който е 10+1 места, ще  

извършва превоз на деца и ученици  до учебните заведения на територията на 

Общината / ДГ и СУ/.  

С решение №26 от 23.02.2017 г. от заседание на ОбС – Годеч, СУ «Проф. д-р Асен 

Златаров»  е определено за преимуществен ползвател на моторно превозно средство, 

марка „Пежо”, модел Боксер 4X4  с високапроходимост. 

 

Община Годеч дофинансира ДГ „Юрий Гагарин“ със сумата от 72 202 лв. 

Средствата се изразходват за издръжка, нормално функциониране, за благоприятна 

атмосфера и подобряване качеството на образователно-възпитателния процес.  

 

За подобряване на сигурността на учениците и предотвратяване на опасността от 

пожар,  Община Годеч изгради пожаро известителна система в сградата на СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров“, намираща се на улица „Акад. Игнат Емануилов“ №1, на стойност 

12 394,80 лв. 

 
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 № 373/05.07.2017г. на Министерски съветсе създадоха екипи за 

обхващане и задържане 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 27 деца и ученици – от тях 13 са реинтегрирани в 

образователната система, 6 не желаят да посещават училище и 8 не живеят на 

територията на общината.  



За пълно обхващане на децата и учениците в образователната система се работи 

и по следните проекти: 

 Национална програма „На училище без отсъствия” включваща 

осигуряването на финансови стимули, които създават  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 2017 г. Община Годеч до финансира „Медицински център – Годеч“, 

съгласно Решение №4/31.01.2017 г. на Общински съвет-Годеч, със средства от 

общинския бюджет на стойност  110 000 лева. Създадени са условия на всички жители 

на общината за достъп до качествено здравно обслужване. В „Медицински център – 

Годеч“ работят 17 души, от които 6 лекари – вътрешни болести, педиатър, кардиолог, 

невролог, ортопед, хирург. За отчетния период са преминали  - 1 828 пациенти. 

През клиничната лаборатория са преминали 2 411 пациенти с направени 8 080 

изследвания, а през рентгенографията 601 пациенти. 

За обезпечаването на четири медицински сестри, обслужващи кабинетите в училището 

и детската градина от делегирана дейност от държавата са осигурени 55 858 лева. 



Община Годеч от 2017 г. отпуска еднократна помощ в размер на 500 лева за 

всяко новородено/ осиновено дете. Към момента са отпуснати 12 еднократни помощи 

за новородено дете в размер на 6 000 лв. 

Община  Годеч дари сумата от 20 000 лева необходима за лечението на 

онкоболна съгражданка, майка на пет деца. 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 

(ФЕПНЛ) в Община Годеч  382 души бяха подпомогнати с хранителни пакети от 

Български червен кръст, включващи брашно, ориз, макарони, картофено пюре, гювеч, 

компот, конфитюр, захар, месна консерва и вафли. Право на хранително подпомагане 

имат: лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен 

сезон 2015/2016 г.; Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за 

отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за 

семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.; Лица и семейства, 

получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от 

Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.; Лица и 

семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и 

реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по 

реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) 

към м. октомври 2016 г.; Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и 

аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на 

чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз 

основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 

2016 г.; Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили 

интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания 

(ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.; Лица получили 

месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона 

за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

С изпълнението на Проект „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, договор BG 05M9OP001-2.002-0148-С002, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г. (ОПРЧР) по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 

05M9OP001-2.002 „Независим живот” се подобри достъпа до основни социални и 



здравни услуги и се постигна независимост и социална интеграция за възрастните и 

хора с увреждания в община Годеч. Стойността на проекта е  490 278,79 лв., а неговата 

продължителността му 21 месеца. На 25.10.2017 г. бе подписано допълнително 

споразумение № 2 за продължаване на договора до 31.12.2017 г.  

Назначени бяха общо 38 лица, като от тях 19  лични асистента, 15 социални 

асистенти, 2 медицински сестри, администратор и 1 психолог. За периода на 

изпълнение на проекта бяха назначени общо 49 лични и социални асистенти и бяха 

обгрижени   92 - ма потребители. 

            Община Годеч предоставя топъл обяд на 30 лица по проект „Осигуряване на 

топъл обяд в община Годеч”. Договор № BG05FMOP001-3.002-0124-C02 е сключен по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за 

европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица, Операция „Осигуряване на 

топъл обяд – 2016 - 2019“, BG05FMOP001-3.002. Стойността на проекта  е 66 438, 90 

лв. и ще се изпълнява до 31.12.2019г. Основната целева група за предоставяне на топъл 

обяд е: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;  

лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от 

съответната дирекция "Социално подпомагане";  самотно живеещи лица и семейства, 

които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в 

минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени 

пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица; лица 

от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Община Годеч финансира двата пенсионерски клуба „Бодрост“ и „Надежда“ със 

сумата от 2 000 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 

По проект „Обучения и заетост за младите хора” по ОП „РЧР” е сключен 

договор № ОЗМ – 2 – 18 – 13 - 1739# 4/ 03.05.2017г. на стойност 29 738, 64 лв. 

