Общински план за
развитие на община
Годеч 2014-2020

Приет с Решение на Общинския съвет № ...../......... г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

2

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪДЪРЖАНИЕ ............................................................................................................................. 2
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ .................................................................... 4
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ ........................................................ 6
1.
Списък на използваните таблици .............................................................................. 6
2.
Списък на използваните фигури ............................................................................... 7
УВОД .............................................................................................................................................. 8
1.
Цели, обхват на документа и законодателна рамка ................................................. 8
2.
Период на действие ..................................................................................................... 9
3.
Стратегическа рамка ................................................................................................... 9
4.
Процес на разработване.............................................................................................. 9
I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА ................................................................................................................................ 10
1.
Обща характеристика/ профил на общината .......................................................... 10
2.
Състояние на местната икономика.......................................................................... 14
3.
Развитие на социалната сфера и човешките ресурси ............................................ 26
4.
Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията ............... 42
5.
Екологично състояние и рискове ............................................................................ 49
6.
Административен капацитет .................................................................................... 52
7.
SWOT-анализ ............................................................................................................ 56
II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020
Г. 66
1.
Стратегическа рамка за планиране и програмиране на регионалното развитие на
община Годеч (2014-2020 г.) и приемственост .................................................................... 66
2.
Използвани принципи .............................................................................................. 72
3.
Подход........................................................................................................................ 73
4.
Визия .......................................................................................................................... 73
5.
Обща и стратегически цели ..................................................................................... 74
6.
Приоритети ................................................................................................................ 75
7.
Специфични цели...................................................................................................... 78
8.
Структура ................................................................................................................... 79
III.
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ....................................................... 81
IV.
ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА .......................... 83
1.
Подход за разработване на система от индикатори ............................................... 83
2.
Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за
развитие на община Годеч...................................................................................................... 84
V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА .................................... 85
1.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР ............................. 85
2.
Законодателна рамка ................................................................................................ 85
3.
Наблюдение на ОПР на община Годеч 2014-2020................................................. 86

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

3

4.
Оценка на общински план за развитие ................................................................... 88
5.
Актуализация на ОПР ............................................................................................... 90
VI. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ..................................................... 90
1.
Цели и значимост на информираността, публичността и партньорството ......... 90
2.
Осъществяване на дейностите по време на разработване и реализация на ОПР 91
VII.
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ....................................................... 94
1.
Оперативни насоки и цели на програмата .............................................................. 94
2.
Мерки и дейности ..................................................................................................... 94
3.
Списък на проектите и индикатори за конкретни продукти/резултати ............ 106
4.
Политика за общински ПЧП и списък на ПЧП-проектите ................................. 106
5.
Организация на дейностите по наблюдение, оценка и актуализация на
програмата ............................................................................................................................. 107
6.
Комуникационен механизъм ................................................................................. 107
VIII.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА............................................................................... 107
IX.
ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................... 107

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

4

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АГКК
АЗ
БС
ВЕИ
ДБТ
ЕЗФРСР
ЕК
ЕС
ЕСИФ
ЕСФ
ЕФМДР
ЕФРР
ЗАТУРБ
ЗООС
ЗПЧП
ЗРР
ЗТ
ИАОС
ИЗП
ИСАК
КФ
ИСУН
МЗХ
МИГ
МО
МОСВ
МРР
МСП
Н/П
НСИ
НЕМ
НИРД
НКПР
НПО
НПР
БГ2020

Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по заетостта
Базова стойност
Възобновяеми енергийни източници
Дирекция „Бюро по труда”
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска комисия
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Европейски социален фонд
Европейския фонд за морско дело и рибарство
Европейски фонд за регионално развитие
Закон за административно-териториалното устройство на Република
България
Закон за опазване на околната среда
Закон за публично-частно партньорство
Закона за регионалното развитие
Защитени територии
Изпълнителна агенция „Околна среда”
Използвана земеделска площ
Интегрираната система за администриране и контрол
Кохезионен фонд
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
Министерство на здравеопазването и храните
Местна инициативна група
Междинна оценка
Министерство на околната среда и водите
Министерство на регионалното развитие
Малки и средни предприятия
Неприложимо
Национален статистически институт
Национална екологична мрежа
Научно-изследователска и развойна дейност
Национална концепция за пространствено развитие
Неправителствени организации
Националната програма за развитие: България 2020

НСИ
НСРР
ОБА
ОДЗ
ОП
ОПАК
ОПДУ
ОПОС
ОСР
ОСП
ОПИК
ОПНОИР

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

5

ОУ
ОУП
ППЗРР
ПРСР
ПСОВ
ПЧИ
ПЧП
РБ
РГ
РЗИ
РПР

Национален статистически институт
Национална стратегия за регионално развитие
Общинска администрация на община Годеч
Областна дирекция „Земеделие”
Оперативна/и програма/и
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.
Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013; 2014-2020 г.
Областна стратегия за развитие
Обща селскостопанска политика
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
2014-2020 г.
Общински план за развитие
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013 г.
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г./ ”Региони в
растеж” 2014-2020 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.;
2014-2020 г.
Основно училище
Общ/и устройствен/и план/ове
Правилник за прилагане на закона за регионално развитие
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-2020 г.
Пречиствателна станция за отпадъчни води
Преки чуждестранни инвестиции
Публично-частно партньорство
Република България
Работна група
Регионален център по здравеопазване
Регионален план за развитие

