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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

ЗА 2019 ГОДИНА 

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

регионалното развитие) 

 

Съгласно чл. 91, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие до 31 март Община Годеч представя пред Общински съвет Годишния доклад 

по изпълнение на Общинския план за развитие 2014 – 2020 година. 

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. 

 

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално 

и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на 

документите за стратегическо планиране на регионално и местно развитие (чл. 77 от 

Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие – ППЗРР). 

Годишният доклад се внася за обсъждане от Общински съвет и одобрява всяка 

следваща година, по предложение на Кмета на общината (на основание чл. 24 от Закона 
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за регионалното развитие). Копие от годишния доклад се изпраща на председателя на 

Областния съвет за развитие. Финансовото и техническо обезпечаване на дейността по 

наблюдение на Общинския план за развитие се осигурява от бюджета на общината (чл. 

90 от Закона за регионално развитие). 

 

За изпълнение на поставената обща цел, Общинският план за развитие на община 

Годеч поставя следните стратегически цели: 

1. Стимулиране на местната икономика и открояване на конкурентен местен потенциал. 

2. Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 

здравеопазване, богат културен живот и личностна изява. 

3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места. 

 

През 2019 година, Община Годеч работи по изпълнение на поставените приоритети. 

 

По приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика 

на основата на местния потенциал. 

Специфична цел 1.2. Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско 

стопанство. 

Мярка 1.2.1. Развитие на производство на продукти с висока добавена стойност при 

устойчиво управление на природните ресурси. 

 

През 2019 г. от действащите договори за отдаване под наем на земеделска земя – 

ниви, пасища и мери, ливади поземлени имоти в горски територии, съгласно чл. 24 а, ал. 

5, чл. 37 и  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 43 а от 

Закона за горите, както и Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч са 

постъпили 852 445 лева приходи в общинския бюджет.  

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 земя, а също така има и икономическа страна – 

осигуряват се работни места /сезонни и целогодишни/.  

Земеделските стопани получават възможности за подобряване на условията за 

отглеждане на животните, чрез осигуряване на пасища, стимулира се развитието на 
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земеделието и животновъдството в района. Всичко това води до повишаване на 

стандарта на живот в населените места в Община Годеч. 

 

От такса тротоарно право са събрани средства в размер на  4 052,50 лева. 

 

Мярка 1.2.3. Устойчиво управление на горските ресурси за опазване и 

възстановяване на горския фонд и биологичното разнообразие. 

На територията на Община Годеч до месец октомври 2019 г. действаше сключен 

договор с Държавно лесничейство Годеч, за предоставяне и управление на горските 

територии, определени в Горскостопанския план на горите, собственост на общината. В 

общинския бюджет са заложени средства за изготвяне на нов Лесоустройствен проект на 

общинските гори. 

 

Приоритет 2. Развитие на социалната сфера и подобряване на заетостта 

Специфична цел 2.1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване 

на образователното равнище на населението 

Мярка 2.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп да 

образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск) 

 

За учебната 2019-2020 г. по данни на Националната електронна информационна 

система за предучилищно и училищно образование в община Годеч има една детска 

градина и едно училище. 

В ДГ „Юрий Гагарин” гр. Годеч през учебната 2019/2020 учебна година се 

отглеждат, обучават и възпитават 102 деца на възраст от 1 г. до 6 г. Към детската градина 

има една яслена група с 14 деца. В детската градина работят 18 души персонал, от които 

1 директор, 6 учители и 11 непедагогически персонал.   

Община Годеч със средства от общинския бюджет дофинансира  детската градина 

със сумата от с 86 800 лева. 

 

Основното и средното образование в общината е застъпено в едно училище - СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров” с 344 ученици, обучавани от 33 учители, един директор, един 

заместник-директор, един логопед и 12 непедагогически персонал.  

СУ „Проф. д-р Асен Златаров” беше дофинансиран със сумата от 103 935 лв. от 

Община Годеч през 2019 г. 
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Мярка 2.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище 

В община Годеч образователната система включва: 1 детска градина и 1 средно 
училище.  

Създадена е добра организация в учебните заведения: добра материална база и 

учебна среда; осигурени са познавателни книжки, учебници и помагала, учебна 

документация; целодневна организация на учебния ден; осигурен транспорт; столово 

хранене, медицински грижи.  

През 2019 г. екипа за обхват на община Годеч продължи своята работа, като 

направи 45 физически посещения на адрес и състави 45 протокола. Двадесет от 

посетените деца и ученици са интегрирани в образователната система, 9 не живеят на 

територията на страната, а 16 не живеят на територията на общината. Наблюдава се 

намаляване на броя на отпадащите от училище ученици. 

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

и по следните проекти: 

1. По Национална програма „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен 

час“, СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ е получило финансови средства за 

заместване на отсъстващи учители; 

2. По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

училище“ са получили средства за подобряване на информационните 

технологии в училището; 

3. По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

дейност 1 „Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки в общообразователната подготовка“ – за създаване на по-добри условия 

за провеждане на експериментална работа. 

 

 

Специфична цел 2.2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни 

услуги 

Мярка 2.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качество и броя на 

предоставените социални и здравни услуги. 