Назначени са 8 младежи на възраст до 29 години: 

- 1 лице технически сътрудник в Детска градина; 



- 1 лице в ДСП, като работник в кухня; 

- 3 лица в звено „Чистота“ – общи работници; 

- 3 лица в Спортен комплекс – общи работници 

 

По НП „СТАРТ НА КАРИЕРАТА” е подписан договор №813-0001-17-21-001/ 

14.02.2017г., на стойност - 17 631,00 лв. От 15.02.2017г. до 14.11.2017 г. бяха назначени 

три лица в трите дирекции на общинска администрация, като младши експерти. 

През месец септември 2017г. приключи НП „Обучение и заетост на 

продължително безработни лица”- компонент 2. Назначени бяха две лица в звено 

Чистота. Стойността на проекта е 12 240 лв. 

По Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област  е подписан 

договор № 813- 0180-17-31002/ 02.05.2017г. на стойност 7853,00 лв. Назначени са 3 

лица - в община Годеч- звено „Чистота”, с. Туден и с. Смолча на 6 часов работен ден за 

6 месеца, на длъжност общ работник. 

По НП „Помощ за пенсиониране” е подписан договор № 813- 0265- 17- 110068/ 

07.08.2017г. на стойност 29 195,77 лв. Назначени са  две лица  за 24 месеца – звено 

„Чистота“ и Домашен социален патронаж, като общ работник и работник в кухня. 

По НП „Помощ за пенсиониране” е подписан договор № 813- 0208- 17- 11006/ 

27.09.2017г. на стойност  34 220 лв. Назначени са  три лица: едно лице за 12 месеца в с. 

Голеш - общ работник и две лица за 24 месеца в Община Годеч – 1 общ работник в 

звено Чистота и 1 общ работник в Детска градина.  

 

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на работните места 

Мярка 2.4.1. Подобряване условията на труд на работното място 

Община Годеч ремонтира кметството на село Шума – извършен е цялостен 

ремонт на покрива на сградата, всички стени са изцяло освежени. Старата дървена 

дограма е заменена с нова PVC. Монтирани са нови водосточни тръби и улуци. Ремонта 

е на стойност 18 426,82 лв. С направения ремонт се подобри състоянието на сградата – 

нова, освежена и здрава. 

  



Община Годеч изцяло ремонтира покрива  и подмени керемидите на 

административната сграда на кметството в село Бракьовци. Старите изгнили дървени 

греди на покривната конструкция бяха заменени с нови, монтирани са нови улуци и 

водосточни тръби. Стойността е 7 203,60 лв. 

 

Специфична цел 2.5. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности 

Мярка 2.5.1. Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт 

На 9 декември 2016 г. бяха запалени светлините на коледната елха. Стотици 

годечани се стекоха на площад “Свобода”, където тържествено бяха запалени 

светлините на коледното дръвче. Огромно множество посрещна Дядо Коледа на 

площада. Добрият старец пристигна с файтон, теглен от кон, беше посрещнат на 

площада от кмета на Община Годеч Радослав Асенов. Белобрадият старец зарадва 

всички деца с лакомства и изненади.  

Посрещане на Нова година на площада. Кметът Радослав Асенов посрещна 

2017-а година заедно със своите съграждани под открито небе. Точно в 00.00 ч. 

градоначалникът поздрави всички присъстващи с настъпването на новата година, 

гръмвайки бутилка шампанско на фона на празнична заря.  

 

Отбелязване на църковният празник Богоявление - 06.01.2017 г. Четирима 

смелчаци нагазиха в ледените води на река Нишава, за да търсят Богоявленския кръст. 

Късметлията получи от заместник - кмета на община Годеч - г-жа Надя Сотирова 

парична награда. 

 

Отбелязване на 3-ти март и 139 години от Освобождението на 

България.Организирано бе празнично шествие до Войнишкия паметник в центъра на 

града. В програмата взеха участие: ученици от НУ „Христо Ботев”, СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“. На церемонията участваха военнослужещи от военно формирование  - 

34 420 – Костинброд, начело с майор Бисер Цветков. 

 

Отбелязване на Месни Заговезни на 19.02.2017 г. с пищно тържество на 

площада. Спазена  беше  вековната традиция със запалването на огън, оратници и 

кукерски  игри, за да се изгони злото. Вечерта  стартира с встъпителни думи на кмета 

на общината  - Радослав Асенов и танцьорите от „Лудо – младо”. 