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

СГО

Структури на гражданското общество

СОУ

Средно общообразователно училище

ТБО

Твърди битови отпадъци

ЦБ

Централен бюджет

ЦДГ

Целодневна детска градина

ФтЕЦ

Фотоволтаични електроцентрали

ЮЗР

Югозападен район за развитие

ОПР
ОПРКБИ
ОПРР
ОПРЧР

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

6

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ
1. Списък на използваните таблици
Таблица 1. Относителни дялове на микро, малки, средни и големи предприятия (в %) ..........14
Таблица 2.Основните икономически показатели на нефинансовите предприятия в община
Годеч за периода 2008-2011 г..........................................................................................................15
Таблица 3. Финансови показатели за предприятията от нефинансовия сектор ........................16
Таблица 4. Основни показатели за предприятията от отрасъл „Преработваща
промишленост” за община Годеч за периода 2007-2011 г. ..........................................................17
Таблица 5. Основни показатели за предприятията от отрасъл Строителство за община
Годеч за 2011 г. .................................................................................................................................18
Таблица 6. Размер на засетите земеделски площи (дка) за периода 2007-2012 г. .....................19
Таблица 7. Брой регистрирани земеделски стопанства за периода 2007-2012 г........................20
Таблица 8. Брой отглеждани животни в община Годеч за периода 2007-2012 г. ......................20
Таблица 9. Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор „Селско, ловно и
горско стопанство” за периода 2007-2013 г...................................................................................21
Таблица 10. Основни показатели на предприятията от сектор „Търговия, ремонт и
техническо обслужване” за периода 2007-2011 г. ........................................................................22
Таблица 11. Основни показатели на предприятията за „Хотели и ресторанти” за периода
2007-2011 г. .......................................................................................................................................23
Таблица 12. Коефициенти на локализация на икономиката на община Годеч спрямо Р
България за периода 2007-2011 г. ...................................................................................................24
Таблица 13. Брой на населението по населени места в община Годеч към 01.02.2011 г..........27
Таблица 14. Динамика на броя на населението община Годеч за 1985-2011 г. .........................28
Таблица 15. Живородени в община Годеч в периода 2007-2012 г. .............................................29
Таблица 16. Умирания в община Годеч за периода 2007-2012 г. ................................................29
Таблица 17. Механично движение на населението на Република България, Софийска
област и община Годеч за периода 2007-2012 г. (в брой) ............................................................30
Таблица 18. Код по ЕКАТТЕ и категория на населените места ..................................................46
Таблица 19. Брой обучени служители за периода 2007-2012 г. ..................................................53
Таблица 20. SWOT-матрица на местната икономика ...................................................................57
Таблица 21. SWOT-матрица на социалната сфера и човешките ресурси ...................................59
Таблица 22. SWOT-матрица на инфраструктурата, свързаността и достъпността на
територията .......................................................................................................................................61
Таблица 23. SWOT-матрица на околната среда и природните ресурси .....................................63
Таблица 24. SWOT-матрица на административния капацитет ....................................................64
Таблица 25. Индикативна финансова таблица на общински план за развитие на община
Годеч ..................................................................................................................................................82
Таблица 26. Видове оценки на Общински план за развитие .......................................................89

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

7

2. Списък на използваните фигури
Фигура 1. Брой и динамика на населението на община Годеч за период 2007-2012 г. (в
души) ............................................................................................................................................ 27
Фигура 2. Естествен прираст за 2012 г. (в ‰) .......................................................................... 29
Фигура 3. Брачност и разводимост на населението на община Годеч за 2011 г. (в брой) .. 31
Фигура 4. Полова структура на община Годеч за 2012 г. (в %) ............................................. 31
Фигура 5. Възрастова структура на община Годеч за 2011 г. (в брой) ................................. 32
Фигура 6. Полово-възрастова структура на община Годеч за 2011 г. (в брой) .................... 33
Фигура 7. Селищна структура на община Годеч за 2012 г. (в %) .......................................... 33
Фигура 8. Етническа структура на община Годеч за 2011 г. (в %) ....................................... 34
Фигура 9. Образователна структура на Република България за 2011 г. (в %) ...................... 34
Фигура 10. Образователна структура на община Годеч за 2011 г. (в %) ............................... 35
Фигура 11. Структура по вероизповедание на община Годеч за 2011 г. (в %) ..................... 35
Фигура 12. Структура по вероизповедание на Република България за 2011 г. (в %) .......... 35
Фигура 13. Динамика на коефициента на заетост и коефициента на безработица в Р
България за периода 2003-2010 г. .............................................................................................. 36
Фигура 14. Икономическа активност на населението за 2011 г. (в %) .................................. 37
Фигура 15. Средна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение за периода 2007-2011 г. в община Годеч (в лева) ....................................... 38
Фигура 16. Източници на доход на домакинствата ................................................................. 38
Фигура 17. Визуализация на тежестта на SWOT-матриците .................................................. 65
Фигура 18. Визия за развитие 2020 г., стратегически цели и приоритети ............................ 80
Фигура 19. Дейности по информация, публичност и партньорство за разработването и
реализацията на ОПР Годеч 2014–2020 г. ................................................................................ 93

