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Настоящата Програма за управление на Община Годеч е разработена  в 

съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Обхваща периода 2019-2023 година и съдържа основните 

цели, приоритети, дейности за изпълнение и очакваните резултати. Основните 

принципи, залегнали в разработване на настоящата програма са законосъобразност, 

прозрачност, диалогичност към всички проблеми на населението в общината, 

отговорност, разумно планиране и разходване на бюджетните средства. Програмата за 

управление е разработена на база на предизборната ми програма, която бе представена 

пред гражданите и в която са включени поети ангажименти към жителите на Община 

Годеч. 

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета 

на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за 

добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от 

Европейския съюз. 

Визията за развитието на Община Годеч отразява желанието за съвременна  

европейска община с дългосрочно позитивно развитие, за създаване на по-добри 

условия за живот на населението, за развитие на икономиката и увеличаване на 

социалните придобивки.  

Основна цел: Подобряване и развитие на инфраструктурата и 

благоустройството, повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч. 

Приоритетите и дейностите за постигане на основната цел са:  

Приоритет 1: Общинско развитие и благоустройство 

Дейности: 

1.1. Подмяна на водопроводната мрежа на град Годеч; 

1.2. Изграждане на филтрираща система, която да пречиства питейната вода; 

1.3. Ежегодно залагане на средства в капиталовата програма на Община Годеч, с 

които ще се подменят довеждащи колектори и водопреносни системи на селата; 
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1.4. Ежегодно залагане на средства от републиканския бюджет в капиталовата 

програма на Община Годеч за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и 

прилежащата към нея територия, пътищата към селата и изграждане на такива към 

туристическите обекти; 

1.5. Изпълнение на етап IV по проект „Реконструкция та тротоарна мрежа, 

успоредна на път III-813 –о.т. 403-320 и път III-8132-о.т. 320-175; 

1.6. Изпълнение на проект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в град Годеч на ул. „Република”,  ул. „Нишава”и ул.  „Г. С. 

Раковски”; 

1.7. Закупуване и монтиране на указателни табели с наименованията на улиците; 

1.8. Подмяна на уличното осветление по селата с енергоспестяващи лампи. 

 

Приоритет 2: Образование 

Образованието е сред основните приоритети както на национално, така и 

на местно ниво. Осигуряването на добро образование на учениците в Годеч и 

спокойна работна атмосфера в учебните завадения ще се осъществява чрез 

изпълнението на следните дейности: 

2.1. Провеждане на учебен процес в двете бази на СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров”; 

2.2. Изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане 

на училище   СУ „Проф. д-р Асен Златаров”; 

2.3. Здравословно столово хренене на децата в ДГ „ Ю. Гагарин” и учениците в 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров”; 

2.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите кадри; 

2.5. Стимулиране на всички завършващи 12 клас ученици, включително и за 

постигнат отличен успех; 
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2.6. Стимулиране на учениците за постигане на високи резултати на национални, 

републикански и международни състезания; 

2.7. Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на 

пазара на труда. 

 

Приоритет 3: Спорт 

Дейности: 

3.1. Увеличаване на финансовия ресурс за развитието на спорта в Община Годеч; 

 3.2. Създаване на благоприятни условия за развитие на детско-юношеския спорт; 

3.3. Увеличаване на средствата за подпомагане на спортните клубове, 

осъществяващи дейност и регистрирани на територията на община Годеч; 

3.4. Дооборудване на спортната зала и осигуряване на треньори за повече видове 

спорт; 

3.5. Организиране и провеждане на спортни първенства и турнири; 

3.6. Изграждане на спортни игрища на открито в двора на училището; 

3.7. Монтиране на уреди за стрийт фитнес; 

3.8. Изграждане на мотописта за провеждане на състезания за АТВ, УТВ и др. 

 

Приоритет 4: Здравеопазване и социални услуги 

Дейности:   

4.1. Осигуряване на нормална дейност на Медицинския център; 

4.2. Привличане на допълнителни специалисти;  

4.3. Разширяване обхвата на инициативите за водене на здравословен начин на 
живот и здравно възпитание в учебните заведения; 

4.4. Специални грижи за лицата в неравностойно положение; 
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4.5. Осигуряване на медицински прегледи от специалисти по селата; 

4.6. Осигуряване на топла храна в работните дни от месеца на потребители от 
целевите групи по подписан административен договор №BG05FMOP001-3.002-
0124-C04 по проект  „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч“ ; 

4.7. Предоставяне на нов вид социална услуга по подписан административен 
договор №BG05M9OP001-2.040-0111 по проект „Предоставяне на патронажна грижа за 
възрастните хора и лица с увреждания в Община Годеч“;  

4.8. Откриване на детска кухня за деца от 6 месеца до 3 години; 

4.9. Увеличаване на еднократната финансова помощ за новородено дете на 2 000 
лева; 

4.10. Продължаване на услугата Домашен социален патронаж за доставка на 
храна по домовете на възрастните хора; 

4.11. Субсидиране на пенсионерските клубове, извършващи дейност и 
регистрирани на територията на община Годеч; 

4.12. Осигуряване на безплатни профилактични прегледи на населението; 

4.13. Предоставяне на услугата „личен асистент“ по Закона за личната помощ; 

4.14. Използване на всички възможности на Националния план за насърчаване 
на заетостта за  реализиране на националната политика по заетостта на местно ниво; 

4.15. Използване на оперативните програми на Европейския съюз за насърчаване 
на заетостта. 