През 2019 г. Община Годеч дофинансира „Медицински център – Годеч“  със 

средства от общинския бюджет  на стойност  122 000  лева.   
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  „Медицински център – Годеч“ обслужва населението на общината, предлагайки 

доболнична медицинска помощ в различни области на медицината. Дейността на 

Медицинския център се състои и в извършване на качествени, и бързи лабораторни и 

микробиологични кръвни изследвания. Разполага със сектор за образна диагностика – 

рентгенови и ехографски изследвания. 

Центърът разполага със следните специалисти: вътрешни болести /интернист/, 

детски болести, кардиолог, хирург, ортопед – травматолог, невролог, образна 

диагностика и клинична лаборатория.  

През 2019 г. на преглед при медицински специалисти са преминали 2 327 

пациента, от тях 321 – са преминали през лекарска консултативна комисия /ЛКК/.  

През клиничната лаборатория са преминали 2 515 пациента, на които са 

направени 8 766 изследвания. 

 През кабинетите по образна диагностика /рентгенов и ехографски/ - пациентите 

са 476, на които са направени 485 изследвания. 

Общо през 2019 г. в медицинския център са преминали 5 318 пациента. 

 

 

През 2017 г. Общински съвет Годеч  със свое Решение № 23 по Протокол № 2 от 

23.02.2017 г. прие Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на община Годеч. През 2019 г. с Решение 

№ 10 по Протокол № 1/31.01.2019 г. правилата бяха изменени и допълнени. 

Условията, на които трябва да отговарят родителите са:  

1. Родителите или осиновителите са с постоянен адрес в Община Годеч, като 

единият да е с най-малко 3 години към датата на раждане на детето. 

2. Новороденото или осиновеното дете да е с постоянен адрес на територията на 

Община Годеч. 

3. Родителите на новороденото или осиновеното дете да са навършили пълнолетие 

към датата на раждане на детето. 

4. Родителите на новороденото или осиновеното дете да са със завършено 

минимум средно образование. 

5. Кандидатстването за еднократната помощ да става не по-късно от 6 месеца от 

датата на раждане/осиновяване. 
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През 2019 г. са постъпили 12 заявления за отпускане на еднократна помощ за 

новородено дете. Разгледани са всички заявления и са отпуснати 12 еднократни помощи 

за  новородени деца в размер на 10 500 лв. 

 

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

подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от Фонда за европейско 

подпомагане, през месец декември 2019 г. от Българският Червен кръст – Годеч бяха 

раздадени хранителни продукти по програмата. От община Годеч са получили 332 души. 

Всеки правоимащ, включен в списъците на Агенцията за социално подпомагане,  

получи по 24,570 кг. от 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно, ориз, спагети, 

лютеница, зелен фасул консерва, домати белени, грах зелен, гювеч консерва, конфитюр, 

говеждо в собствен сос консерва, говежди кюфтета в бял сос консерва, пиле фрикасе 

консерва, консерва риба, зрял фасул, леща, олио. 

Право на подпомагане по програмата имат: 

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията 

и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи 

изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г. 

2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете 

до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните 

помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г. 

3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи 

клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г. 

4. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски 

лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по 

реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019 г. 

5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с 

трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.  

6. 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 месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 

01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. 

7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при 

форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от 
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Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на 

установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 

31.08.2019 г. 

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се 

осъществява със съдействието на местните власти. 

 

Продължава изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд в община 

Годеч”. През месец декември 2019 г. беше подписано допълнително споразумение № 4 

към договор № BG05FMOP001-3.002-0124-C04 между Община Годеч и АСП за 

удължаване срока на изпълнение на проекта до 30.04.2020 г. и общата сума на 

допустимите разходи за изпълнение на договора възлиза на общо 72 509,79 лв. 35 лица 

от целевите групи ще продължат да получават топъл обяд (супа, основно и при 

икономия- десерт). 

 

 

Специфична цел 2.3. Повишаване на заетостта и намаляване на безработицата 

 

Мярка 2.3.1. Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда 

 В изпълнение на ПМС № 344/ 21.12.2018 г. Община Годеч и Агенция за социално 

подпомагане /АСП/ сключиха споразумение ФС06-08/ 28.12.2018 г. на стойност 176 644 

лв. до 31.08.2019 г. за предоставяне на услуги в домашна среда – личен асистент и 

социален асистент. На 23.08.2019 г. беше подписан анекс  № ФС01- 0423, в изпълнение 

на ПМС № 180/ 18.07.2019 г., с което беше продължено изпълнението на споразумението 

до 31.12.2019 г. Средствата за изпълнение са в размер на 75 284 лв. През 2019 година за 

61 потребителя са полагали грижи 37 лични асистенти и 15 социални асистенти. 

От 01.09.2019 г. е в сила Закона за личната помощ. Община Годеч сключи 

тристранно споразумение с НОИ и АСП за изпълнението му на 05.08.2019 г. Средствата 

са в размер на действително отработените месечен брой часове от всички асистенти. До 

31.12.2019 г. бяха назначени 30 лични асистенти за обгрижването на 27 потребители. 