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

8

УВОД
Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва
сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа
към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.
Настоящият документ съответства със стратегическите цели на ЕС в областта на
регионалната политика, насочени към намаляване на икономическите, социалните и
териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт и методите за
управление, наблюдение и оценка в процеса на разработване и изпълнение на Общинския
план за развитие.
Подготовката, общият дизайн и разработването на ОПР е съобразено със следните
насоки и изисквания:
съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;
координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики
за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;
методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;
спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени
финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на
ЕС и други публични и частни източници.
1. ЦЕЛИ, ОБХВАТ НА ДОКУМЕНТА И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на община
Годеч през следващите седем години. Той следва да интерпретира и конкретизира общата
законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да
изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните,
икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя
към устойчивото интегрирано и пространствено развитие на общината.
Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие
Общинския план за развитие на община Годеч е документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработи в съответствие с
предвижданията на областната стратегия за развитие на Софийска област. Общинският
план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се
отчетоха специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и
стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове
за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до
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2020 г., от друга страна. Документът е оперативен и отразява предвижданията, залегнали в
устройствените планове в средносрочен и дългосрочен аспект.
Той е основен елемент от системата документи за стратегическо планиране и
програмиране на регионалното развитие. Обемът и съдържанието на документа се
определят от разпоредбите на Закона за регионално развитие и правилника за неговото
прилагане. Общинският план е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя
средносрочните приоритети и цели за развитието на общината.
Общинският план за развитие следва да съответства и на заложените постановки в
Концепция за пространствено развитие на община Годеч, която към момента не е налична.
2. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ
Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие,
който съвпада с периода на действие на Областната стратегия за развитие, като плановият
период на документа обхваща 2014-2020 г.
3. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
Законодателната рамка въвежда задължително изискване за съгласуваност на ОПР
с основните стратегически документи на европейско, национално и областно ниво.
Общинския план за развитие на община Годеч за периода 2014-2020 г. е разработен в
съответствие с предвижданията на Областна 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
реформи (2011-2015 г.), Националната програма за развитие: България 2020, Проект на
споразумението за партньорство на Р България и ЕС за периода 2014-2020 г., Стратегията
„Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община Годеч за периода
2008-2013 г., актуализацията му и секторните местни стратегии от гледна точка на
приемствеността им от друга.
4. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ
Настоящият документ е изготвен от „Институт за управление на програми и
проекти” ЕООД в съдействие със служители и експерти от общинска администрация
Годеч. През месец ноември 2013 г. бе организирано анкетно проучване сред жители и
заинтересовани страни, с което бяха отчетени основни проблеми в състоянието на
общината. Поставени са цели за развитие и мерки, които отчитат проблемите на общината
и на основата на силните характеристики и възможностите ограничават слабите страни.
През месец януари 2014 г. бе организирано обществено обсъждане на проекта на ОПР на
община Годеч за периода 2014-2020 г., като в документа са отразени предложенията на
заинтересованите страни.
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I. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА / ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
1.1.

Географско положение, граници, обща площ

Община Годеч е административно-териториална единица по смисъла на ЗАТУРБ –
част от Софийска област, и статистическа териториална единица от ниво LAU2 по
Номенклатурата за статистически териториални единици (NUTS) на ЕС. Съгласно закона
за регионалното развитие Софийска област, респективно община Годеч, се включва към
Югозападния район за планиране.
Община Годеч е разположена северозападно от гр. София, като на югоизток и
изток граничи с общините Костинброд и Своге, на юг - с община Драгоман, на север – с
община Берковица и община Вършец, а на запад – с Република Сърбия. На територията на
общината не преминават Трансевропейски коридори.
Град Годеч се намира на кръстопът за София, Драгоман, Димитровград, в Р
Сърбия, и към Берковица през Петроханския проход. Градът отстои на 48км. от София и
на 25км. от КПП ,,Калотина”.
Общата площ на община Годеч възлиза на 374,680 кв. км. (НСИ). Територията на
община Годеч заема 5,3% от територията на Софийска област и 0,3 % от общата
територия на Република България.
1.2.

Релеф

Релефът е основен фактор за формирането и развитието на географската обвивка.
Той е резултат от взаимодействието между литосферата, хидросферата и атмосферата.
Голямо значение за формирането на релефа в общината оказва строежа на земната кора
(морфоструктури) и съвременните неотектонски движения. Те влияят върху образуването
на основните форми на релефа. Най-високия хребет на територията на общината започва
от Сребърна през връх Ком до Петрохан и е разположен в северната й част. Най-ниският
хребет се нарича Чапаъня и се намира в южната част на община Годеч. В западната част
на общината се простира Гладно поле (685 м.), което на изток увеличава надморската си
височина и образува множество ридове с различни направления. Релефът е предимно
хълмист, ниско планински, заоблен и разчленен от р. Нишава, р. Станянска, р. Врелото,
както и от техните притоци, които са с непостоянен режим. От друга страна
неотектонските движения оказват влияние върху скоростта и развитието на голяма част от
морфосклупторните процеси и спомагат за формирането и развитието на мезо и
микрорелефа. За развитието на морфосклупторните процеси голяма роля оказват
външните земни сили, в резултат на които се проявяват процеси, като ерозия, денудация,
екзарация.
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В резултат на ерозията по долината на река Нишава се наблюдават речни тераси,
наносни конуси, в които се депонират големи количества вода, речни острови, меандри,
оврази и др.
Установени са силно ерозирали терени, където стопанската дейност е невъзможна с. Бърля, Комщица, Губеш, Голиш, Равна и др. 13.9% от територията е слабо ерозирала, а
1.8% е силно ерозирала.
Характерно за района около с. Бракьовци са интензивни карстови процеси, които
водят до образуване на сухи карстови долини, пещери, валози, въртопи. Карстовите
процеси са свързани главно с варовици и в по-малка степен с доломити. В района на с.
Комщица се формират срутища под действието на стръмни склонове, изградени от
варовици и пясъчници. Друг феномен на природата са каменни венци, югозападно от с.
Гинци. Наблюдават се билни заравнености, склонови стъпала и т.н.
Най-високата точка в района на общината е връх Ком (2016 м.), разположен на
самата административна граница с община Берковица, а най-ниската е разположена по
талвега на река Нишава на 525 м. надморска височина. Други високи точки са Куратски
връх с 1850 м, който е разположен непосредствено до с. Гинци, връх Вучи баба (1294 м.),
връх Равно буче (1499 м.), връх Сребърна (1931 м.) и други.
Равнините (0 – 4 градуса) в общината заемат само 0.5% от цялата и площ;
полегатите наклони (5 – 10 градуса), заемат 2.5% от територията и; склонове с наклон
между 11 и 20 градуса заемат 36.8%; стръмните склонове (21 – 30 градуси) - 46.7%, а
много стръмните, над 31 градус – 13.5%. Може да се направи извод, че община Годеч
попада в нископланинския и среднопланинския пояс.
Релефните форми благоприятстват развитието на земеделието в южните части,
където е разположена по-голямата част от обработваемата земя. Склоновете на Стара
планина са заети от пасища — от значение за развитието на животновъдството.
На територията на общината не е регистрирана значима сеизмична активност.
1.3.

