
Приложение №1 

Програма за реализация на ПИРО на община Годеч за периода 2021-2027г.: описание на предвидените мерки и дейности 

 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Специфична цел 1: 

Подобряване на административния капацитет и местната икономика 

Приоритет 1.1: 

Подобряване на 

административните 

услуги 

Мярка 1.1.1: 

Осигуряване на 

техническа 

обезпеченост на 

администрацията в 

община Годеч и в 

кметствата по 

населените места 

Дейност 1.1.1.1: Закупуване на нова 

техника за нуждите на администрацията 

в общината и кметствата по населени 

места 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

административните 

услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ЦБ, Община Годеч 2021-2027г. Община Годеч 

 

Дейност 1.1.1.2: Развитие на 

електронните услуги 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

електронните услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ЦБ, Община Годеч 2021-2027г. Община Годеч 

 

 

Дейност 1.1.1.3:  Въвеждане на 

международни стандарти в 

управлението - ISO 9001 и ISO 14001 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

административните 

услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.1.1.4:  Изготвяне на 

функционален анализ на Община Годеч 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

административните 

услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.1.1.5:  Въвеждане на 

комплексно административно 

обслужване и изграждане на 

информационно- обслужващ център за 

информиране на заинтересованите 

страни 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

административните 

услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.1.1.6:  Успешно включване 

на заинтересованите страни в 

политиката за развитие на общината 

Инвестиции в развитие 

и модернизация на 

административните 

услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

55 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 

1.1.2:Повишаване на 

квалификацията на 

административните 

служители 

Дейност 1.1.2.1: Провеждане на 

специализирани обучения с цел 

повишаване на квалификацията на 

административните служители 

Инвестиции в 

повишаване 

квалификацията на 

административните 

служители 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

70 000 лв. ФЕС 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.1.2.2: Обучение на 

административните кадри за 

измененията в законодателната и 

нормативната уредба 

Инвестиции в 

повишаване знанията 

на административните 

служители 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

30 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 1.2: 

Подобряване на 

цифровите и интернет 

услуги на територията 

на общината 

Мярка 1.2.1:Подкрепа 

на дейности за 

подобряване на 

цифровата свързаност 

Дейност 1.2.1.1: Изработване на 

кадастрални карти в населените места и 

всички махали в общината Годеч 

Развитие на 

цифровизацията на 

територията на 

общината Годеч 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Агенция по геодезия, 

картография и 

кадастър 

 

Дейност 1.2.1.2: Изработване на 

Подробни устройствени планове по 

населени места 

Подобряване на 

цифровите дейности 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 1.2.1.3: Изработване и 

внедряване на многослойна географска 

информационна система (ГИС модел) - 

инструмент за пространствен анализ 

Подобряване на 

цифровите дейности 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

150 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.2.1.4:  Паспортизация на 

общинската собственост 

Подобряване на 

цифровите дейности 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

170 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 1.2.2: 

Подобряване и 

развитие на достъпа до 

интернет услугите в 

община Годеч 

Дейност 1.2.2.1: Изграждане на 

инфраструктура за доставка на 

качествен интернет във всички 

населени места 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на интернет 

услугите 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.2.2.2: Изграждане и 

поддържане на зони за свободен достъп 

до интернет в населените места на 

общината 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на интернет 

услугите 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 1.3: 

Стимулиране и 

развитие на местната 

икономика 

Мярка 1.3.1: 

Предоставяне на 

преференциални 

условия за ползване на 

общински терени от 

инвеститори 

Дейност 1.3.1.1: Идентифициране на 

терени общинска собственост за 

ползване от инвеститори 

Привличане на нови 

инвеститори  

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

15 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч, Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.1.2: Определяне на 

данъчни облаги за инвеститори, 

осигуряващи определен брой работни 

места за населението на община Годеч 

Подобряване на 

местната данъчна 

среда, с цел 

привличане на нови 

инвеститори 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

15 000 лв.            ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.1.3:  Оборудване на 

Общински пазар, гр. Годеч 

Подобряване на 

качеството на 

общински пазар 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

15 000 лв.            ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.1.4:  Изграждане на 

индустриална зона в гр. Годеч 

Привличане на нови 

инвеститори 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

1 000 000 лв. ОБ, ЧФФ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.3.1.5:  Изграждане на 

Бизнес-инкубатор в гр. Годеч 

Привличане на нови 

инвеститори 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

123 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.3.1.6:  Провеждане на 

геоложки проучвания за промишлени 

количества от глини - огнеупорни, за 

фина и фасадна керамика и 

популяризиране на резултатите за 

привличане на частен интерес 

Привличане на нови 

инвеститори 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

500 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Мярка 1.3.2: 

Осигуряване на по-

голяма заетост за 

населението на 

общината 

Дейност 1.3.2.1: Насърчаване на 

младежката заетост и заетостта на хора 

над 50 години 

Подкрепа за младежка 

заетост и на хора над 

50 години 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.2.2: Осигуряване на 

заетост и достъп до работна среда за 

хора в неравностойно положение 

Подкрепа за заетост и 

достъп до работна 

среда за хора в 

неравностойно 

положение 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

150 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.2.3: Изготвяне на програма 

за заетост на малцинствените групи 

Подкрепа за заетост на 

малцинствени групи 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

75 000 лв. ФЕС и ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Мярка 1.3.3: 