 

 От 01.08.2019 г. Община Годеч стартира изпълнението на проект 

BG05M9OP001-2.040-0111-C01 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните 

хора и лица с увреждания в община Годеч” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” на стойност 63 725,76 лв. за предоставяне на интегрирани здравно- 
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социални услуги на възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и 

лица с увреждания. Всяко лице от целевата група може да получи здравно социални 

услуги до 2 часа на ден. Проекта ще се изпълнява до 30.09.2020 г. Бяха назначени: 1 

координатор, 1 медицинска сестра и 3- ма социални работника.  За срока на изпълнение 

на проекта трябва да бъдат обгрижени 50 потребители. 

 

  

Община Годеч изпълнява договор № РР-С-18-13-1#3/09.08.2018 г. за осигуряване 

на заетост по проект „Работа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. Подписан беше анекс, с който е назначено на работа едно лице, 

на длъжност специалист активиране, за още една година. 

 

По договор № 813-0005-19-21001/ 31.01.2019 г. за 49 910,64 лв.,  в изпълнение на 

проект „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания”  по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. бяха назначени 3 лица 

(1общ работник в община Годеч и 2 лица в база 2 на СУ „Проф. д-р Ас. Златаров”) за 

срок от 24 месеца.    

 

В изпълнение на договор № 813-0005-19-21001 от 31.01.2019 г. по НП „Старт 

на кариерата” беше назначено 1 лице на длъжност младши експерт в дирекция 

„АОФСД“, за срок от 9 месеца. Стойност на договора - 6974,37 лв.  

 

По национална програма „Помощ за пенсиониране” през 2019 г. продължи 

изпълнението на договор № 813-0150-18-11006 / 30.08.2018 г. Продължават да работят 

две лица на длъжност общ работник  за 24 месеца на 8 часа. От тях: едно лице е назначено 

в Община Годеч и едно лице в село Туден. Договора е за стойност – 36 076,18 лева.  

 

През 2019 г. беше сключен нов договор № 813-0156-19-11006/ 10.09.2019 г. за 1 

лице - помощник в кухня, с месторабота в кухнята на Домашен социален патронаж за 

6583,43 лв., със срок до 06.07.2020 г. 

 

По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, 

продължава изпълнението на договор № 813-0156-18-11009/09.10.2018 г. на стойност- 
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14 880 лева.  Назначено е едно лице за 24 месеца на 8 часа в Община Годеч на длъжност 

шофьор. 

По Регионална програма за заетост и обучение на Софийска област, през 2019 

г. са назначени общо 4 лица на 6 - часов работен ден за период от 6 месеца, на длъжност 

общ работник. Стойността на програмата е 12 747,00 лв. 

 

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на работните места 

Мярка 2.4.1. Подобряване условията на труд на работното място 

На 15 април 2019 г. Община Годеч закупи чисто нов високопроходим автомобил 

„УАЗ“ за осъществяване на обредни дейности. Автомобилът е закупен със средства от 

капиталовата програма на Община Годеч за 2019 г. в размер на 35 000 лева. 

 

През 2019 г. беше направен ремонт на кметството в село Бракьовци, на стойност  

5 590,63 лева,  който включва цялостно външно саниране на сградата. 

Беше ремонтирана автобусната спирка  в селото, на стойност 1 400 лева. 

На 29.07.2019 г. Община Годеч започна ремонт на двуетажната сграда, 

предназначена за читалище и кметство в село Гинци. Дейностите по ремонта са: доставка 

и монтаж на топлоизолация на стените, полагане на шпакловка със стъклотекстилна 

мрежа, доставка и полагане на полимерна мазилка по фасадата, както и полагане на 

мозаечна мазилка по цокъла на сградата.   Стойността на ремонта е 17 858, 74 лв., като 

средствата са от бюджета на Община Годеч. 

 

Специфична цел 2.5. Устойчиво развитие на културните и спортни дейности 

Мярка 2.5.1.Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт 

През месец март 2019 г. започна изграждането и на 06.05.2019 г. официално бе 

открит от Кметът на Община Годеч – г-н Радослав Асенов и кметският наместник на 

Бракьовци  – Иван Господинов, в центъра на село Бракьовци паметник на загиналите във 

войните на България. 

На плочата на паметника са изписани имената на 54 жители на село Бракьовци, 

дали живота си в Балканската, Първата и Втора световна война за свободата ни.  

Паметникът е висок 4 метра. Изградени са 2 броя пейки и една малка чешма. Стойността 

на монумента е 15 000 лв., като от тях – 8 000 лв. са собствени средства, а 7000 лв. са 

средства, осигурени от държавата. 
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На 17.08.2019 г. Община Годеч получи безвъзмездно от Министерството на 

отбраната – военно формирование във Велико Търново -  57 мм. зенитно оръдие, модел 

С-60, което постави в центъра на града. 

 

На 02.10.2019 г. беше монтиран LED екран за външна употреба с размери 267х170 

см. на видеостена в центъра на града – напълно безвъзмездно от  АК „Магнит”, който 

винаги  откликва на инициативи и идеи, които са в полза на обществото. Видеостената 

ще се използва за предаване на актуална информация, покани за събития, мероприятия, 

както и за друга полезна информация, която популяризира местното производство, 

богатото и разнообразно културно наследство. 

 

През 2019 г. Община Годеч финансира НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1899“  с 23 000 лева 

общински средства и 66 430 лева  от държавния бюджет, за 7 субсидирани бройки. 