 

Множество годечани откликнаха на поканата на Община Годеч за всеобщо 

опрощение на площада на Сирни Заговезни. Малки и големи се събраха в центъра, 

където малко преди 19.00 ч.  на 26.02.2017г. стартира празничната програма, открита от 

водещата на „Седмицата” Бояна Веселинова. 

Поздрав към събралите се хора поднесоха кметът на Община Годеч, г-н Радослав 

Асенов, и зам.-кметът – Надя Сотирова. Талантливите годечанки Антония Баева и 

Йоанна Христоскова допринесоха за доброто настроение на площада, изпълнявайки 

популярни български песни. 

За поредна година бе изпълнен и обичаят „хамкане“, в който деца се опитваха да 

хванат сварени яйца и халва само с уста. 

Ученици от гимназията, част от кръжока „Хлебна къща”, почерпиха жителите и гостите 

на Годеч с 10-метрова баница, приготвена лично от тях. 

Община Годеч отбеляза  празнично 2-ри юни – Ден на Ботев и загиналите за 

свободата и независимостта на България.  В честването  взеха участие военнослужещи 

от формирование 34 420 – Костинброд с командир подполковник Благовест Николов.  

Шоуто „Кой е по-по-най” оживя на лятната сцена в Годеч навръх 1-ви юни и 

предизвика  взрив от емоции.  Тридесет   деца от 2 до 7 години  щурмуваха  сцената и 

се превърнаха в звездите на вечерта. Бяха раздадени много награди осигурени от 

Община Годеч. 

На 19.06.2017 г. Община Годеч даде старт на едноседмичните прояви по случай 

празника на града Видовден.   

Началото   бе  поставено от отец Тодор, който отслужи празничен  водосвет на площада 

пред сградата на общината, последва предаването „Годеч, събуди се”.  В 

импровизираното  студио на открито  водещият Методи Тодоров посрещна и първия си 

гост – градоначалникът   Радослав  Асенов. 

Ден  втори: Литературни  размисли и балонено шоу. Община Годеч награди 

участниците в литературния конкурс „Аз и Годеч”. Това се случи по време на 

сутрешното  предаване - „Годеч  събуди  се“.  



Третият ден от празничната седмица бе с фокус върху   местното 

производство. Инициативата „Произведено в Годеч” събра на едно място 

производители от общината.  Със свои щандове  тази година участваха  фирмите: „Пи 

Ем Си Ви”, „ТИМ – Тодор Иванов”, „Могила”, Бютипръфешънъл“ ЕООД и „АК 

Магнит”. 

Със свой щанд разполагаха и от Сдружението за териториален и екологичен 

просперитет – СТЕП, които в детайли разказаха на заинтересованите за своята  

дейност.  

На 24.06.2017 г. Годеч  отбеляза   празника си Видовден с близо 4-часов концерт 

под открито небе и много гости.  

Отбелязване на празника на село Комщица – Празникът Света Троица, който 

църквата чества на 19 юни, е храмовият празник на църквата „Света Троица” в село 

Комщица - Петдесетница.  

Отбелязване на празника на село Губеш – Петдесетница на 19 юни 2017 г. 

Отбелязване на празника на село Шума – 02.07.2017 г.- Петровден. 

Отбелязване на местния събор „Пресвета“ на село Бракьовци – 10.06.2017 г.  

Отбелязване на Деня на Съединението в село Мургаш – 06.09.2017 г.  

НЧ „Н.Й. Вапцаров “ бе дофинансирано със средства от общинския бюджет в 

размер на 26 200 лв., от тях: 

- 10 000 лв.за обзавеждане на библиотеката.  

- 7 200 лв. за закупуване на носии на ТС “Лудо-младо”.  

- 1 000 лв. за абонамент на пожаро известителна система.  

- 8 000 лв. за закупуване на пелети.  

 

Танцовия състав „Лудо-младо“ при читалището триумфира на Международния 

фолклорен фестивал „Stelle di Garda” град Сирмионе, Северна Италия, като спечели 

първото място. Танцьорите представиха най - новата си хореография „Пазарджишка 

копаница“. 

Народната певица Йоанна Христоскова грабна първото място в категория фолклорен 

вокал на фестивала „Stelle di Garda” град Сирмионе, Северна Италия. 



         На Международния фолклорен фестивал в Косово, в началото на м. септември 

2017 г. танцьорите отново взривиха публиката. 

През м.август 2017 г. танцовият състав взе участие в Международния конкурс на 

изкуствата „Радост на брега“ в град Ахелой.   

 

Община Годеч закупи за спортната зала: 

-  2 бр. баскетболни мобилни стойки на стойност 8 188, 99 лв.  

- закупени са PVC ленти, които са монтирани на входовете на спортната зала, с 

цел топлоизолация,  на стойност 1 840, 00 лв.  

Община Годеч финансира спортните клубове: 

- ФК “КОМ – 98” – 20 000 лв.  