Насърчаване 

инвестициите в 

селското и горско 

стопанство 

Дейност 1.3.3.1: Изграждане на 

инфраструктура за напояване и 

отводняване на земеделските земи 

Инвестиции в 

развитието на 

земеделието 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС и ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 1.3.3.2:  Подкрепа за 

създаване на фермерски сдружения – 

сдружение растениевъдите, сдружение 

на животновъдите и сдружение на 

пчеларите и др 

  

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации 

 

   

Стимулиране на 

селското стопанство в 

общината 

 

Дейност 1.3.3.3:  Модернизиране на 

земеделските стопанства 

Стимулиране на 

селското стопанство в 

общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

500 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 1.3.3.4:  Обособяване на 

общински терен за събиране на 

безстопанствени животни 

Стимулиране на 

селското стопанство в 

общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

50 000 лв. ФЕС 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 1.3.3.5:  Насърчаване на 

селските и горските стопанства за 

култивирано отглеждане на билки, 

гъби, ягоди, малини, арония и др 

Стимулиране на 

селското стопанство в 

общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 1.3.3.6:  Първоначално 

залесяване на неземеделски земи 

Подобряване 

състоянието на горския 

фонд 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 1.3.3.7:  Повишаване 

качеството на селскостопанската 

продукция чрез научно-изследователска 

и развойна дейност 

Стимулиране на 

селското стопанството 

в общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 1.3.3.8:  Залесяване с 

бързорастящи горски дървесни видове в 

с. Станинци 

Подобряване 

състоянието на горския 

фонд 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

150 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Общинска Годеч  

Дейност 1.3.3.9:  Възстановяване на 

горския потенциал и въвеждане на 

превантивни мерки 

Подобряване 

състоянието на горския 

фонд 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Общинска 

администрация и ДГС 

„Годеч“ 

 

Дейност 1.3.3.10:  Обмяна на опит и 

добри практики между земеделски 

производители за по-ефективно и 

рационално селско стопанство 

Стимулиране на 

селското стопанството 

в общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

150 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 1.3.4: Развитие 

и подпомагане на 

малкия и средния 

бизнес 

Дейност 1.3.4.1:  Стартиране и 

развитие на икономически дейности в 

нови МСП 

Въвеждане на нови 

технологии за по-

голяма 

конкурентоспособност 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

800 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 1.3.4.2:  Подпомагане на 

съществуващия малък и среден бизнес 

Въвеждане на нови 

технологии за по-

голяма 

конкурентоспособност 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

800 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Приоритет 1.4: 

Повишаване 

квалификацията на 

Мярка 1.4.1: 

Идентифициране на 

работната ръка на 

територията на община 

Дейност 1.4.1.1: Подпомагане на 

бизнеса за по-тясно сътрудничество с 

бюрото по труда, с цел по-лесно 

наемане на работна ръка 

Сътрудничество с 

бизнеса и бюрото по 

труда 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

75 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

работната ръка в 

общината 

Годеч и нейното 

съответствие с 

нуждите на бизнеса 

Дейност 1.4.1.2: Провеждане на 

информационна кампания за нуждите 

на бизнеса от квалифицирана работна 

ръка сред населението на община Годеч 

Информираност на 

населението за 

необходимата 

квалифицирана 

работна ръка 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

75 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Мярка 1.4.2: 

Определяне на 

потребностите от 

работна ръка със 

специфични 

образование и 

квалификация по 

икономически сектори 

Дейност 1.4.2.1:  Повишаване 

квалификацията на собственици на 

малки селски къщи, хижи, ваканционни 

селища 

Подкрепа за 

преквалификация на 

работната ръка в 

общината 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

150 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Специфична Цел 2:  

Съхраняване и опазване на околната среда  

Приоритет 2.1: 

Подобряване 

качеството на 

компонентите на 

околната среда 

Мярка 2.1.1: 

Организиране и 

управление на 

дейности, свързани с 

биологичното 

разнообразие 

Дейност 2.1.1.1: Провеждане на 

информационни кампании за 

популяризиране на биологичния 

потенциал и опазване на биологичното 

разнообразие на територията на община 

Годеч 

Информираност на 

населението за 

биологичния 

потенциал и опазване 

на биологичното 

разнообразие 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. 
Община Годеч,  Бизнес 

организации 
 

Дейност 2.1.1.2: Подобряване на 

природозащитното състояние на 

биологичните видове на територията на 

защитени зони и територии от мрежата 

на Натура 2000 в община Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

биологичните видове 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. 
Община Годеч и 

МОСВ 
 

Дейност 2.1.1.3: Разработване на 

планове за управление на защитените 

територии 

Инвестиции в 

разработване на 

планове за управление 

на защитени територии 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

25 000 лв. ЦБ 2021-2027г. 
ТП „Държавно горско 

стопанство Соф ия ” 
 

Мярка 2.1.2: 

Разработване на 

общински 

стратегически 

документи в сферата 

на околната среда 

Дейност 2.1.2.1: Разработване на 

програма за опазване на околната среда 

на територията на община Годеч 

Инвестиции в 

разработване на 

общинска програма за 

опазване на околната 

среда 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

30 000 лв.  ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.1.2.2: Разработване на 