 

На 12.02.2019 г. в село Бракьовци се проведе редовната годишна сбирка на 

пчеларите от Община Годеч. По повод християнския празник – „Свети Харалампий“, се 

събраха над 20 пчелари от 56-членното дружество „Крилце“. На гостите бяха показани 

няколко от пчелините на местните пчелари и обмениха опит.  

Пчеларите от общината обобщиха, че се грижат за над 400 кошера в целия Годечки 

район.  

 

През 2019 г. Община Годеч изпълни следните мероприятията от  културният 

календар: 

На 6-ти януари Йордановден - по традиция, празникът се отбелязва с хвърляне на 

дървен кръст в реката. Нагазили ледените води на река Нишава бяха младежи от 

общината. 

 

На 07.01.2019 г. на тържествена церемония с много гости Община Годеч 

официално откри ново изградената изложбена зала в центъра на града. На събитието 

присъстваха много официални гости, народни представители, кметове на съседни 

общини, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници от община 

Годеч, много жители и гости на града. За залата Тодор Тодоров предостави 50 бр. 

авторски картини. Изложбата съдържа пейзажи на Годеч в миналото, както и свободни 
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фигурални композиции. Средствата за ремонта на двете помещения – общинска 

собственост са на стойност 18 000 лева, осигурени от бюджета на Община Годеч. 

 

На 19.02.2019 г. Кмета на Община Годеч - г-н Радослав Асенов и председателят 

на Об С-Годеч, г-жа Мария Владимирова присъстваха на възпоменателна церемония за 

отбелязване на 146 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в 

Цариброд, Република Сърбия. Двамата поднесоха венец пред бюста му в центъра на 

града.  

 

На 21.02.2019 г. Кметът на Община Годеч – г-н Радослав Асенов, заведе група 

ученици в Народното събрание. Дванадесетокласниците от СУ „Проф. д-р Асен 

Златаров“ гостуваха в парламента по покана на народния представител Васил Цветков. 

В българския парламент те разговаряха с председателя на Народното събрание и с 

народни представители. 

 

През 2019 г. Националния празник на Република България - 3-ти март съвпадна и 

с Месни заговезни. С тържествена програма и военни почести, отдадени от военно 

формирование 34420 – Костинброд, бе отбелязан Националния празник. Празничната 

вечер продължи със запалването на голям огън, баница и вино. 

 

10-ти март – отбелязване на Сирни заговезни. Много годечани и гости на града 

присъстваха на празничната програма. Спазен бе и традиционния обичай „хамкане“ на 

халва и яйца. Кулминацията на празника бе запалването на огъня.  

 

Цветен 1 юни Община Годеч подари на своите най-малки жители и 

гости. Хлапетата от различни възрасти рисуваха, пяха и танцуваха на площада в центъра 

на града. Децата се  изявяваха на сцената с песнички и стихотворения, други творяха в 

арт ателиетата на площада – нижеха мъниста, изработваха картички, оцветяваха. Всички 

деца си тръгнаха с подаръци и много усмивки. 

 

На 1 юни село Гинци отбеляза своя традиционен празник. Поздравления за 

празника отправиха кметът на селото – г-н Георги Тодоров, и кметът на Община Годеч 

– г-н Радослав Асенов. 
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На 02.06.2019 г. Община Годеч и събралите се пред паметника на загиналите във 

войните на България в центъра на града отдадоха почит на Христо Ботев и хилядите 

знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата.  В тържествения ритуал участие 

взе Военно формирование 34 420 – Костинброд, с командващ – майор Бисер Цветков. 

Учениците от 10 клас на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ представиха рецитал, с който 

припомниха делото на великия поет и революционер. Бяха поднесени венци и цветя. 

 

На 16 юни 2019 г. село Комщица отбеляза храмовия си празник „Света Троица”, 

когато православните християни почитат светия ден Петдесетница. 

 

16-ти юни – с общоселско веселие и село Губеш отпразнува своя 

празник. Настроение, музика и димящи скари събраха малки и големи в планинското 

селце, а хороиграчите от „Лудо-младо“ изпълниха площада пред кметството с кръшни 

хора. 

 

19-ти - 29-ти юни –чествания по повод празника на град Годеч – Видовден. 

Организирани бяха - спортни турнири по футбол, волейбол, тенис на маса; изложба-

базар „Произведено в Годеч”; фолклорен концерт с участието на самодейни - танцови 

състави, талантливи млади фолклорни изпълнители, гост изпълнители. 

 

На 22.06 2019 г. беше традиционният местен събор на село Бракьовци – Пресвета, 

събра поколения бракьовчани и гости на селото на площада. Празника откри кметският 

наместник Иван Господинов, който поздрави присъстващите  и да благодари за 

подкрепата на общинското ръководство и лично на кмета Радослав Асенов. 

На 06.07.2019 г. село Шума отбеляза традиционният събор на селото. 

Поздравления към жителите и гостите отправи кмета на селото г-жа Йорданка Андреева. 

 

На 06.09.2019 г. село Мургаш по традиция отбеляза националния празник – 6-ти 

септември – Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. 

Отбелязването на 134-тата годишнина от Съединението. 