- СКТМ “КОМ 2013” – 2 000 лв.  

- ВК “ Годеч - Волей” – 2 000 лв.  

 

Община Годеч закупи фитнес уреди за Спортната зала на стойност 17 248,20 лв.  

доставени са комбиниран уред – 1 бр.; крос тренажор – 1 бр.;  Велоергометър – 1 бр.  

Община Годеч ще продължи да закупува и оборудва Спортната зала с нови уреди. 

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. 

В залата вече могат да бъдат практикувани следните спортове:  волейбол, баскетбол, 

тенис на маса, футбол, бокс. 

 

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). 



През 2017 г. бяха закупени и монтирани  9 броя нови табели за селата от Община 

Годеч и 48 броя пътни знаци, на стойност 4 423,69 лв. С обновяването на пътните знаци ще 

се подобри безопасността на движението по пътищата. 

През 2017 година в град Годеч се извърши основен ремонт на настилката на 

републикански път III – 813 и III – 8132 и полагане на нови бордюри. Напълно 

завършен е участъка от о.т. 403 до о.т.268 / ул. „Софийско шосе“ и ул. “Н. Й. 

Вапцаров“/. 

С реализирането на проекта ще се постигне благоустрояване на града, по-благоприятна 

градска среда и ще се промени облика на Годеч. 

 

Община Годеч закупи и постави  2 броя автобусни спирки на стойност 6 000 лв. 

от капиталовата програма, на ул. „Софийско шосе” в град Годеч,  за удобство на 

пътуващите граждани. 

Доставена и монтирана е и автобусна спирка в центъра на село Шума на стойност 4 800 

лева. 

С договор № 58 от 12.07.2017 г. между Община Годеч и „ГЕОЦВЕТ“ ЕООД, с 

предмет „Изготвяне на проект за реконструкция на тротоарна мрежа, успоредно на път 

III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път  III – 8132 о.т. 320 – 175”, включващ четири 

етапа. Работният проект е съгласуван от съответните институции и има издадено 

разрешение за строеж, след което предстои процедура за избор на изпълнител на 

строително монтажните работи. Осигурено е финансиране на 1 и 2  и 3 етап. 

С подмяната на тротоарната мрежа ще се постигне по добра градска среда и създаване 

на удобство за пешеходците в града. 

 

  Община Годеч ремонтира пътища от общинската пътна мрежа по метода 

„печматик“ /студено асфалтиране по инжекционен метод с битумна емулсия /. 

Ремонтираните пътища са: 

- SFO3125/III - 813/ Годеч – Върбница / SFO3131/ 

- SFO1122/III - 8132/ Ропот- Голеш – Връдловци - Станинци / SFO3203/ 

- SFO2124/II - 81/ Бучин проход – Гинци - Бракьовци/ 

- SFO3126/III - 813/ Годеч – Букоровци - Мургаш/ SFO3131/ 

- улица „Христо Смирненски“, град Годеч 

С ремонтиране на тези пътища ще бъде по - лесна комуникацията между населените места. 



 

Община Годеч ремонтира улица „Нишава“ в участъка от моста в центъра на 

града до мост 3. Възловата улица се асфалтира и обнови напълно, бяха изградени и 

допълнителни шахти, които да поемат дъждовната вода от платното. Стойността на 

ремонта е 42 631,52 лв. 

Община Годеч изгради пътища до манастир „Св. Николай Летни“ и Букоровски 

манастир „Св. Георги“. 

Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура 

Община Годеч изпълни проект на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, блок 9 АБ, на стойност  820 246,24 лева.  

По програмата бяха изпълнени следните дейности: 

 Техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на многофамилна жилищна сграда, построена по индустриален 

способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради.  Тази дейност беше възложена 

с договор № 117/28.12.2015г. и беше приключена на 12.01.2016г. Стойността на 

договора е 20 622,00 лв. 

 Изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания към 

строежите на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор и 

контрол върху СМР с договор № 99/15.09.2016г. Стойността на договора е 

15 800,00лв. 

 „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор) на многофамилна жилищна сграда в град 

Годеч, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община 

Годеч” с договор № 98/13.09.2016г.Стойността на договора е 780 112,28, от 

които за проектиране - 36 160,80лв., за упражняване на авторски надзор -  

6 040,80 лв. и за СМР - 737 910,68 лв. 

 Разход за инвеститорски контрол - 3 711,96 лв., изпълняван от външен 

изпълнител, съгласно условията на програмата.    

 



В резултат на изпълнените дейности по програмата за сградата са направени: 

архитектурно заснемане, доклад за конструктивно обследване, енергиен сертификат, 

технически паспорт. 

Строително – монтажните работи по въвеждането на мерки за енергийната 

ефективност започнаха на 25.10.2016г. с подписването на акт, образец 2 за откриване на 

строителната площадка и приключиха на 02.04.2017 г. с подписването на протокол 

образец 19 за установяване завършени видове СМР. 