общинска програма за намаляване 

популацията на бездомните кучета 

Инвестиции в 

разработване на 

общинска програма за 

намаляване на 

популацията на 

бездомните кучета 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

10 000 лв. ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 2.2: 

Развитие на 

енергийната 

инфраструктура 

Мярка 2.2.1: Ремонт и 

мерки за енергийна 

ефективност на 

административни и 

обществени сгради на 

територията на 

общината 

Дейност 2.2.1.1:  Изпълнение на пакет 

мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за сградите на кметствата 

на територията на общината 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

публичните сгради в 

община Годеч 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
250 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 2.2.1.2:  Изпълнение на пакет 

мерки за повишаване на енергийната 

Инвестиции в 

подобряване 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

ефективност за сградата на "Младежки 

дом“ 

състоянието на 

общинските сгради  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 2.2.1.3: „Ремонт на сградата на 

БКС“ 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

общинските сгради 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 2.2.1.4: „Обследване и ремонт 

на стените на рибарниците“ 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

рибарниците 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Мярка 2.2.2: 

Насърчаване 

използването на 

възобновяеми 

енергийни източници 

Дейност 2.2.2.1:  Изготвяне на 

краткосрочна и дългосрочна програми 

за използване на източници от ВЕИ 

Инвестиции в 

използването на ВЕИ 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

5 000 лв. Община Годеч 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.2.2.2: Организиране на 

информационни кампании за 

осведомяване на населението от 

ползите от използването на 

възобновяеми енергийни източници 

Информираност на 

гражданите от ползите 

от използването на 

възобновяеми 

енергийни източници 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

5 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейности 2.2.2.3: Подмяна на 

отоплителни устройства на твърдо 

гориво с нови алтернативни форми на 

отопление 

Инвестиции в 

използването на 

алтернативни форми 

на отопление 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. МОСВ, Община Годеч  

Дейности 2.2.2.4:  Изграждане на 

съоръжение за производство и 

използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници 

Инвестиции в 

използването на ВЕИ 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
500 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейности 2.2.2.5:  Газифициране на 

територията на община Годеч 

Инвестиции в 

използването на ВЕИ 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
15 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Мярка 2.2.3: 

Въвеждане на 

енергийно ефективно 

улично и парково 

осветление 

Дейност 2.2.3.1: Подмяна на старите 

улични осветителни тела с нови 

енергийно ефективни 

Инвестиции в 

енергийно ефективно 

улично осветление 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите, Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 2.2.3.2: Въвеждане на 

енергийно ефективно осветление в 

Инвестиции в 

енергийно ефективно 

осветление в 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 

250 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
Община Годеч и 

МОСВ 
 



Приложение №1 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

обществените паркове, градини и 

озеленени площи 

обществените паркове, 

градини и озеленени 

площи 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 2.2.3.3: Подобряване 

ефективността на сградните инсталации 

Инвестиции в 

подобряване 

ефективността на 

сградните инсталации 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
500 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. 

Община Годеч,  Бизнес 

организации 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Приоритет 2.3: 

Контрол върху 

експлоатацията на 

природните ресурси 

Мярка 2.3.1: 

Подобряване 

качеството на 

нарушените и 

замърсени територии  

Дейност 2.3.1.1: Премахване на 

нерегламентираните сметища на 

територията на общината 

Инвестиции в 

премахване на 

нерегламентираните 

сметища  

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.3.1.2: Рекултивация на 

общинското депо за битови отпадъци в 

землището на с. Разбоище 

Инвестиции в 

рекултивация на депо в 

село Разбоище 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

1 448 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.3.1.3: Обезвреждане на 

опасни отпадъци и пестициди на 

територията на Община Годеч, 

останали от бившите АПК 

Инвестиции в 

обезвреждане на 

опасни отпадъци и 

пестициди 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

500 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите 

 

Мярка 2.3.2: 

Подобряване 

състоянието на 

горските територии 

Дейност 2.3.2.1: Въвеждане на единна 

система за опазване на горите от 

пожари 

Инвестиции в опазване 

на горите от пожари 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

200 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч и ДГС 

Годеч 
 

Дейност 2.3.2.2: Залесяване на 

общински терени 

Инвестиции в 

залесяване на 

общински терени 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

200 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 
Община Годеч и ДГС 

Годеч 
 

Приоритет 2.4: 

Повишаване на 

отговорността към 

околната среда от 

страна на населението 

и бизнеса 

Мярка 2.4.1: 

Популяризиране за 

опазване на околната 

среда сред населението 

Дейност 2.4.1.1: Информационни 

кампании за необходимостта от 

опазване на  природните ресурсите 

Информираност на 

населението за 

необходимостта от 

опазване на 

природните ресурси 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

50 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 

 

Дейност 2.4.1.2: Организиране на „Дни 

на чистотата“ на територията на 

общината 

Инвестиции в 

почистване на 

замърсени места на 

територията на 

общината 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

30 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 

 

Дейност 2.4.1.3: Популяризиране сред 

населението за използване на разделно 

сметосъбиране 

Информираност на 

населението от ползите 

на разделното 

събиране 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

30 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 

 

Дейност 2.4.1.4:  Корекция на коритото 

на р. Нишава 

Инвестиции в 

почистване и 

поддържане на речните 

корита 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

900 000 лв. ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.4.1.5: Въвеждане на мерки за 

управление на риска от наводнения и 

замърсяване на речните корита 

Инвестиции в мерки за 

управление на риска от 

наводнения и 

замърсяване на 

речните корита 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

500 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 2.4.1.6:  Повишена способност 

на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към 

променящия се климат“ на Програма: 

„Опазване на околната среда и 

климатични промени     

Инвестиции в мерки за 

управление на риска от 

климатичните промени 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

540 000 лв. 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2021-2027г. Община Костинброд  

Дейност 2.4.1.7:  Изгребване на 

коритото и направа на легло на р. 