 



13 
 

На 22.09.2019 г. пред паметника в град Годеч тържествено бяха отбелязани 111 

години от обявяването на Независимостта на България.  Участие в церемонията взе 

представителна рота на Военно формирование 34 420 – Костинброд. 

 

На 04.12.2019 г. светлините на коледната елха в Годеч бяха тържествено запалени 

от кмета на Общината – г-н Радослав Асенов. След обратно броене от 10 до 1 коледното 

дръвче грейна, а цветна заря освети небето на града.  

 

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.  

За функционирането на спортния комплекс в града са осигурени средства в размер 

на 69 203 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски за сметка на работодателя и 

издръжка.  

За финансирането на спортните клубове са осигурени следните средства от 

бюджета на Община Годеч: 

- За Футболен клуб „Ком-98“ – 19 000 лева; 

- СКТМ „КОМ-2013“ – 1 000 лева; 

 

Със средства осигурени от бюджета на Община Годеч се провеждат спортни 

състезания в различни възрастови групи.  

Състезанията, които са проведени са по футбол, волейбол, тенис на маса, като 

част от тях са: 

11-ти – 13-ти февруари – турнир по тенис на маса, организиран от Местна комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община 

Годеч.  

19-ти - 29-ти юни – по повод празника на град Годеч – Видовден се организираха  

спортни турнири по футбол, волейбол, тенис на маса. 
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21.10.2019 г. – състезание по майсторско колоездене в двора на средното 

училище, организиран от Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни към Община Годеч.  

12.12.2019 г. – турнир по бадминтон, организиран от Местна комисия за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община 

Годеч.  

 

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 

 

През март 2019 г. продължиха ремонтните дейности по I-ви и II-ри етап от проекта 

„Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 - о.т. - 403-320 и път III- 

8132 - о.т. - 320-175.“ Двата етапа са с дължина от 4 460 метра. Договора за етап I е на 

стойност 311 839,75 лева с включен ДДС.  

Договорът на етап II е на стойност 276 480,49 лева с ДДС.  В предвидените ивици 

за засаждане с ниска и висока растителност бяха засадени около 120 броя дървета – 

кълбовидни акации. За съдовете за сметосъбиране са изградени джобове, така че да са 

скрити извън пътното платно и да не създават затруднения при движението на 

автомобилите.  

През месец май 2019 г.  I и II етап на проекта „Реконструкция на тротоарна мрежа, 

успоредна на път III-813 - о.т. - 403-320 и път III- 8132 - о.т. - 320-175“  бяха завършени 

и е издадено разрешение за ползване. 

 

През месец март 2019 г. Община Годеч закупи и монтира нова автобусна спирка 

в село Шума, в посока към град Годеч. Стойността на новия преместваем обект е 3000 

лв., подсигурени от капиталовата програма на Общината за 2019 г. 

 

На 23.05.2019 г.  кметът на Община Годеч – г-н Радослав Асенов, даде началото 

на строително-монтажните работи по обект „Реконструкция на улици, тротоари, 

съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: Етап I – улица „Христо 

Смирненски“ от о. т. 71 до о. т. 35″. Договора е за 269 803,98 лева с включен ДДС. 

Средства за цялостната й реконструкция, включваща нова пътна настилка, нови бордюри 
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и нови тротоари с настилка от павета, са осигурени от бюджета на Община Годеч. 

Разплатени са средства в размер на 280 603,28 лева. 

Обекта беше завършен през месец август 2019 г. и беше издадено Удостоверение 

за въвеждане в експлоатация от главния архитект. 

 

На 29 май 2019 г. Кмета на Община Годеч подписа договор № BG06RDNP001-

7.001-0150-C01 по проектно предложение „Реконструкция на улици и тротоари, 

съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. ”Република” от о. т. 258 до 

о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 

268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“, между Община Годеч и ДФ 

„Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.  съфинансирана 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 

1 097 274,32 лева.  

 Дейностите, които са заложени в проекта са: 

Строителство на обект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях в град Годеч – улична настилка на  ул.”Република” от о.т. 258 

до о.т. 301; улична настилка на ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; улична настилка на 

ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до 

о.т. 263“; тротоарни настилки ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; тротоарни настилки 

на ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; тротоарни настилки на ул. „Георги Сава Раковски” 

о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“. След провеждане 

на процедури за избор на изпълнител по Закона за обществени поръчки, бяха избрани 

изпълнители за всички дейности и подписани договори за реализиране на проекта. 

Очакваме съгласуването им от ДФ „Земеделие“ и подписване на Акт образец 2 – за 

откриване на строителна площадка. 

 

През месец май 2019 г. Община Годеч започна текущ ремонт на четвъртокласната 

пътна общинска мрежа след проведена процедура по избор на изпълнител, съгласно 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/.  Ремонтът включва пътищата до селата 

Лопушня, Станянци и Губеш, както и до кварталите „Трап“ и „Молак“. Ремонтът 

представлява машинно полагане на студен асфалт или така наречения печматик, като 

общата сума за тези трасета е в размер на 95 000 лв., от които: Годеч – Лопушня – Шума 

– 15 000 лв.; Ропот – Връдловци – Станянци – 40 000 лв.; Годеч – Губеш – 20 000 лв.; 
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Годеч – Трап – 10 000 лв.; Годеч – Молак – 10 000 лв.  Ремонта беше завършен в срок и 

приет от Община Годеч през месец юли 2019 година. 