  Извършени са следните видове СМР – подмяна на външна фасадна  PVC 

дограма, топлинно изолиране по фасадни стени с топлоизолация - 10см EPS, положени 

са и разделителни ивици с негорима топлоизолация, топлинно изолиране на покрив 

включващо армирана циментова замазка, направа на топло и хидроизолация на покрив, 

отводняване на покрива, ремонт на стълбищна клетка и сутерен, осветителна 

инсталация и мълниеносна защита. С този ремонт домакинствата в блока подобриха 

жизнения си стандарт. От инвестицията са се възползвали живеещите в 45  апартамента 

на обновения блок 9 АБ. Обекта е завършен и въведен в експлоатация на 26.07.2017г.. 

Община Годеч подмени 300 броя осветителни тела от уличното осветление на 

град Годеч. Старите лампи с мощност 36W, 75W и 125W бяха заменени с нови 

енергоспестяващи осветители LED modul 20 W с дълъг период на експлоатационна 

годност, на стойност 29 952,00 лв. 

Със смяната на част от осветителните тела на уличното осветление в град Годеч се 

намалиха разходите за електрическа енергия. 

Община Годеч подмени 60 броя осветителни тела от уличното осветление на 

село Гинци, новите са енергоспестяващи с мощност 2Х10 W. С тази подмяна се създаде 

по-голямо удобство и сигурност, както на живущите в селото, така и на преминаващите 

по международния път II – 81. 

 

Мярка 3.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура за 

ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода 

По подписано Споразумение № РД-02-30-215/15.12.2016 г. между Министъра на  

регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и Кмета на Община Годеч 

Радослав Асенов бяха осигурени средства за финансиране на обект „Реконструкция на 



водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – I 

част, етап 2, включващ: 

Водопровод: 

Главен клон IV – участък от о.т. 74 до о.т. 252, с дължина 444,57 м. 

Главен клон II – участък от о.т. 522 до о.т. 272, с дължина 262,70 м. 

Главен клон III – участък от о.т. 74 до о.т.70, с дължина 404,94 м. 

Канализация: Канал 1, от о.т. 75 до о.т. 149 

Етап 2 е на стойност 646 000 лв., финансиран от МРРБ; реконструирани са 

1112,21 м. водопровод.  

Частична рехабилитация на канализационната мрежа е направена на 145 метра. 

За обекта има издадено разрешение за ползване от 11.12.2017 г. 

 

На 13.07.2017 г. бе подписано Споразумение № РД-02-30-39/13.07.2017 г. между 

МРРБ и Община Годеч за финансиране на обект с проект „Реконструкция на 

водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – I 

част, етап 3“ на стойност 1 182 534,78 лв.,  направена е реконструкция на 2150,18 м. 

Проекта включва: 

Водопровод: 

Главен клон III – участък от о.т. 70 до о.т. 522, с дължина 373,37 м. 

Главен клон VI – участък от о.т. 174 до о.т. 164, с дължина  724,78 м. 

Клон 30 – участък от о.т. 71 до о.т. 429, с дължина 186,42 м. 

Клон 31 – участък от о.т. 54 до о.т. 70, с дължина  50,04 м. 

Клон 32 – участък от о.т. 223 до о.т. 54, с дължина 260, 20 м. 

Клон 34 – участък от о.т. 217 до о.т. 223 с дължина 438,49 м 

Клон 40 – участък от о.т. 523 до о.т. 268, с дължина 363,24 м. 

Клон 41 – участък от о.т. 264 до о.т.263, с дължина 87,10 м. 

Клон 55 б – участък от о.т. 262 до о.т. 260, с дължина 105,03 м. 

Дейностите по проекта са изпълнени.  

Със Заповед № РД-19-259/23.02.2018г. на Началника на ДНСК е назначена държавна 

приемателна комисия за приемане на етапа. На 07.03.2018г. бе съставен и подписан 

протокол образец 16 за издаване на разрешение за ползване.   

 



На 15.09.2017 г. бе даден ход на строително –ремонтните дейности  на етап IV и 

етап V на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на град Годеч –  I част,“ реализирани и изпълнени на стойност 

378 764,65 лв. финансирани от общинския бюджет;  

Етап 4 включва: 

Водопровод: 

Клон 46 – участък от о.т. 250 до о.т. 249, с дължина 71,50 м. 

Клон 47 – участък от о.т. 249 до о.т.417, с дължина 59,09 м. 

Клон 48 – участък от о.т. 306 до о.т.309, с дължина 151,88 м. 

Клон 49 – участък от о.т. 282 до о.т. 305, с дължина 81,07 м. 

Клон 50 – участък от о.т.305 до о.т. 310, с дължина 58,92 м. 

