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Послание на Кмета
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Програмата за управление на мандат 2015 – 2019 г. е базирана на предизборните ми
ангажименти към Вас, с която получих подкрепата на 66 % от избирателите на общината ни.
Ангажиран за промяната на Годеч към по-добро, днес, имам възможността и дълга да работя
за реализацията на поетите ангажименти и по този начин да отговоря на даденото ми от вас
доверие.Визията за развитие на Общината е ясна и точно формулирана.
« Подобряване качество на живот за жителите на Общината, основано на
максималното използване на икономическия и човешки потенциал, културата,
традициите, историческото наследство и природните ресурси. »
Визията отразява желанието на Община Годеч за дългосрочно позитивно развитие, за
създаване на по-добри условия на живот на населението, за развитие на икономиката и
увеличаване на социалните придобивки.
Тази програма е «пътната карта», по която ще се движим напред през следващите няколко
години, за да постигнем общите ни цели – Годеч, да сепревърне в един привлекателен за
живеене и работа град. Тази програма е отворен документ,който може да бъде допълван и
развиван в процеса на изпълнение, защотозадължението на местната власт е да бъде в
непрекъснат диалог с хората засъздаване на качествена местна политика.
Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация за срокот 4 години. Тя е съобразена е с
основните цели и приоритети на местното ирегионално развитие и е обвързана с всички
действащистратегически, финансови, технически и нормативни документи на община Годеч.
При реализиране на програмата за управление аз и моят екип ще продължим успешното
партньорство и взаимодействие с Националното сдружениена общините в Република Българи,
Сдружение на председателите на общинските съвети; Сдруженияи неправителствени
организации от общината; центрове за професионалнообучение ище развием партньорства с
градове от ЕС, и др.
Уважаеми съграждани,
Уважаеми общински съветници,
Осъзнавам високите очаквания на нашите съграждани и поемам отговорност да работяза
развитието и по-доброто бъдеще на община Годеч. Вярвам, че заедно щесе справим с
пречките и трудностите, и ще бъдем удовлетворени отрезултатите, които ще постигнем с общи
усилия.

Радослав Асенов
Кмет

жизнена сре

Основни принципи
1. Консолидирана
позиция
ефикасна комуникация за Годеч

да, съчетано с богат духовен и културен живот.

и

2. Насърчаване на инициативи, които
позволяват укрепване на града
3. Подобряване на връзката между
администрацията и гражданите
4. Подобряване на
качеството и
жизнената среда на гражданите

Ценности и организация
 Гражданите в центъра на
управлението
 Уважението като централна
ценност
 Ангажираност и отговорност принципи на управлението
 Отзивчивост
 Ефикасност
 Откритост и прозрачност

5. Открито, почтенно и експертно
управление
6. Спазване на законите, зачитане на
морала и обществените очаквания
7. Максимална
ефективност
на
провежданите дейности и проекти
8. Партньорство
с
бизнеса,
неправителствения
сектор,
междуобщинско,
междурeгионално, трансгранично
сътрудничество
9. Прозрачност при управлението на
общинските активи

 Етично поведение
10.Гарантиране
интерес

на

обществения

Планът за развитие на Община Годеч, е основният документ, съгласно Закона за
регионалното развитие, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската
политика. Той съчетава интересите и координира усилията на всички заинтересовани
страни-граждани, местни власти, политически сили, институции, професионални среди,
социални групи, млади хора, партньори.
Планът е началната точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички
заинтересовани страни в общината за постигане на целите на развитието и по този
начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент на
развитието на Община Годеч.
Визията на Община Годеч отразява желанието за дългосрочно позитивно развитие, за
създаване на по-добри условия на живот на населението, за развитие на икономиката и
увеличаване на социалните придобивки.
Основните приоритети за развитие на общината са:




Развитие и инвестиции в хората
Инвестиции, конкурентоспособност, икономика и инфраструктура
Съхраняване на ценностите, образование, култура, спорт и младежи

Тези приоритети също продължават да са актуални и уместни по отношение на
националните и регионални планови и стратегически документи и най-вече на
приоритетите за повишаване на областната конкурентно способност на основата на
икономика базирана на знанието, за развитие на инфраструктурата, създаване на условия
на растеж, заетост и подобряване на качеството на живот.

Стратегически приоритети
Приоритет I

Развитие и инвестиции в хората

Цел1

1.Административен капацитет

Дейности

1.1. Cтруктуриране и обединяване на дейностите на общината в една
сграда
1.2. Промяна в структурата на общинската администрация
1.3. Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги
1.4. План за развитие на човешките ресурси

Цел 2

2. Хуманитарни и социални дейности

Дейности

2.1. Качествено здравеопазване, ориентирано към хората
2.2. Социални услуги, ориентирани към уязвими групи хора
2.3. Създаване на условия за равен достъп на децата и младежите в
община Годеч до качествен образователен и възпитателен процес

2.4. Комплексна общинска политика за младите хора и спорта
2.5. Местната власт и неправителственият сектор - стратегически
партньори за развитие на община Годеч
2.6. Подобряване на обществения ред и сигурност