Полезни изкопаеми

Формирането на полезните изкопаеми е тясно свързано с геоложкото минало на
района. В района на с. Станянци са открити залежи на лигнитни въглища, които са ниско
калорични. Те са с животински произход, образувани в сладководен басейн през горен
миоцен. Рудни полезни изкопаеми също не са открити до момента. От нерудните полезни
изкопаеми в общината се добиват различни видове фракция в района на Зли дол, пясък –
по долината на река Нишава. В землищата на селата Шума, Лопушна, Връбница, Мургаш,
Каленовци, Връдловци и Станянци се намират огромни залежи от качествени огнеупорни
глини. Находища има и на глина за керамика и тухли.
На базата на наличието на полезни изкопаеми са развити добивът и преработката
им. Общата площ за добив на полезни изкопаеми на територията на общината е 2 083 дка.,
т. е. 2.5%.
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1.4.

Климат

Община Годеч попада в умереноконтиненталния климатичен пояс, който се
характеризира със студена зима и сравнително горещо лято. Средногодишната
температура е около 9 градуса, като най-студеният месец е януари със средно януарска
температура -3,5 С, а най-топлият месец е август със средна температура плюс 19,2 С.
Годишната сума на валежите е 593 мм. Максимумът на валежите е през пролетта.
Наблюдава се по-слабо изразен вторичен максимум през есента. Минимумите на валежите
са също два - през февруари и август. Мъглите в годината се ограничават до 4-5 дни. Рано
пролетта и късно есента се наблюдават слани. Снежната покривка може да падне, в
зависимост от годината, от края на ноември до началото на април. Тя се задържа около 45
дни.
Основният пренос на влажни въздушни маси е от запад-северозапад, а на сухи
континентални - от изток-североизток. Преобладават западни ветрове, като през зимния
сезон нахлуват и източни ветрове.
Климатът благоприятства развитието на земеделието в южните части, където е
разположена по-голямата част от обработваемата земя.
1.5.

Води и водни ресурси

Община Годеч попада във водосбора на река Нишава и река Височка. Изворната
област на двете реки е южното крило на Берковския антиклинария в Комския дял на
западна Стара планина. Реките са предимно със снежно-дъждовно подхранване,
характеризиращо се с ясно изразено пролетно пълноводие. Минимумът на оттока им е
през февруари и август.
Качеството на карстовите извори силно се влияе от валежите. Водосборът на река
Нишава е 62 511 дка., като замерваният дебит на реките и изворите в кубични метри за
секунда е 1,152.
Други по-големи притоци на река Нишава са река Връбнишка, която събира водите
си от изворите в землищата на селата Шума и Лопушна, и Връдловската река, която води
началото си от Мъзгошките върла, извън територията на страната. Другите притоци са
незначителни.
Поради карстовия релеф източниците на вода за питейно-битови нужди в повечето
населени места в общината са изворни. От извора водата се довежда до каптажни
съоръжения, а от там се насочва към водопреносната мрежа.
1.6.

Почвени ресурси и почвено плодородие

Разнообразието на скалния състав, влиянието на климата и растителната покривка
са формирали главно три почвени типа - чернозем-смолници, канелени горски и кафяви
горски почви. При всички има недостиг на хумусни вещества. Срещат се още алувиалноделувиално ливадни почви и рендзини.
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1.7.

Флористично разнообразие

Видовото разнообразие при висшата флора е много голямо – 1 658 вида. То
съставлява 45% от българската флора. Ендемичните видове и подвидове са 178; от тях 10
са български и 121 балкански ендемити. Числеността на много от видовото разнообразие е
намаляло, затова голяма част са вписани в Червената книга. Най-разпространените видове
са бук, бял бор, черен бор, смърч и габър. В горските територии се срещат много
диворастящи лечебни растения и храсти като жълт кантарион, равнец, риган, мащерка,
глог, шипка, липа и др., които създават подходящи условия за пешеходен туризъм и
развитие на билкарство.
1.8.