 

Етап 5 включва: 

Водопровод: 

Клон 52 – участък от о.т. 302 до о.т. 321, с дължина 210,13 м. 

Клон 54 – участък от о.т. 297 до о.т.301, с дължина 148,87 м. 

завършени са 4 етап - 422,46 метра  и  5 етап - 359 метра. 

Дейностите по проекта са изпълнени.  

Със Заповед № РД-19-260/23.02.2018г. на Началника на ДНСК е назначена държавна 

приемателна комисия за приемане на етапи 4 и 5. На 07.03.2018г. бе съставен и 

подписан протокол образец 16 за издаване на разрешение за ползване.   

 

На  27.03.2017 г. Община Годеч има сключен договор №11887/14.11.2017г. с 

ПУДООС за проект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация 

на канализацията на град Годеч – I част, етап VI“ на стойност 811 164,52 лева.  

Реконструира се водопроводна мрежа с дължина 2681,64 метра.  

На 17.11.2017г. със съставянето и подписване на протокол образец 2а за откриване на 

строителна площадка, стартира изпълнението на СМР за етапа. 

За обекта беше извършено междинно плащане през декември 2017 г. в размер на 

584 228,69 лв. 

На 29.12.2017г. бе съставен и подписан протокол образец 10 за установяване на 

състоянието на строежа при спиране на строителството. 

Дейностите по проекта са в заключителна фаза. Довършителните дейности ще 

бъдат изпълнени при добри метеорологични условия през 2018г., като до края на месец 



март ще бъде съставен и подписан акт образец 11 за установяване състоянието на 

строежа и СМР при продължаване на строителството. 

Етап 6 включва: 

Водопровод: 

Клон 42 – участък от о.т. 413 до о.т. 522, с дължина 1 415,45 м. 

Клон 43 – участък от о.т. 285 до о.т. 304, с дължина 126,72 м. 

Клон 44 – участък от о.т. 288 да о.т. 302, с дължина 173,83 м. 

Клон 45 – участък от о.т. 261 до о.т. 259, с дължина 838,53 м. 

Клон 51 – участък от о.т.286 до о.т. 303, с дължина 127,11 м. 

 

С реализиране  на шестте етапа на проекта „Реконструкция на водопроводна 

мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – I част“  ще бъде 

подменена 1/3 от водопроводната мрежа на град Годеч. Подобрява се значително 

водоснабдяването на голяма част от града. Изграждането на водопровода ще позволи 

подобряване на инфраструктурата, чрез рехабилитация на уличната мрежа и 

тротоарите. 

Община Годеч изготви работен проект „Реконструкция на водопроводна мрежа 

и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – II част“, на стойност 

23 961,00 лева  - включващ реконструкция на водопровода в останалата част на град  

Годеч. Проекта е съгласуван, издадено е  разрешение за строеж, предстои провеждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител.                       

С реализацията на проекта ще бъде изцяло подменена водопроводната мрежа в града е 

ще бъде решен проблема с водоснабдяването на града, със загубите на питейна вода, 

както и с постоянното разкопаване на уличната мрежа в следствие на авариите на 

стария водопровод. 

Община Годеч съвместно с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София 

изградиха 1 300 метра нов довеждащ колектор, захранващ главния резервоар на село 

Гинци от  местността „Балабанова поляна“.  Община Годеч закупи нови поли 

пропиленови тръби с диаметър   ф 75, на стойност 9 937,20  лева. „ВиК“  ЕООД - София 

подмени със собствена техника и труд цялото трасе. 

 

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.  

На 08.12.2017 г. Община Годеч подписа Договор с ДФ “Земеделие“ – Разплащателна 

агенция за Проект с Договор №23/07/2/0/00256 „Ремонт и преустройство на ОДЗ 

„Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв.14 по плана на гр. 

Годеч, Община Годеч“, на стойност 1 152 699,36 лева.  

Дейностите, които ще бъдат реализирани по проекта са: 

- Де монтажни 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 

физкултурен стадион; 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 шапка 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. 

Мярка 3.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за предоставяне 

на социални и здравни услуги 

Община Годеч извърши ремонт на покрива на поликлиниката със средства от 

капиталовата програма в размер на 39 999,98 лева. Извършените дейности са: 

- Демонтаж на ламарина на борд; 

- Демонтаж хидроизолация; 



- Демонтаж на комини; 

- Надстройване на борд; 

- Полагане на армирана замазка от 4 до 7 см; 

- Полагане на двупластова хидроизолация плюс грунд; 

- Обличане на борд с ламарина, порц. пола, капак; 

- Изграждане на нови комини с метални шапки 

- Полагане на воронки; 

- Оформяне на холкери; 

С ремонтиране на покрива ще бъдат спрени течовете и разрушаването на мазилката на под 

покривната конструкция. 