Приоритет II

Инвестиции, конкурентоспособност, икономика и
инфраструктура

Цел1

1.Финанси и общинска собственост

Дейности

1.1. Финансово стабилизиране на общината

Цел 2

2. Инвестиции в конкурентоспособна икономика

Дейности

2.1. Повишаване конкурентноспособността на местната икономика
2.2. Управление на търговските дружества с общинско имущество и
общинско участие
3. Съвременна европейска инфраструктура

Цел 3
Дейности
Цел 4

3.1. Реконструкция и подобряване на уличната мрежа и изграждане на
паркинги. Нова организация на движението и транспорта
3.3. Изграждане и реконструкция на водоснабдителната и канализационна
4. Чистотата, парковата среда и екологията, Населени места

Дейности

4.1. Ефективното управление на дейностите по обезвреждане, преработка
и депониране на твърдите битови отпадъци
4.2.Благоустройствени мероприятия и паркова среда
4.3.Подобряване на междублоковите пространства

Приоритет III

Съхраняване на ценностите, образование, култура, спорт и
младежи

Цел 1

1. Културни традиции и исторически ценности

Деиности

Развитие на културното, историческо природнобогатство на Община Годеч

План за развитие на дейностите
Приоритет 1 – Развитие и инвестиции в хората
Цел 1 - Административен капацитет

Дейност

Индикатори

Срок

Средства за
постигане

Индикатори

Срок

Средства за
постигане

1.1. Cтруктуриране и обединяване на дейностите на
общината в една
сграда
1.2. Промяна в структурата на общинската
администрация
1.3. Подобряване и усъвършенстване на системата
за услуги
1.4. План за развитие на човешките ресурси

Цел 2 - Хуманитарни и социални дейности

Дейност
2.1. Качествено здравеопазване, ориентирано към
хората
2.2. Социални услуги, ориентирани към уязвими
групи хора
2.3. Създаване на условия за равен достъп на децата
и младежите вобщина Годеч до
качественобразователен и възпитателен процес
2.4. Комплексна общинска политика за младите хора
и спорта
2.5. Местната власт и неправителственият сектор –
стратегическипартньори за развитие на община
Годеч
2.6. Подобряване на обществения ред и сигурност

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Повишаване ефективността на местното самоуправление и административния капацитет
при общинската администрация
2. Подобряване качеството и разширяване обема на предлаганите услуги от общинска
администрация.
3. Повишаване усвояването на средства от европейските фондове.

4. Утвърдени и регламентирани връзки на структурите на гражданското общество.
5. Подобрена работа по подготовка и предоставяне на качествени материали и проекти за
решения от общинска администрация и активно участие при тяхното обсъждане в комисиите и
заседанията на Общинския съвет. Стриктен контрол и прозрачност при изпълнението на
взетите решения.

Приоритет2 - Инвестиции, конкурентоспособност, икономика и
инфраструктура
Цел 1 - Финанси и общинска собственост

Дейност

Индикатори

Срок

Средства за
постигане

1.1. Финансово стабилизиране на общината

Цел 2 -Инвестиции в конкурентоспособна икономика

Дейност

Индикатори

Срок

Средства за постигане

Срок

Средства за постигане

Срок

Средства за постигане

2.1. Повишаване конкурентноспособността на
местната икономика
2.2. Управление на търговските дружества с
общинско имущество и
общинско участие
Цел 3 - Съвременна европейска инфраструктура

Дейност

Индикатори

3.1. Реконструкция и подобряване на уличната
мрежа и изграждане на
паркинги. Нова организация на движението и
транспорта
3.3. Изграждане и реконструкция на
водоснабдителната и канализационна
Цел 4 - Чистотата, парковата среда и екологията, Населени места

Дейност
4.1. Ефективното управление на дейностите по
обезвреждане, преработка
и депониране на твърдите битови отпадъци
4.2.Благоустройствени мероприятия и паркова среда
4.3.Подобряване на междублоковите пространства

Индикатори

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ
· Фискална политика, местните данъци и такси съобразени с кризата, конкретната
икономическа среда в общината
· Допълнителни приходи от дейността на общинската администрация, общинските фирми и
звената на общинска издръжка.
· Подобряване на планирането и ритмичността при изразходване на средствата да се подобри
управлението на бюджетния процес.
· Разпределението на бюджетни средства да се извършва не само по количествени, но и по
качествени показатели и характеристики.
· Извършен анализ на актуалното състояние на общинската собственост, създаден на регистър
с пълна информация за нейните параметри и приета дългосрочна програма за стопанисване,
управление, разпореждане и развитие.
· Разработени икономически показатели за управление на общинската собственост
включително публично частно партньорство.
· Разработване на концепция и стратегия за развитието на Общински пазар; Изработване на
унифициран дизаин на преместваемите обекти;
· Развитие на Инвестиционните зони, с общински инвестиции в инфраструктурата им;

Приоритет 3 - Съхраняване на ценностите, образование, култура,
спорт и младежи
Цел 1 - Културни традиции и исторически ценности

Дейност
1.1.Развитие на културното, историческо
природнобогатство на Община Годеч

Индикатори

Срок

Средства за
постигане