Фаунистично разнообразие

На територията на общината има различни видове животни – вълк, чакал, лисица,
златка, дива свиня, сърна, зайци, прилепи, синигер, сухоземна костенурка, речна пъстърва
и други. Това създава благоприятни условия за развитие на ловен и риболовен туризъм.
1.9.

Защитени територии

На територията на община Годеч се намират две природни забележителности:
Водопад „Котлите” – намиращ се в землището на с. Разбоище и Скален комплекс
„Заского” – включващ карстова пропаст „Заского” и пещерите „Диневата пещера”,
„Кривата пещера”, „Светата вода” и „Подмола” до с. Гинци.
Почти цялата територия на общината е обхваната от екологичната мрежа НАТУРА
2000 – 96% от територията от места по Директивата за опазване на дивите птици и 78% по
Директивата за опзаване на местообитанията. На територията попадат:
- Защитена зона BG0002001 Раяновци, по Директива за птиците, в землищата на
селата Букоровци, Върбница, Каленовци, Лопушня, Мургаш и Шума, заемаща 37,6% от
територията на общината;
- Защитена зона BG0002002 Западен Балкан, по Директива за птиците, в землищата
на селата Бърля, Гинци, Комщица и гр. Годеч, заемаща 15% от територията на общината;
- Защитена зона BG0002005 Понор, по Директива за птиците, в землищата на
селата Бракьовци, Бърля, Гинци, Голеш, Губеш, Комщица, Равна, Ропот, Смолча,
Станинци, гр. Годеч, заемаща 43,7% от територията на общината;
- Защитена зона BG0001040 Западна Стара планина - Предбалкан, по Директива за
местообитанията, в землищата на селата Бракьовци, Букоровци, Бърля, Връдльовци,
Върбница, Гинци, Голеш, Губеш, Каленовци Комщица, Мургаш, Равна, Разбоище, Ропот,
Смолча, Станинци, Туден, Шума, гр. Годеч, заемаща 72% от територията на общината;
- Защитена зона BG0000322 Драгоман, по Директива за местообитанията, в
землищата на селата Букоровци, Върбница, Каленовци, Лопушня, Мургаш, Шума,
заемаща 6% от територията на общината.
Наличието на защитени природни обекти има и важно стопанско значение. За
ефективно използване на този ресурс е необходимо разработването на програми за
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развитие на дейности като отглеждане на билки, гъби и горски плодове, както и
развитието на ловен и екотуризъм.
ИЗВОДИ
-

Потенциали

Благоприятен природо-географски потенциал за развитие на билкарство, гъбарство,
ловен и екотуризъм;
Потенциал за развитие на рибовъдство и спортен риболов;
Разработване на програми за развитие на билкарство, гъбарство и бране на горски
плодове.
-

Проблеми

Наличие на силно ерозирали терени, където стопанската дейност е невъзможна;
Риск от незадоволяване на нуждите за питейна вода.
2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
1. Общо състояние по предприятия и отраслова структура
На територията на община Годеч се наблюдава тенденция на нарастване на броя на
предприятията, които от 2007 до 2011 г. са се увеличили от 88 на 154 броя. В същото
време относителният дял на малките и средните предприятия трайно намалява за сметка
на микропредприятията с персонал до 9 заети лица. От 88,6% от всички фирми през 2007
г., те вече са 90,9% (140 бр.) през 2011 г. (вж. Таблица 1).
Таблица 1. Относителни дялове на микро, малки, средни и големи предприятия (в %)
2007
2008
2009
2010
2011
88,6
89,4
90,5
90,9
90,9
Микро предприятия - с до 9 заети
лица
8
6,8
7,6
6,3
7,2
Малки предприятия - с 10-49 заети
лица
1,1
1,9
0,6
1,4
0,6
Средни предприятия - с 50-249
заети лица
2,3
1,9
1,3
1,4
1,3
Големи предприятия - с повече от
250 заети лица
Източник: НСИ
Делът на микропредприятията и посочената тенденция за неговото нарастване
като цяло са аналогични на наблюдаваните в национален и областен мащаб – от 2007 до
2011 г. делът на микропредприятията в областта се е увеличил от 88,8% до 91,8%. Като
цяло микро, малките и средните предприятия са гръбнака на икономиката, доколкото
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осигуряват основния принос от гледна точка създаването на заетост и добавена стойност.
В същото време намаляването дела на малките и средни фирми за сметка на
микрофирмите, които оперират предимно в сферата на дребната търговия и услуги, е
неблагоприятна тенденция, отразяваща трудностите пред малките и средните
икономически оператори в последните няколко години, довели до значително намаляване
на броя им. Многобройните микрофирми с по 1-3 заети лица не генерират трайна и
структуроопределяща икономическа активност и заетост на територията и са относително
по-силно застрашени от фалити.
Основните икономически показатели на нефинансовите предприятия за периода
2008-2011 г., по икономически дейности за община Годеч са представени на таблица 2.
Таблица 2.Основните икономически показатели на нефинансовите предприятия в
община Годеч за периода 2008-2011 г.