 

Приоритет 5: Култура и туризъм 

 Община Годеч разполага с изключително богато културно и духовно наследство. 
На територията на общината са разположени множество манастири и църкви, част от 
Софийската Света гора. Въпреки положените до момента усилия за развитие на 
културата, духовността и туризма, е необходимо да се предприемат редица стъпки и 
допълнителни мерки и дейности, а именно: 

5.1. Популяризиране на природните забележителности, културното и духовно 
наследство на територията на община Годеч чрез реклама на регионално и национално 
ниво; 

5.2. Доизграждане на пътища, пътеки и съоръжения до природните 
забележителности на територията на община Годеч; 

5.3. Организиране на творчески мероприятия в новооткритата изложбена зала, 
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намираща се на пл. „Свобода”; 

5.4. Осигуряване на финансови средства от бюджета на Община Годеч за 
финансиране на танцовите състави и клубове, които осъществяват дейност и са 
регистрирани на територията на община Годеч; 

5.5. Ежегодно дофинансиране на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1899“, със 
средства от бюджета на община Годеч за развиване на допълнителни дейности, 
свързани с културния живот в община Годеч; 

5.6. Отпечатване и разпространение на туристическа карта;  

5.7. Изработка и монтаж на указателни табели за природните забележителности 
и туристически обекти;  

5.8. Създаване и разпространение на мултимедийни продукти; 

5.9. Изграждане на високоскоростен WIFI-4EU достъп до интернет на 
обществени места в гр. Годеч. 

 

Приоритет 6: Икономика 

 С подобряването на инфраструктурата на територията на община Годеч пред 
предходният мандат 2015-2019 г. и с изготвения и одобрен през 2018 г. Общ 
устройствен план, в който са обособени зони за промишлени дейности, складови бази и 
логистика, се създадоха предпоставки за привличане на инвеститори и развитие на 
благоприятна бизнес среда. През мандат 2019-2023 г. основните дейности са насочени 
към: 

6.1. Поддържане на добра комуникация между местната власт и бизнеса;  

6.2. Привличане на нови инвеститори и създаване на работни места;  

6.3. Повишаване жизнената среда и стандарта на живот на населението. 

 

Приоритет 7: Чистота и околна среда 

 Опазването на околната среда и красивата природа трябва да бъде приоритет 
както на общинското ръководство, така и на всички жители и гости на община Годеч. 
През мандат 2019-2023 г. дейностите по приоритет чистота и околна среда са: 

7.1. Създаване на условия за разделно събиране на отпадъците; 

7.2. Закупуване на допълнителни контейнери тип „бобър” и разполагането им на 
територията на града и селата; 
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7.3. Рекултивация на депото с прекратена експлоатация; 

7.4. Закупуване на специализиран товарен автомобил за нуждите на звено 
„Чистота”; 

7.5. Редовно почистване и поддържане коритата на реките; 

7.6. Изграждане на парк в двора на болницата; 

7.7. Изграждане на парк върху общински имоти, находящи се до църквата 
„Свети Димитър Солунски Чудотворец ”. 

 

Приоритет 8: Обществен ред и сигурност 

 За осигуряване на обществения ред и сигурност на територията на община Годеч 
през предходният мандат бяха предприети множество мерки, благодарение на които 
община Годеч стана спокойно място за живеене. През мандат 2019-2023 г. 
постигнатото трябва да бъде запазено и надградено чрез изпълнението на следните 
дейности: 

8.1. Монтиране на допълнителни камери в изградената система за денонощно 
видеонабюдение на всички населени места; 

8.2. Поддържане на постоянна комуникация, обмен на информация и съдействие 
между държавните органи и общинската администрация; 

8.3. Поддържане и актуализиране на знаковото стопанство и пътната 
маркировка; 

8.4. Активна дейност за превенция на престъпността; 

8.5. Провеждане на обучителни мероприятия сред подрастващите.  

 

Приоритет 9: Земеделие и животновъдство 

Дейности: 

9.1. Обособяване на пазар за продукти произведени в общината; 

9.2. Рационално управление на общинския поземлен фонд и отдаването му под 
наем на земеделските стопани и производители; 

9.3. Организиране и провеждане на информационни срещи за развитие на 
земеделието и животновъдството; 

9.4. Информационни срещи със земеделските стопани за възможностите за 
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кандидатстване  за безвъзмездна финансова помощ по национални програми и 
програми с европейско финансиране. 

 

 Настоящата Програма за управление на Община Годеч е разработена  в 

съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Срокът за изпълнение на заложените в нея дейности е за 

мандат 2019-2023 година. Уверен съм, че изпълнението на заложените основни 

приоритети и дейностите по тях ще допринесе за постигане на основната цел, а именно: 

подобряване и развитие на инфраструктурата и благоустройството в общината, както и 

повишаване качеството на живот на жителите на Община Годеч. 

 

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 