Нишава в с. Туден 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на р. 

Нишава 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

550 000 лв. ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 2.4.1.8:  Укрепване на 

свлачище на ул. "Петрова бара", гр. 

Годеч 

Инвестиции в 

укрепване на свлачище 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

100 000 лв. ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 2.4.2: 

Подпомагане на 

бизнеса за  

отговорност към 

околната среда 

Дейност 2.4.2.1: Изследване 

възможността за поява на природни 

бедствия и екологични проблеми в 

резултат от свръхексплоатацията на 

природните ресурси 

Мониторинг и 

въвеждане на мерки 

при възможна поява на 

природни бедствия и 

екологични проблеми в 

резултат от свръх 

експлоатацията на 

природните ресурси 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда 

250 000 лв. ФЕС,  ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 

 

Специфична Цел 3:  

Развитие на инфраструктурата на територията на община Годеч  

Приоритет 3.1: 

Подобряване 

състоянието на 

техническата 

инфраструктура 

Мярка 3.1.1: 

Подобряване 

състоянието на ВиК 

мрежите 

Дейност 3.1.1.1:  Изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ на град 

Годеч 

Инвестиции в 

довършване на 

канализацията на град 

Годеч 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
300 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОФ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.1.1.2: Ремонт на 

водопроводната мрежа  II част в град 

Годеч 

Инвестиции в 

довършване на 

водопровода на град 

Годеч 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
300 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОФ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.1.1.3:  Подмяна и ремонт на 

водопровод в селата: Шума, Лопушня, 

Гинци, Бракьовци, Губеш, Туден, 

Разбоище, Букоровци, Каленовци, 

Мургаш, Върбница, Ропот, Голеш, 

Станинци, Връдловци, Комщица, 

Смолча, Бърля 

Инвестиции в 

подобряване на 

водопроводната мрежа 

в селата в община 

Годеч 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 

30 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.1.1.4: Строителство и/или 

довършване изграждането на 

канализационни системи в населените 

места 

Инвестиции в 

изграждане и 

довършване на 

канализационната 

мрежа в общината 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
11 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Министерство на 

околната среда и 

водите и Община 

Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.1.1.5: Изграждане на ПСОВ 

в населените места с население над 

Инвестиции в 

изграждане на ПСОВ в 

общината 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 

3 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Министерство на 

околната среда и 
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

2000 д. и поставяне на мобилни ПСОВ 

в останалите 
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

водите и Община 

Годеч  

Дейност 3.1.1.6:  Изграждане на 

довеждащ водопровод и 

пречиствателна станция на входящите 

води на извора на „Черна“ и „Зли дол“ 

Инвестиции в 

изграждане на 

водопровод и 

пречиствателна 

станция 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
1 100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.1.1.7:  Ремонт на 

водопровода в кв. Молак град Годеч 

Инвестиции в 

изграждане на 

водопровод 

Зона 3 - Зона за 

опазване на околната 

среда; 
500 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Мярка 3.1.2: 

Подобряване 

състоянието на 

уличните и тротоарни 

площи 

Дейност 3.1.2.1: Реконструкция и 

асфалтиране на улици и тротоарни 

площи в град Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на улици 

и тротоарни площи в 

град Годеч 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

600 000 лв. СФ и ДБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.2.2: Реконструкция и 

асфалтиране на улици и тротоарни 

площи в селата в община Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на улици 

и тротоарни площи в 

селата в община Годеч 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 3.1.3: 

Подобряване 

състоянието на 

общинска пътна мрежа 

Дейност 3.1.3.1: Ремонти и 

рехабилитация на общинска пътна 

мрежа на селата: Шума, Лопушня, 

Гинци, Бракьовци, Губеш, Туден, 

Разбоище, Букоровци, Каленовци, 

Мургаш, Върбница, Ропот, Голеш, 

Станинци, Връдловци, Комщица, 

Смолча, Бърля 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

общинските пътища 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.3.2: Подобряване 

организацията на движението и 

транспортните услуги на територията 

на общината 

Инвестиции в 

подобряване 

организацията на 

движението и 

транспортните услуги 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

80 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.3.3: Подмяна и 

поддържане на указателните табели на 

територията на общината 

Инвестиции в подмяна 

на указателни табели 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.3.4: Ремонт на мостови 

съоръжения на територията на 

общината 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

мостовите съоръжения 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

800 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 3.1.4: 

Подобряване 

състоянието на 

Дейност 3.1.4.1:  Изграждане на 

велоалеи в гр. Годеч 

Инвестиции в 

изграждане на 

велоалеи 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

10 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  
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териториите за спорт и 

озеленяване 

Дейност 3.1.4.2: Почистване, 

поддържане и подмяна на оградата на 

гробищните паркове на територията на 

община Годеч 

Инвестиции в 

поддържане на 

гробищните паркове 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.4.3: Изграждане на фитнес 

на открито и детска площадка за деца в 

„Пуалица“ 

Инвестиции в 

изграждане на фитнес 

на открито 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.4.4:  Рехабилитация и 

благоустрояване на градски парк в 

Община Годеч, град Годеч – кв.63, 

парцел I, и кв.44, парцел I 

Инвестиции в 

рехабилитация и 

благоустрояване на 

градски парк  

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

123 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.4.5:  Облагородяване на 

прилежащото пространство на ул. 