Показа
тел/
Година

Пред
прия
тия

Произвед
ена
продукц
ия

Приходи
от
дейностт
а

(хил. лева)

(хил. лева)

(брой)

Нетни
приходи
от
продажб
и
(хил. лева)

Разход
и за
дейнос
тта
(хил.
лева)

Печа
лба
(хил.
лева)

Загуба
(хил.
лева)

Заети
лица
(брой)

Нает
и
лица
(брой)

Разходи
за
възнагра
ждения

ДМА
(хил.
лева)

(хил. лева)

2008

104

41584

46600

43522

47219

1497

2165

1246

1170

5674

18561

2009

158

37510

45895

41853

52500

738

7321

1360

1258

7285

20290

2010

143

41814

50396

46577

50091

2425

2153

1276

1164

8344

16836

2011

154

55642

67986

60054

66420

4477

2932

1327

1196

9160

16253

Източник: НСИ
Броят на единиците е нараснал в почти всички икономически сектори,
съществуващи на територията на общината, като изключение правят секторите
„Преработваща промишленост“ и „Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и
бизнес услуги“. И преди, и сега, най-голям е абсолютният брой на единиците в сектор
„Търговия, ремонт и техническо обслужване“ (67), следван, но с доста по-малък брой, от
сектори „Селско, ловно и горско стопанство” и „Транспорт, складиране и съобщения“.
Най-голямо е относителното нарастване в сектор „Селско, горско и ловно стопанство“,
където единиците са се увеличили от 4 на 14. В сектор „Хотели и ресторанти“
увеличението е също около 2 пъти, но абсолютният брой на единиците остава
относително малък – от 5 на 11.
Стойността на произведената продукция като цяло за територията се е
увеличила с над 50% за периода 2008-2011 г., като най-голямо е относителното нарастване
в секторите „Търговия” и „Хотели и ресторанти” – по 3 пъти. Спад по този показател се
наблюдава по налични данни в сектор „Селско, горско и ловно стопанство“, „Транспорт,
складиране и съобщения“ и „Здравеопазване“. Много сходна е ситуацията по показателя
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нетни приходи от продажби, като последните са се увеличили 3 пъти в сферата на
търговията, достигайки близо 11 млн. лв.
Броят на заетите и наетите лица и на разходите за възнаграждения също
нараства в рамките на периода. Според наличните данни относително най-голяма заетост
на територията на общината към 2011 г. се осигурява от сектор „Търговия, ремонт и
техническо обслужване...“, където в най-голяма степен са нараснали и разходите за
възнаграждения. В останалите сектори, за които са предоставени данни от НСИ, заетите
лица са относително много по-малко.
Общо за всички сектори стойността на дълготрайните материални активи
(ДМА) за периода 2008-2011 г. е намаляла с 1,2 пъти – от 19 на 16 млн. лв. Увеличили са
се обаче в секторите преработваща промишленост, търговия и транспорт. Разходите за
придобиване на дълготрайни материални активи също са намалели около 5 пъти.
Ситуацията отразява трайните икономическите затруднения на територията, изострени от
икономическата криза.
Наблюдава се тенденция на покачване на приходите и разходите от дейността и
нетните приходи от продажби, които са се увеличили за посочения период с около 40 %.
Нетните приходи от продажби на един жител за 2011 г. са 11,29 хил. лв (НСИ), което е
над два пъти по-ниско от средното за страната за същата година – 28,46 хил. лв.
Тенденцията по този показател е положителна спрямо 2009 г. (7,62 хил. лв) като
продължава да нараства и през 2010 г. С оглед на данните на останалите общини в
областта, община Годеч се нарежда на 7-мо място след първенеца община Елин Пелин.
Следва да се има в предвид, че информацията за този показател за общините Челопеч,
Мирково и Пирдоп е конфиденциална.
Стойностите на печалбата и загубата също нарастват, но тези на печалбата са с 3
пъти по-висок темп, като за посочения период са се увеличили близо 3 пъти.
За целия период 2007-2011 г. на територията на общината са били осъществени
преки чуждестранни инвестиции на стойност 1,7 млн. евро, което е 35% от тези
инвестиции, направени на областно ниво. Най-големи са инвестициите в средата на
периода през 2009 г. (Вж. таблица 3.)
Таблица 3. Финансови показатели за предприятията от нефинансовия сектор
2007
2008
2009
2010
2011
354,5
111,5
824,3
25,3
410,5
Чуждестранни преки инвестиции в
нефинансовите предприятия с
натрупване към 31.12. (хил.еврo)
10 213
7 569
3 339
3 864
2 328
Разходи за придобиване на ДМА
(хил.лв)
33 793
44 222
42 234
47 370
62 928
Оборот (хил. лв.)
30 242
41 584
37 510
41 814
55 642
Произведена продукция (хил. лв.)
13 581
12 744
9 277
15 328
16 330
Добавена стойност по факторни
разходи (хил. лв.)
Източник: НСИ
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Броят на нефинансовите предприятия, реализирали износ за периода 20082011 г., се запазва – 3 бр., но е изключително нисък спрямо общият брой на
нефинансовите предприятия. За същия период се покачва рентабилността на
продажбите и ефективност на разходите от дейността на нефинансовите
предприятия. От (-1,4)% през 2008 г. рентабилността на продажбите вече е 2,6 през 2011
г. Оперативната рентабилност от 98,7 % през 2008 г. се показва на 102,4 % през 2011 г.
С оглед на членството на Република България в ЕС и достъпа до външни
финансови средства предприятия от общината са проявили интерес към схемите за
повишаване на професионалната квалификация и сертифициране по международни
стандарти.
В следващите години основен приоритет на общинската икономика е създаването
на условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции, за да се разкрият нови
работни места и да се подобри жизнения стандарт на населението.
1.9.1. Преработваща промишленост
Преработващата промишленост е важен отрасъл в общинската икономика, тъй като
обхваща над 1/3 от заетите лица в общината (Вж. Таблица 4). Броят на предприятията
намалява за периода 2007-2011 г., но разходите за придобиване на ДМА за 2011 г. са се