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.  

Основна цел на ОУП на община Годеч е определяне на устройствени режими и 

показатели, способстващи за изграждането и функционирането на една гъвкава, бързо 

приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания среда за обитаване, труд, 

отдих, обслужване и комуникация, отчитаща съществуващия потенциал и 

благоприятни условия за развитие на бизнеса и привличане на повече инвестиции в 

община Годеч. 

Предмет на обществената поръчка бе: „Изработване на проект за общ устройствен план 

на община Годеч“  

Поръчката се изпълнява  на 2 етапа: 

Етап I – Изработка на опорен план към плановото задание за ОУП; 

- Изработка на Предварителен проект на ОУП, включващ: 

• Предварителен проект (ПП) на ОУП на Община Годеч, съдържащ 

текстови и графични материали, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за 

обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и „ Планово задание за 



изработване на Общ устройствен план на Община Годеч”, одобрено с Решение № 68 

/21.05.2013г. от Протокол  №5/ 28.05.2013г. на Общински съвет - Годеч 

• Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС), съгласно 

становище с изх. № 08.00- 5342/ 11.06.2013 г. на Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) - София. 

Етап II - Изработка на Окончателен проект на ОУП, включващ: 

• Окончателен проект на ОУП на Община Годеч съдържащ текстовите и 

графичните материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно 

решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата 

на заинтересуваните централни и териториални администрации. 

• Окончателна Екологична оценка и Оценка за съвместимостта, в случай че 

има препоръки и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите 

органи и трети лица. 

През 2017 г. предварителния проект  на Общ устройствен план на Община Годеч е 

съгласуван с необходимите институции, предстои разглеждането му на Общински 

експертен съвет по устройство на територията за отразяване на постъпилите препоръки 

и бележки при консултациите с обществеността, заинтересованите органи и трети лица. 

   Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и 

застрояването на различните видове територии и устройствени зони, да дава 

възможност за извличане на информация за видове територии, устройствени зони, 

поземлени имоти, както и справки по зададени критерии. 

До момента са разплатени 35% от стойността на проекта в размер на 22 260 лева. 

По мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината и 

през 2017 година надграждането на изграденото видеонаблюдение на Община Годеч 

продължи със средства  от капиталовата програма. Бяха монтирани – 14 броя нови 

видео камери; 7 броя  - цифрово записващи устройства;  5 броя – метални кутии; 

допълнителни камери и DVR бяха монтирани на възлови точки в града и по селата. 

Общият размер на средствата е 14 995,00 лева. 

Община Годеч кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите 

по опазване на околната среда /ПУДООС/ по Национална кампания „За чиста околна 

среда – 2017 г.“ с проектно предложение „В зелена и чиста среда играя и раста“ – 



договор №11477 от 31.05.2017г., на стойност 9 970 лв. По изпълнение на дейностите, 

които приключиха, бе доставено оборудване на детска площадка в село Шума, Община 

Годеч: тройна люлка, беседка, комбинирано детско съоръжение, пейки и люлка везна, 

също и озеленяване.  

Реализирането на проекта приобщи местното население да цени изграденото, 

чрез влагане на личен труд – почистване на терена и превърна пространството в зона за 

активен и пасивен отдих, повиши както привлекателността на населеното място, така и 

екологичната култура на жителите и гостите на село Шума. Създаде се детски кът за 

отдих и игра на децата. 

Община Годеч изгради нов детски кът, намиращ се в близост до паркинга между 

полицията и сградата на ВиК Годеч. Площадката е изградена от Община Годеч с 

финансовата подкрепа на АК „Магнит“ с договор за дарение № 134/14.12.2016г., на 

стойност 25 000 лв. Площадката разполага с комбинирано детско съоръжение, двойна 

люлка, пясъчник, беседка. Изградена е ударо поглъщаща настилка. Монтирани са 

пейки и кошчета.  С изпълнение дейностите на проекта се подравни терена, оформиха 

се алеи и зелени пространства, обособи се един прекрасен кът за децата. Това 

допринесе за облагородяване на градската среда, като място за активен отдих в 

атрактивна и достъпна среда. 

Над 80 души се включиха в инициативата по почистване на парка до болницата. 

Ученици, представители на общинска администрация и граждани извършиха пролетна 

оборка, имаща за цел да превърне мястото в кът за разходка и отдих. 

На  3 март 2017 г. бе открит реновиран военния паметник, намиращ се в село 

Шума. За ремонта са отпуснати 2 952 лева по Постановление №152/24.06.2016 г. на 

Министерски съвет. Селото е включено в Национална програма за отбелязване на 100 

години от Първата  световна война и участието на България в нея. 

През месец май 2017 г. Община Годеч започна възстановяването на мемориала в 

центъра на село Комщица. За реновирането му бяха осигурени 2 409 лева от общинския 

бюджет и дарения. 