Теменуга, гр. Годеч 

Инвестиции в 

облагородяване на 

прилежащо 

пространство 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.4.6:  Благоустрояване на 

крайречна градска зона – град Годеч 

Инвестиции в 

облагородяване на 

прилежащо 

пространство 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

500 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.1.4.7:  Изграждане на закрит 

плувен басейн в гр. Годеч 

Инвестиции в 

изграждане на закрит 

плувен басейн 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ОБ, ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.1.4.8:  Изграждане на трасе 

за офроуд 

Инвестиции в 

изграждане на трасе за 

офроуд 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

300 000 лв. ФЕС 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.1.4.9:  Създаване на парк за 

катерачество 

Инвестиции в 

създаване на парк за 

катерачество 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Спортни клубове  

Дейност 3.1.4.10:  Изграждане на база 

за конен спорт 

Инвестиции в 

изграждане на база за 

конен спорт 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.1.4.11:  Изграждане на голф 

игрище 

Инвестиции в 

изграждане на голф 

игрище 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв. ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.1.4.12:  Изграждане на 

център за рехабилитация и 

възстановяване на спортисти 

Инвестиции в 

изграждане на център 

за рехабилитация и 

възстановяване на 

спортисти 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.1.4.13:  Модернизация на 

материално-техническата база на 

спортните клубове на територията на 

Община Годеч 

Инвестиции в 

модернизация на 

материално-

техническата база на 

спортните клубове 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

90 000 лв. ОБ, ЧФФ 2021-2027г. Спортни клубове  

Дейност 3.1.4.14: „Изграждане на 

игрище за тенис на корт 

Инвестиции в 

изграждане на тенис 

корт 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  
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Дейност 3.1.4.15: „Изграждане на 

многофункционално игрище с 

изкуствена настилка за различни видове 

спорт“ 

Инвестиции в 

изграждане на 

многофункционално 

игрище за различни 

видове спорт 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ЧФФ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 3.2: 

Подобряване на 

здравните услуги 

Мярка 3.2.1: 

Подкрепа на дейности 

за подобряване 

достъпа на 

населението до 

здравните услуги 

Дейност 3.2.1.1: Изграждане на 

пунктове за доболнична помощ в 

селата, в които в момента няма 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на 

здравните услуги в 

селата, отдалечени от 

общински център 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.2.1.2:  Ремонт и 

реконструкция на трети етаж на 

сградата на бившата болница Годеч за 

дом за стари хора 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

сградния фонд на 

здравната 

инфраструктура 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

500 000 лв. ФЕС 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.2.1.3: Създаване на мобилни 

аптеки в селата, отдалечени от 

общинския център град Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на 

здравните услуги в 

селата, отдалечени от 

общински център 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.2.1.4:  Оборудване на 

изградения медицински център 

Инвестиции в 

оборудване на 

медицински център 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

300 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Бизнес организации  

Дейност 3.2.1.5: Информационна 

кампания за намаляване на основни 

рискови за здравето фактори и 

подобряване профилактиката на 

болестите 

Информираност на 

населението за рискове 

за здравето и 

подобряване 

профилактиката на 

болестите 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв.              ДИ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 3.3: 

Подобряване на 

образователните 

услуги 

Мярка 3.3.1: 

Подобряване 

състоянието на 

училищното 

образование 

Дейност 3.3.1.1:  Ремонт и оборудване 

на физкултурните салони   СУ „ Проф. 

д-р Асен Златаров” база 1 и база 2 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на сградния 

фонд на училището 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

900 000 лв. ДИ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.3.1.2:  Оборудване на зала за 

обучение по чужди езици в СУ „Проф. 

д-р Асен Златаров 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на сградния 

фонд на училището 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.1.3:  Прилагане на 

разнообразни форми и начини на 

обучение, съгласно потребностите на 

обучаваните 

Въвеждане на мерки за 

подобряване 

качеството на 

образованието в 

общината 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.1.4: Въвеждане на нови 

извънкласни, извънучилищни дейности 

и форми и по тясно сътрудничество с 

родителите 

Инвестиции в 

създаване на нови 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности и 

сътрудничество с 

родителите 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
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Дейност 3.3.1.5: Осигуряване на 

безопасен и сигурен транспорт за 

децата и учениците от общинската 

образователна инфраструктура 

Инвестиции в 

осигуряване на 

безопасен и сигурен 

транспорт за децата и 

учениците в община 

Годеч 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

10 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.1.6: Изработване на проект 