 

На 13.06.2019 г. Община Годеч започна ремонт на 10 улици в Годеч – „Бригадир“, 

„Баба Тонка“, „Христо Смирненски“, „Васка Емануилова“, „Стефан Караджа“, 

„Дружба“, „Ал. Милев“, „Христо Ботев“, „Градина“ и „Ал. Стамболийски“. Ремонтът 

обхваща десет от централните и възлови улици в града, предвидена е подмяна на 

асфалтовата настилка на пътните платна с два пласта асфалт – т.е. 8 см., подмяна на част 

от бордюрите по улиците, рекордиране и подмяна на дъждоприемните и канализационни 

шахти.  Средствата за ремонта са от капиталовата програма на Община Годеч и по 

договор са в размер на 625 734, 42 лв. с ДДС. Рехабилитацията на улиците беше 

завършена в срок през месец юли 2019 година. 

 

По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са ремонтирани общо 43 км от прохода 

„Петрохан“ в Софийска област. През месец септември 2019 г. завърши рехабилитацията 

на 20,8 км от път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235. Това е 

участък от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област. Инвестицията е за 

над 12 млн. лв. Проектът се финансира с европейски средства и националния бюджет. 

Участъкът в лот 3 започва от кръстовището с пътя ІІІ-813 за Годеч и завършва при върха 

на Петрохански проход – при км 51+235. Трасето е с подобрено отводняване, нова 

асфалтова настилка, хоризонтална маркировка, ограничителни системи и пътни знаци. 

На много места е извършено възстановяване на пътната конструкция и е разширен 

габаритът до 6,5 м. Ремонтирани са две кръстовища – за с. Манастирище и за с. 

Бракьовци, както и мостовото съоръжение при 49-ти км. 

 

През месец  септември 2019 г. беше направен ремонт на път III – 813 в участъка 

между град Годеч и село Туден – махала Бондин хан. Ремонтът обхвана изкърпване на 

пътното платно, така че да бъде създадена нормална проводимост на движението. 

Рехабилитацията на участъка се случва, след като зам.-министърът на регионалното 

развитие и благоустройство – Николай Нанков, пое ангажимент пред кмета на Годеч – 

Радослав Асенов, за изкърпване на компрометираните участъци по пътя, който е 

собственост на Агенция пътна инфраструктура. 
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През месец октомври 2019 г. се откри строителната площадка за реализацията на 

етап III от проекта “Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 в град 

Годеч – от о.т. 403 – 320 и път III 8132 – о.т. 320 – 175”. Етапът обхваща ремонт на 

тротоарната настилка от моста на автогарата по цялата улица „Асен Златаров“ до Ловния 

дом на улица „Височка”, като едната част е с павета, другата с асфалт. Пред База 2 на СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров” и ДГ „Юрий Гагарин” ще бъдат изградени предпазни 

парапети. Стойността на договора за етап III  е: 172 331, 34 лв. Разплатените средства 

през 2019 г. - 51 699 лева. 

 

През 2019 година Община Годеч продължи монтирането на пътни знаци по 

улиците и пътищата, с цел подобряване и обезопасяване на движението. Бяха закупени: 

- 3 броя пътни знака В24 – Забранено е изпреварването на ППС, с изключение на 

мотопеди и мотоциклети без кош; 

- 2 броя пътни знака Г5 – Движение само направо или наляво след знака; 

- 1 брой пътен знак В18 – Забранено е влизането на ППС с маса и товар, по-голяма от 

означената – 3,5 т.; 

- 6 броя пътни знака Д 24 – Автобусна спирка 

Общият размер на средствата е 519,28 лв. 

 

 Във връзка с обявен прием през месец март 2019 г. за проектни предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.090  към стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по под мярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, в изпълнение на 

Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

/ПРСР/ 2014 – 2020 г., финансирана чрез Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони, Община Годеч като конкретен бенефициент кандидатства за 

финансиране с проектно предложение „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна 

на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175” - етап IV, на 

стойност 148 838,52 лева. Проектното предложение не беше одобрено. 

 

 

Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура 
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През 2019 г. Община Годеч монтира допълнително 120 броя енергоспестяващи 

осветителни тела в града. Със средства, заложени в капиталовата програма на Община 

Годеч за 2019 г., на стойност 17 997 лв. бяха монтирани нови енергоспестяващи лампи 

на неосветени досега улици и участъци на територията на град Годеч.  

 

През 2019 г. бяха закупени 150 броя  LED пури на стойност 667,80 лева. 

 

Мярка 3.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура за 

ограничаване загубите и подобряване качеството на питейна вода 

 

През 2019 г. завърши изграждането на етап 1 и 6 от проект: „Реконструкция на 

водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч, част II“. 

Изпълнението започна в края на 2018 година и включва подмяна на водопровода на 

улица „Пуалица“ и улица „Зли дол“. Договора е на стойност 753 532,48 лева с ДДС.  

Двата етапа бяха завършени през май 2019 г. и за същите е издадено разрешение за 

ползване. 