Община Годеч извърши ремонт на първия етаж от сградата, намираща се в 

центъра на града с адрес пл. „Свобода“ №1  - бяха подменени старите врати и прозорци 

с нова, модерна PVC  дограма, на стойност 2 240 лв. 



Община Годеч ремонтира градската тоалетна – старата мазилка на сградата бе 

свалена и положена нова, както отвън, така и отвътре. Тоалетната е обновена с нови 

фаянсови плочки, настилка от теракот, умивалник, осветителни тела -  на стойност 

1 553 лева.  

Закупеният през месец декември 2016 година имот за разширяване на 

гробищният парк с площ 1,500 дка бе заграден с нова ограда от бетонни колове и 

мрежа. Беше сменена и старата ограда от западната страна на гробищния парк, със 

средства от капиталовата програма на Община Годеч на стойност 3 499,20 лева. 

 

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 

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. Проекта е входиран на 21 април 2017 г. 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.  

За почистване и поддръжка на общински зелени площи, Община Годеч закупи 1 

бр. храсторез и 1 бр. косачка със средства от капиталовата програма на стойност 2 540 

лева. 

Мярка 3.4.2. Управление на риска от природни бедствия и аварии 

С Решение на Общински съвет Годеч № 79 по протокол № 7/27.07.2017 г. за 

актуализиране на капиталовата програма бяха гласувани средства за закупуване на 

транспортно средство /багер/, в размер на 180 000 лева. След проведена обществена 

поръчка бе закупен нов комбиниран багер – товарач, марка JCB, модел 3IX 14MFWA  с 

прилежащо оборудване – хидравлична трамбовка, хидравличен чук, с обща стойност 

179 599,20 лв.  

Багера е необходим за почистване на речните корита, за почистване на трудно 

достъпни райони, за поддържане на гробищния парк, за почистване на 

нерегламентирани сметища, за възстановяване на общински пътища и текущи ремонти 

на улици и други. 

Мярка 3.4.3. Опазване на биологичното разнообразие,  

С договор № 43 от 02.06.2017 г. и с договор № 90 от 25.10.2017 г. с предмет 

„Залавяне и ветеринарно-медицински услуги и манипулации на безстопанствени 

кучета“, са обезпаразитени, ваксинирани и кастрирани, с цел овладяване на 

популацията 32 броя кучета. На животните е поставена и ушна марка. Договорите са на 

стойност 4 192 лева.  

 

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 2017 година 10 служители от общинска администрация са преминали на 

обучения организирани от НСОР България. Обученията са били за общинския бюджет, 

образование, електронизация на административните въпроси и годишно счетоводно 

приключване. 

Мярка 4.1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики – на 06.11.2017 г. Община Годеч сключи договор с 

„НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО“ ООД, с предмет 

изготвяне на  Междинна оценка на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година на 

Община Годеч за период 2014 - 2017 година,  в изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Закона за 

регионалното развитие /ЗРР/,  на стойност 2 850 лв. без ДДС или 3 420 лева с включено 

ДДС. 

Междинната оценка включва: 

 оценка на изпълнението на ОПР; 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели и на очертаната 

тенденция; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 промените в социално-икономическите тенденции; 

 промените в политиките за развитие на национално, регионално и местно 

ниво, вкл. по икономически сектори. 

Междинната оценка е приета с подписване на приемо-предавателен протокол. 

 

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 

2017 година са издадени 525 удостоверения за наследници,  35 удостоверения за 

идентичност на лице с различни имена, издадени са 124 удостоверения за семейно 

положение, за съпруг/а и родствени връзки,  135 - удостоверения за постоянен адрес, 

 291 - удостоверения за настоящ адрес, 38 удостоверения за раждане – дубликат, 35 

удостоверения за сключен граждански брак – дубликат, 5 заверка на документи по 

гражданско състояние за чужбина, 888 нотариални заверки. 



Обработени преписки и издадени заповеди за кадастър и регулация – 143 броя, 

проведени са 11 заседания на ОЕСУТ и са взети 108 решения;  отговори на писма, 

искания, заявления, молби и жалби по КРГ – 57 броя; издадени скици – 340 броя и 

презаверени скици - 54 броя; издадени са 230 удостоверения по ТСУ; одобрени проекти и 

издадени разрешения за строеж 27 броя; издадени удостоверения за въвеждане в 

експлоатация - 14; от главния архитект са издадени 27 становища и разрешения за 

допускане и изменение на ПУП; нанесени са 88 промени в разписните листове към 

плановете; издадени удостоверения за търпимост - 55; попълване/ поправка на 

кадастрален план – 54. 

Община Годеч продължава да работи за изпълняване на заложените специфични 

цели и мерки по изпълнението но Общинския план за развитие 2014 – 2020 година. 

 

 

 