увеличили спрямо 2007 г.
Таблица 4. Основни показатели за предприятията от отрасъл „Преработваща
промишленост” за община Годеч за периода 2007-2011 г.
Година Предприятия Произведена
Нетни приходи
Заети лица
ДМА
(бр.)
продукция
от продажби
(бр.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
11
6866
7303
466
1945
2007
12
..
..
463
2138
2008
17
..
..
478
6986
2009
9
..
..
476
5569
2010
7
..
..
..
5451
2011
Източник: НСИ
1.9.2. Строителство
Строителството в България се развива с високи темпове в периода 2004-2009 г.,
които са характерни както за строителната дейност, така и за производствата, пряко
свързани със строителството и доставката на строителни материали и изделия. Делът на
строителството в БВП на страната е около 3% през 1997 г., а през 2008 г. е 8%. Неговият
дял намалява до около 6% от БВП през 2010 и 2011 г. В годините на кризата строителната
продукция е намаляла с около 50%, като най-голям спад е регистриран в жилищното
строителство. Други причини, оказващи негативно влияние върху развитието на
строителството са ограниченото инвестиционно търсене, нестабилната икономическа
среда, намаленото кредитиране, задлъжнялостта и др.
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Тенденциите, които протичат в сектора на ниво община, са идентични с
тенденциите за областта и страната. Неблагоприятните икономически тенденции са в
голяма степен валидни за всички дейности в строителството, но особено силно са
изразени в жилищното строителство. Поради това в следващите години е възможно
преструктуриране на бранша и ориентиране на редица фирми към други дейности.
Посочените негативни тенденции в строителството се дължат на следните
причини:
Надвишаване на предлагането на строителна продукция спрямо нейното
търсене, което води до понижаване на цените на пазара на недвижими имоти;
Високите изисквания при кредитиране на строителните фирми, поради които те
не разполагат със свободни парични средства;
Забавените и нередовни плащания;
Междуфирмената задлъжнялост и др.
Поради конфиденциалността на голяма част от данните за този сектор за периода
2007-2011 г. може да се направи извод единствено относно броя на предприятията в
сектора, който нараства за периода 2009-2011 г. от 4 на 7. Основните икономически
показатели на нефинансовите предприятия от сектора за 2011 г. са представени на таблица
5.
Таблица 5. Основни показатели за предприятията от отрасъл Строителство за
община Годеч за 2011 г.
Година Предприятия Произведена
Приходи
Нетни
Разходи
Печалба
(бр.)
продукция
от
приходи от
за
(хил. лв.)
(хил. лв.)
дейността
продажби
дейността
(хил. лв.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
7
3351
3524
2779
3503
48
2011
Източник: НСИ
1.9.3. Селско стопанство
Селското стопанство е важен отрасъл на българската икономика, тъй като
осигурява продоволствената сигурност на населението, необходима за неговото
изхранване, създава заетост и допринася за балансирано териториално развитие.
Структурата на селското стопанство зависи от природо-климатичните условия, почвите и
релефа на територията на общината.
Екологично чистият район на община Годеч благоприятства развитие на органично
животновъдство и земеделие.
Промените, които настъпиха в икономиката на общината в резултат на прехода към
пазарно стопанство, дадоха отражение и върху развитието на земеделието. Извърши се
поземлена реформа и собствениците получиха нивите и горите си.
По данни на МЗХ от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г.
обработваемата земя на територията на община Годеч е 86 280 дка – под 50% от
земеделската земя, което от една страна представлява тревожен проблем, а от друга –
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съдържа потенциал за бъдещо развитие. По данни на НСИ от 2010 г. поливните площи на
територията са 1,5% от обработваемите площи. Преобладаващо обработваемата земя е
частна собственост (64,6%) и общинска собственост (26%).
В общината има 627 стопанства, от които над 90% стопанства с използвана
земеделска площ. Използваната земеделска площ (ИЗП) се формира от обработваемата
земя, трайните насаждения, постоянно затревените площи, семейните градини и
оранжерийните площи. Общият размер на ИЗП за община Годеч възлиза на 62 736дка.,
което прави малко над 70% от обработваемата земя и едва около 1/3 от земеделската земя.
Налице е възможен потенциал за утилизиране на неизползвания ресурс от обработваема
земя за развитие на земеделския сектор, за което е необходимо да се направят
необходимите проучвания (собственост и статус на обработваемите земи, които не са част
от ИЗП и т.н.).
По-голямата част от ИЗП на територията на община Годеч – около 60%, е
разпределена в 23 на брой стопанства с размер над 500 дка, и още 28% в 72 стопанства
между 100 и 500 дка, което показва благоприятно развитие по отношение на
разпокъсаността и предпоставка за развитие на земеделието с оглед наличието на
критична маса от стопанства с достатъчен капацитет. Обработваемата земеделска земя за
2012 г. е заета от 39265 дка ниви, 40060 дка ливади и 5000 дка използвани ливади.
От голямо значение е фактът, че земеделието осигурява допълнителна заетост на
семейна работна сила, която не е отразена в икономическите данни на НСИ по-горе –
съгласно преброяването на МЗХ от 2010 г. 536 души са постоянно заета работна сила в
стопанствата в общината.
На територията на общината към 2012 г. най-често се отглеждат зърнени и
технически култури – респективно на около 51% и 23% от обработваемите площи. На
таблица 6 са представени данни относно площта на основните отглеждани земеделски
култури.
Таблица 6. Размер на засетите земеделски площи (дка) за периода 2007-2012 г.
Година/
Земеделска култура