 

През 2019 г. беше започнат и изграден 8 етап от проект „Реконструкция на 

водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч, част II, 

обхващащ подмяната на водопровода в квартал „Старо село“, обхващащ улиците: 

„Клокотиш“, „Поляница“, „Сохая“, „Петрохан“ и „Детелина“. През юни 2019 г. обекта 

беше завършен и приет от Държавна приемателна комисия. Стойността за изграждането 

на този етап е 703 829,36 лв. 

 

На 21.11.2019 г. с подписването на протокол образец 2а започна изграждане на 

етап 12 на „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на 

канализацията на град Годеч, част II”, включващ подмяна на водопровода в кв. 

„Додовица“, с улици: „Додовица“, „Тинтява“, „Мерудая“, „Мали Ком“, „Незабравка“ и 

„Елха“. Етапа е на стойност 1 273 873 лева.  

 

През септември 2019 г. ВиК - Годеч извърши авариен ремонт на част от 

водопроводната мрежа на село Комщица. Община Годеч закупи нови 300 метра 

полиетиленови водопроводни тръби Ф 90, на стойност 2 052 лева, с които ВиК – Годеч 
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започна работа по подмяната на аварирал от години участък, заради който много 

домакинства са без вода дълго време.  

 

Специфична цел 3.2. Изграждане и подобряване на социалната 

инфраструктура 

Мярка 3.2.1. Подобряване и модернизация на образователната 

инфраструктура 

На 10 май 2019 г. Кмета на Община Годеч подписа договор № BG06RDNP001-

7.002-0029-C01 за проект  „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 

училище "Проф. д-р Асен Златаров", находящо се в УПИ I-за училище, кв. 64 по плана 

на гр. Годеч“, за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони, на стойност 966 435,59 лева. Дейностите, които са заложени в 

проекта са: направа на настилки и замазки, дограми, рампа за хора в неравностойно 

положение, вътрешни мрежи – демонтаж, изграждане на сграден водопровод и 

канализация, електрически табла и оборудване. Изграждане на нова ограда, 

благоустрояване на дворното пространство 

 и оборудване на двора, направа на игрище за мини футбол и баскетбол.  

 

На 28 май 2019 г. беше открита строителната площадка по проект „Ремонт и 

преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“ в УПИ II, кв.14, по плана на град Годеч.“ 

Дейностите по ремонта обхващат: изграждане на нова ограда на детското заведение и 

два входа – откъм ул. „Асен Златаров“ и ул. „Христо Смирненски“, изграждане на 

дренаж на сградата, ремонт на цялата покривна конструкция, мокрите помещения, пълна 

реконструкция на дворното пространство и доставяне на нови детски съоръжения, на 

които малчуганите ще могат да си играят, частичен вътрешен ремонт на сградата и 

обзавеждане с нови гардеробчета, шкафове и компютри.  

Предстои завършване на строителните дейности по дворното пространство и 

отчитане на проекта. 

 

Мярка 3.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за 

предоставяне на социални и здравни услуги 
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На 10 април 2019 г. с официална церемония и водосвет бе открит ремонтирания 

пенсионерски клуб в град Годеч. Община Годеч осигури ремонта със средства от 

общинския бюджет. 

През 2019 г. Община Годеч финансира двата пенсионерски клуба „Бодрост“ и 

„Надежда“ със сумата от 4 000 лева. 

 

Специфична цел 3.3. Интегрирано и балансирано пространствено развитие 

на територията 

Мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в 

общината 

На 17.08.2019 г. Община Годеч получи безвъзмездно от Министерството на 

отбраната – военно формирование във Велико Търново -  57 мм. зенитно оръдие, модел 

С-60, което постави в центъра на града. 

 

На 02.10.2019 г. беше монтиран LED екран за външна употреба с размери 267х170 

см. на видеостена в центъра на града – напълно безвъзмездно от  АК „Магнит”, който 

винаги  откликва на инициативи и идеи, които са в полза на обществото. Видеостената 

ще се използва за предаване на актуална информация, покани за събития, мероприятия, 

както и за друга полезна информация, която популяризира местното производство, 

богатото и разнообразно културно наследство. 

 

През месец септември 2019 г. завърши монтажът на допълнителни 10 броя камери 

за видеонаблюдение, монтирани на възлови точки. Средствата са от капиталовата 

програма на Община Годеч на стойност  11 990 лв. 

 

През 2019 г. са издадени 17 броя наказателни постановления по Наредба № 4 за 

осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост 

на територията на община Годеч и по Закона за опазване на земеделското имущество. 

 

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 

 



21 
 

На 22 април 2019 г. -  Деня на земята, Община Годеч съвместно с Булекопак АД 

организира инициатива по предаване на разделно събрани отпадъци от 

опаковки: пластмаси – бутилки, шишета, кофички, кутии, хартия и картон, метал – 

кенове от алкохолни и безалкохолни напитки, консервени кутии, и стъкло – бутилки, 

буркани и др. стъклени опаковки от бяло, зелено и др. стъкло. 

Инициативата беше насочена към всички хора, желаещи да се включат, като акцентът бе 

върху децата и учениците, за които е подсигурена томбола с награди. Събраното 

количество беше извозено за рециклиране от Булекопак АД – организация за 

оползотворяване на отпадъци от опаковки, с която Община Годеч има сключен договор. 