за възобновяване на старото училище 

Инвестиции в 

обновяване на старото 

училище в град Годеч 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

20 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.1.7:  Прилагане на 

ефективни мерки за намаляване броя на 

преждевременно напускащите училище 

Въвеждане на мерки за 

намаляване броя на 

преждевременно 

напускащите училище 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Мярка 3.3.2: 

Подобряване 

състоянието на 

детското образование 

Дейност 3.3.2.1: Разкриване на нови 

групи в детска градина „Юрий Гагарин“ 

Инвестиции за 

разкриване на нови 

групи в детска градина 

„Юрий Гагарин“ 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

250 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.2.2:  Изграждане на детски 

център „Детски усмивки“ за 

предоставяне на почасови грижи 

Инвестиции в 

изграждане на детски 

център 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

200 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.2.3: Изграждане на център 

за  иновации и личностно и детско 

развитие, чрез инструментите за 

финансиране на Европейския съюз 

Инвестиции в 

изграждане на център 

за иновации и 

личностно и детско 

развитие 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

200 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.3.2.4: „Ремонт на База II на 

ДГ „Юрий Гагарин“ 

Инвестиции в 

подобряване 

качеството на сградния 

фонд на база II на ДГ 

„Юрий Гагарин“ 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

800 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. ДГ „Юрий Гагарин“  

Приоритет 3.4: 

Развитие на 

социалните услуги в 

общината 

Мярка 3.4.1: 

Изграждане на сграден 

фонд за подобряване 

на социалните услуги 

Дейност 3.4.1.1: Изграждане на 

жилища за социално слаби семейства 

Инвестиции в 

изграждане на жилища 

за социално слаби 

семейства 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 500 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.4.1.2: Изграждане и 

откриване на заведения за социални 

услуги от резидентен тип 

Инвестиции в 

изграждане и 

откриване на заведения 

за социални услуги от 

резидентен тип 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 300 000 лв.       ФЕС, ДИ 2021-2027г. 
СУ„Проф.д-р Асен 

Златаров“ 
 

Дейност 3.4.1.3: Разширяване 

капацитета на социална услуга „Клуб за 

пенсионера“ и обновяване на МТБ 

Инвестиции в 

разширяване на „Клуб 

на пенсионера“ 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Сдружение на 

пенсионери „Бодрост“, 

„Младост“ 

 

Дейност 3.4.1.4:  Изграждане на 

Център за хемодиализа за общините: 

Костинброд, Божурище, Сливница, 

Драгоман и Годеч 

Инвестиции в 

изграждане на център 

за хемодиализа 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 
Министерство на 

здравеопазването 
 

Дейност 3.4.1.5:  Изграждане на 

база/комплекс за провеждане на лагери 

и обучения за деца и/или възрастни в 

сградата  на бившия лагер на 

Димитровски район 

Инвестиции в 

изграждане на 

база/комплекс за 

провеждане на лагери 

и обучения 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ОБ, ЧФФ 2021-2027г. Бизнес организации  
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Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 3.4.1.6:  Изграждане на 

обществена трапезария 

Инвестиции в 

изграждане на 

обществена трапезария 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

300 000 лв. ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.4.1.7:  Ремонт на сградата на 

бившето помощно  училище 

Инвестиции в ремонт 

на сградата на бившето 

помощно училище 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 3.4.2: 

Повишаване 

качеството на живот 

чрез социални услуги 

Дейност 3.4.2.1:  Предоставяне на 

Патронажна грижа 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ЕС, ОПРЧР 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.4.2.2:  Помощ за 

пенсиониране 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. Национална програма 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.4.2.3:  Предоставяне на 

топъл обяд в Община Годеч 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

180 000 лв. ЕС 2021-2027г. 
Агенция за социално 

подпомагане 
 

Дейност 3.4.2.4:  Предоставяне на 

социалната услуга "Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.4.2.5:  Превенция и 

информираност на деца от 0 – 7 години 

от социално уязвими семейства и 

техните родители към равен старт и по-

добро бъдеще 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

200 000 лв. ЦБ 2021-2027г. 
Министерство на труда 

и социалната политика 
 

Дейност 3.4.2.6:  Изкуството, път към 

социално включване, професионално 

ориентиране и предприемачество на 

уязвимите групи 

Инвестиции в 

разкриване на нови 

социални услуги 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

103 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. 

Народно читалище 

„Никола Йонков 

Вапцаров“ - Годеч 

 

  

Мярка 3.5.1: 

Подобряване на 

физическата среда на 

културната 

инфраструктура 

Дейност 3.5.1.1:  Реконструкция и 

възстановяване на път до църква „Св. 

Георги“, с. Равна 

Инвестиции в 

подобряване достъпа 

до културните 

ценности  

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.2:  Реконструкция и 

възстановяване на път до манастир „Св. 

Архангел Михаил“, с. Шума 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.3:  Реконструкция и 

възстановяване на път до Букоровски 

манастир 

Инвестиции в 

подобряване достъпа 

до културните 

ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Приоритет 3.5: 

Подобряване на 

културната 

инфраструктура 

Дейност 3.5.1.4:  Реставриране на 

килийното училище 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  
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за реализация на 

мярката  

проект 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.5:  Реставриране на 

римско светилище до манастир „Св. 

Никола“ 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
150 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.6:  Ремонт на църква „Св. 

Георги“, с. Бракьовци 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.7:  Ремонт на църква „Св. 