 

На 16 май 2019 г. Община Годеч спечели проект по Националната кампания „За 

чиста околна среда – 2019“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Стойността на 

проекта е 9 988, 25 лв., като сумата беше отпусната от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Дейностите по проекта са 

почистване и подравняване на терена, доставка и монтаж на беседка с пейки и маси, 

монтиране на 4 броя пейки – тип шезлонг, монтиране на чешма, кошчета за отпадъци и 

озеленяване на цялата площ. 

 

През 2019 г. по предварително изготвен график бе извършено пролетно и есенно 

обезпаразитяване на зелените площи срещу бълхи и кърлежи. Обработени бяха тревните 

площи, както следва: 

- Централен градски парк и междублоково пространство; 

-СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – I база; 

-СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – II база; 

-ДГ ,,Юрий Гагарин” – II база; 

-Площадка за игра в УПИ XX – за обществено обслужване в кв. 85 от действащия 

регулационен план на гр. Годеч; 

-Площадка за игра в УПИ I – за училище в кв. 5 от действащия регулационен план на с. 

Шума, община Годеч. 

Стойността на договора е 3 014,30 лева. 

 

На 06.08.2019 г. Община Годеч мобилизира всички свои служители за 

отстраняване на последствията от силната буря, развихрила се в петък вечер над града, 

разчистването на падналите по основните улици дървета, клони и земни наноси. За да се 
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нормализира обстановката, още в неделя сутринта служители от общинското звено 

„Чистота” излязоха за почистване на улици и тротоари. Извършено бе почистване и на 

централната градска част. 

 

През 2019 г. регламентирано са предадени 10 010 кг стари и неработещи 

електроуреди от кампаниите организирани от Община Годеч. 

Фирмата призова да не се изхвърлят безотговорно старите и неработещи 

електроуреди. Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява 

потенциалните опасности за човека и природата. 

 

Община Годеч е член на Регионалното сдружение за управление на отпадъци 

/РСУО/  -  Костинброд“. През  2018 г. бе подписан договор  BG16M10P002-2.002-

0009CO1  Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци на територията на сдружението.  

От 07.01.2019 година е в сила административния договор за Безвъзмездна финансова 

помощ, със срок 07.12.2021 г.  През 2019 г. се проведоха обществени поръчки за избор 

на изпълнители по заложените дейности в проекта.  

  

От бюджета на Община Годеч през 2019 г. са закупени 50 броя кофи за смет 110 

литра и 7 броя окачени кошчета за боклук.  

 

На 10 декември 2019 г. Община Годеч подаде в Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда и водите / ПУДООС/ проект „Рекултивация на 

депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти № 

001234 и № 001192“. Дейностите по проекта са генерален план и инженерна геология, и 

хидрология, геодезия, отвеждане на биогаз и отводняване на атмосферни води и 

изграждане на система за инфилтрат, биологична рекултивация, вертикална планировка, 

техническа рекултивация, направа на горен изолационен екран, контрол и мониторинг. 

След разглеждане на проектното предложение от страна на ПУДООС, бяха 

изискани допълнителни документи, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Мярка 3.4.3. Опазване на биологичното разнообразие      
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 По договори на стойност 6 644 лева за кастриране на бездомни кучета в град 

Годеч и селата, екип от специалисти – ветеринарни лекари са обработили /кастрирани, 

чипирани и обезпаразитени/ кучета в мобилна амбулатория. 

Това е поредната кампания, която Община Годеч изпълнява, съгласно Националната 

програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета по хуманен и 

ефективен начин. 

 

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 в общинската администрация 

 

Общинската администрация в Община Годеч се състои от 41,5 щатни бройки,  

обособени в три дирекции, които отразяват по-функционално приоритетите за 

управление. 

През 2019 г.  21 служители от общинска администрация са преминали обучения: 

- седем служители от дирекция „Социални дейности, образование, култура и 

местни данъци и такси; 

- шест служители от дирекция „Административно обслужване и финансово-

стопански дейности“; 

- един служител от дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“; 

- един служител, отговарящ за отбранително-мобилизационната подготовка в 

Община Годеч; 

-  трима служители - ръководни кадри. 

 

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 2019 година са издадени: 

- 744 - удостоверения за наследници; 

- 42  - удостоверения за идентичност на лице с различни имена; 

- 64 - удостоверения за семейно положение, за съпруг/а и родствени връзки; 
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- 69  - удостоверения за постоянен адрес; 

- 220  - удостоверения за настоящ адрес; 

- 26 – удостоверения за раждане /дубликат/; 

- 19 – удостоверения за сключен граждански брак – дубликат; 

- 4 – заверки на документи по гражданско състояние за чужбина; 

- 884 – нотариални заверки; 

- 393 – издадени скици и 42 броя презаверени скици; 

- 85 – издадени удостоверения по ТСУ; 

- 42 – разрешения за допускане и изменения на ПУП; 

- 130 – нанесени промени в разписните листове към плановете; 

- 63 – издадени удостоверения за търпимост; 

- 66 – попълване/ поправка на кадастрален план; 

- 699 – издадени удостоверения за данъчна оценка. 

 

 

Община Годеч продължава да работи за изпълняване на заложените специфични цели 

и мерки по изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 