Архангел Михаил“, с. Мургаш 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.8:  Ремонт на манастир 

”Свети Дух”, гр. Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
50 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.9:  Ремонт на църква 

„Свети Йоан Кръстител”, с. Голеш 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
95 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.10:  Ремонт на църква 

„Свети Николай Чудотворец”, с. Гинци 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
115 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.11:  Ремонт на църква 

„Свети Георги”, с. Равна 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
35 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.12:  Ремонт на църква 

„Света Троица”, с. Комщица 

Инвестиции в 

подобряване 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

45 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 
Църковно 

настоятелство 
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състоянието на 

културните ценности 
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.13:  Ремонт на манастир 

„Въведение Богородично”, с. Разбоище 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
125 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.14:  Ремонт на манастир 

„Свети Архангел Михаил”, с. Шума 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
200 000 лв. Държавен бюджет 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.15:  Ремонт на църква 

„Свети Илия”, с. Връдловци 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
45 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Църковно 

настоятелство 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.16:  Облагородяване на 

пространството около църква „Св. 

Николай Чудотворец“, с. Туден 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
50 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Общинска 

администрация 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.1.17:  Възстановяване на 

крепости и калета в територията на 

Община Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
3 000 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  Дейност 3.5.18:  Ремонт и 

облагородяване на пространствата 

около войнишките паметници в 

Община Годеч 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.1.19: „Ремонт на църква 

„Св. Димитър“, град Годеч“ 

Инвестиции в 

подобряване 

състоянието на 

културните ценности 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Мярка 3.5.2: 

Популяризиране на 

Дейност 3.5.2.1: Изработване на карта 

на общината с обозначени културни 

обекти и маршрути 

Инвестиции в 

изработване на карта 

на общината с 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

10 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч  



Приложение №1 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

  

културната 

инфраструктура 

обозначени културни 

обекти и маршрути 
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  
Дейност 3.5.2.2: Провеждане на 

рекламни кампании и изработване на 

информационни брошури и табели за 

обектите на културата на територията 

на общината 

Информираност на 

населението  и 

инвестиции в 

изработване на 

брошури и табели за 

обектите на културната 

инфраструктура на 

територията на 

общината 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

10 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 
Община Годеч и  

Бизнес организации 

 

  
Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

  

Дейност 3.5.2.3:  Организиране на 

фестивал за младежи с отбелязване на 

„Деня на дървото” и „Деня на младежта 

– 12 август 

Инвестиции в 

обновяване и развитие 

на културни календар в 

община Годеч 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

  
Дейност 3.5.2.4:   Организиране на 

фестивал на изкуствата „Видовден“ 

Инвестиции в 

обновяване и развитие 

на културни календар  

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

200 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 3.6: 

Развитие на 

туристическия 

потенциал на 

общината 

Мярка 3.6.1: 

Популяризиране на 

община Годеч като 

място за туризъм и 

отдих 

Дейност 3.6.1.1: Провеждане на 

рекламни кампании и изработване на 

информационни брошури за 

туристическите обекти и местата за 

отдих и почивка“ 

Информираност на 

населението  и 

инвестиции в 

изработване на 

брошури и табели за 

обектите на туризма  

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

10 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 
Община Годеч и  

Бизнес организации 

 

 

Мярка 3.6.1.2: Означаване и 

маркировка на туристически обекти 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

30 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 
Община Годеч и  

Бизнес организации 
 

Мярка 3.6.1.3:  Актуализиране на 

общинска програма за развитие на 

туризма 

Актуализиране на 

общинска програма за 

развитие на туризма 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
5 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Мярка 3.6.1.4:  Проучване на местните 

забележителности, изработване на 

регистър на всички туристически 

обекти на територията на Община 

Годеч и популяризирането им сред 

обществеността 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

400 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 3.6.1.5:  Изработване на 

интерактивен пътеводител на Община 

Годеч с културен маршрут и 

обновяване на интернет страницата с 

насока към туристическите обекти 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 3.6.2: Развитие 

на туристическата 

мрежа в община Годеч 

Дейност 3.6.2.1:  Изграждане на 

туристическо селище в Лисина Село 

Комщица 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
250 000 лв. ЕС 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 
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структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 3.6.2.2:  Изграждане на 

екопътека Комщица – Лисина Комщица 

манастира 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

100 000 лв. ЕС 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.6.2.3:  Създаване на 

подходяща среда за развитие на 

туризма в Община Годеч 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 
256 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 4 - Зона за 

инфраструктурно 

развитие 

 

Дейност 3.6.2.4:  Изграждане на 

екопътека до извора на р. Нишава 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 3.6.2.5:  Изграждане на 

екопътека до Разбоишки манастир 

Инвестиции в развитие 

на туристическата 

инфраструктура 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм; 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

 

Специфична Цел 4:  

Териториално сътрудничество и местна идентичност  

Приоритет 4.1: 

Връзки и партньорства 

с други общини 

Мярка 4.1.1: 

Подобряване на 

връзките и 

партньорствата със 

съседни общини и 

региони 

Дейност 4.1.1.1: Засилване участието 

на общината в МИГ „Берковица-Годеч“ 

Инвестиции в 

участието на общината 

в МИГ „Берковица-

Годеч“ 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
30 000 лв. ФЕС, ОБ, ЧФФ 2021-2027г. Община Годеч и МИГ 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.1.1.2: Създаване на общ 

културен календар със съседни общини 

Инвестиции в 

създаване на общ 

културен календар със 

съседни общини 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
10 000 лв. ОБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.1.1.3: Създаване на общ 

информационен център и онлайн 

платформа за популяризиране на 

община Годеч и нейните съседни 

общини“ 

Информираност и 

популяризиране на 

община Годеч и 

нейните съседни 

общини 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
30 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.1.1.4: Кандидатстване на 

община Годеч в общи регионални 

проекти със други общини 

Инвестиции в 

кандидатстване на 

община Годеч в общи 

регионални проекти с 

други общини 

Всички зони 1 000 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 
Община Годеч и други 

съседни общини 
 

Дейност 4.1.1.5: Обновяване на 

междуобщинския транспорт и най-вече 

с град София 

Инвестиции в 

междуобщинския 

транспорт и най-вече с 

град София 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
200 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 

Министерство на 

транспорта и Община 

Годеч 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 



Приложение №1 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 4.1.1.6: Развиване на 

междуобщинско и териториално 

сътрудничество в областта на 

икономиката 

Инвестиции в областта 

на икономиката на 

междуобщинско и 

териториално ниво 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие 

100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч  

Мярка 4.1.2: 

Трансгранично 

сътрудничество 

Дейност 4.1.2.1: Участие в проекти за 

трансгранично сътрудничество с 

общини от Република Сърбия 

Инвестиции в участие 

на проекти за 

трансгранично 

сътрудничество 

Всички зони 200 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 4.1.2.2: Побратимяване на 

община Годеч с чужди общински 

партньори 

Развитие на 

трансграничното 

сътрудничество на 

община Годеч 

Всички зони 200 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Община Годеч  

Приоритет 4.2: 

Запазване на местната 

идентичност на 

община Годеч 

Мярка 4.2.1: 

Оползотворяване на 

местния потенциал за 

икономическо 

развитие 

Дейност 4.2.1.1: Информационна 

кампания за рекламиране на местните 

продукти, услуги, традиции и обичаи 

Информираност и 

популяризиране на 

местните продукти, 

услуги, традиции и 

обичаи 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
50 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. 

Община Годеч и  

Бизнес организации 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.2.1.2: Разпространение на 

специфични продукти и услуги с 

общинска марка „Годеч“ 

Инвестиции в 

разпространение на 

специфични продукти 

и услуги с общинска 

марка „Годеч“ 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ДИ 2021-2027г. Бизнес организации 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.2.1.3: Обособяване на 

специализирани места за продажба на 

местна продукция 

Инвестиции в 

обособяване на 

специализирани места 

за продажба на местна 

продукция 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
100 000 лв. ФЕС, ЦБ, ОБ 2021-2027г. 

Община Годеч и  

Бизнес организации 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.2.1.4: Обновяване сайта на 

община Годеч в частта за 

популяризиране и запазване на 

местната идентичност на община Годеч 

Инвестиции в 

обновяване на 

общинския сайт 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
50 000 лв. ОБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Дейност 4.2.1.5: Обмяна на опит, 

успешно въвеждане и популяризиране 

на възможностите за публично- частни 

партньорства на територията на 

общината 

Инвестиции в 

публично-частни 

партньорства 

Зона 1 – Зона за 

икономическо 

въздействие; 
80 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч 

 

Зона 2 - Зона за 

развитие на отдих и 

туризъм 

 

Мярка 4.2.2:  

Ефективна 

координация и 

партньорство при 

разработване и 

провеждане на 

политики 

Дейност 4.2.2.1:  Изготвяне на ПИРО 

на община Годеч за периода 2021-2027 

г. и обучение на служителите за 

изпълнение на дейностите по 

наблюдение и оценка на ОПР 

Инвестиции в 

изготвяне на 

стратегически планове 

и документи 

Всички зони 50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 4.2.2.2:  Изготвяне на 

последваща оценка на ПИРО на    

община Годеч за периода 2021-2027 г. 

Инвестиции в 

изготвяне на 

стратегически планове 

и документи 

Всички зони 10 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  



Приложение №1 

Приоритет Мярка 

Дейност/ 

Кратко описание 

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие) 

Индикативен бюджет 
Източник на 

финансиране 
Срок за изпълнение 

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката  

проект 

Дейност 4.2.2.3:  Изготвяне на 

междинна оценка на ПИРО на община 

Годеч за периода 2021-2024 г. и 

актуализация на плана 

Инвестиции в 

изготвяне на 

стратегически планове 

и документи 

Всички зони 10 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Дейност 4.2.2.3: Изготвяне на секторни 

стратегии за местни политики - за 

опазване на околната среда, развитие на 

социални услуги, туризма, младежта и 

други и обучение на екипите за 

наблюдение и оценка на програмите/ 

стратегиите 

Инвестиции в 

изготвяне на 

стратегически планове 

и документи 

Всички зони 50 000 лв. ФЕС, ЦБ 2021-2027г. Община Годеч  

Легенда: ОБ – общински бюджет; МПФ – местни публични фондове; ЦБ – централен бюджет; ФЕС – фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР); ДИ – други източници; ЧФФ – частни фондове, фирми. 

 

 

 