2007

2008

2009

Пшеница

800

970

1900

Ечемик

200

-

Ръж

0

Тритикале

2011

2012

2250

3960

5690

40

100

90

70

-

40

30

-

-

0

-

-

-

50

-

Маслодайна рапица

0

-

-

2188

-

-

Царевица

0

50

35

10

20

-

Овес

200

-

180

85

276

180

Картофи

400

109

30

135

115

Общо

2550

3289

6323

7018

8345

2340

2010

Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област
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От предоставените данни в таблицата може да се направи извода, че нарастват
засетите земеделски площи за периода, като най-голям дял се падат на площите засети с
пшеница.
За периода 2007-2012 г. нараства и броят на регистрираните земеделски стопанства
(виж табл. 7)
Таблица 7. Брой регистрирани земеделски стопанства за периода 2007-2012 г.
Земеделски
2007
2008
2009
2010
2011
2012
производители
23
59
67
57
50
40
Брой
Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област
От развитието на животновъдството в областта в значителна степен зависи
развитието
на
месодобивната
и
млекопреработвателната
промишленост.
Животновъдството в община Годеч е съсредоточено в частния сектор, като основно
животните се използват за задоволяване на лични нужди и много по-малка част се
отглеждат във фирми и кооперации. Животновъдството е относително по-слабо развито и
е представено най-вече от овцевъдство (197 стопанства с общо малко под 3000 овце).
Броят на отглежданите животни е представен на таблица 8.
Таблица 8. Брой отглеждани животни в община Годеч за периода 2007-2012 г.
Брой
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Говеда

470

508

496

797

800

648

Биволи

0

0

0

3

1

0

Овце

3050

1843

1512

1808

1867

1880

Кози

610

275

225

323

263

235

Свине

409

135

98

232

182

82

Птици

5200

3300

3100

1950

1900

1500

Зайци

1220

545

350

250

280

90

550

290

230

230

230

230

Пчелни семейства

Източник: Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област
Данните от таблицата показват тенденция на намаление на отглежданите животни.
Единствено изключение се наблюдава при броя на отглежданите говеда, който се покачва
плавно с 38 % от началото на периода – 2007 г. Намаляването на броя на отглежданите
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животни се дължи на следните причини: висока себестойност на произвежданите фуражи,
ниски изкупни цени на произведената продукция, високи цени на медикаментите и
ветеринарните услуги, нередовни и забавени плащания от преработвателните
предприятия, нарушения породен състав на стадата, ниската квалификация на работещите
в животновъдството, застаряването и намаляването на населението в селата, което
предимно се занимава с животновъдство, високите европейски изисквания и стандарти за
отглеждане на животните и др.
На таблица 9 са представени статистическите данни относно основните показатели
на нефинансовите предприятия в сектор „Селско, ловно и горско стопанство”.
Таблица 9. Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор „Селско,
ловно и горско стопанство” за периода 2007-2013 г.
Година Предприятия Произведена
Нетни приходи
Заети лица
ДМА
(бр.)
продукция
от продажби
(бр.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
4
1531
1538
15
326
2007
4
950
891
39
..
2008
8
876
823
..
382
2009
10
1327
1472
44
157
2010
14
1244
1259
33
302
2011
Източник: НСИ
За изследвания период се покачва броят на предприятията и заетите лица, докато
произведената продукция е с понижена стойност в края на периода. Инвестициите в ДМА
запазват относително стойностите си.
За развитието на земеделието в община Годеч допринасят възможностите,
предоставяни по линия на Общата селскостопанска политика на ЕС – „Програмата за
развитие на селските райони”, в т. ч. и директните плащания от ДФ „Земеделие”.
Субсидиите от ЕФГЗ и ЕЗФРСР на територията на община Годеч, получени от земеделски
производители, държавни лесничейства и фирми за периода 2008-2012 г. включително
възлизат на 648 570,70 лв.
Като цяло може да се направи извода, че земеделският сектор е важен, но все още
подценен сектор на местната икономика.
1.9.4. Горско стопанство
Развитието на многофункционално горско стопанство е реална перспектива, която
ще има многостранно значение за общината. То предполага устойчиво стопанисване на
горите, което се базира върху пълния набор от техните природни, социални и
икономически функции и изисква интегриран и балансиран начин на управление за
комплексното им опазване. Те са източник на допълнителни приходи за населението от
събирането на горски плодове и билки. Една възможност за населението е култивираното
отглеждане на билки, включително и развитието на нетрадиционни за общината дейности
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като бубарството и пчеларството. В горите и откритите площи в общината живеят редица
животни, които имат стойност за ловния туризъм - яребици, лисици, зайци, сърни, диви
прасета и други.
Делът на горите на територията на общината предпоставя важността на горското
стопанство за развитието на нейната икономика. Oт значение за общината е понататъшната експлоатация на горските ресурси. Горските територии заемат 35,3% от
територията на община Годеч, от които значителна част са държавен горски фонд.
Дърводобивът и лесокултурните мероприятия имат потенциал за осигуряване на
работа за част от местното население. Следва да се отбележи значителният дял на
защитени зони – част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. В тази връзка, както и във
връзка с някои основни характеристики на потенциала на горите на територията на
общината, следва да се отдаде специално значение и на други ползвания на горите – напр.
събиране на природни продукти, както и тяхната рекреационна функция с оглед бъдещо
насърчаване на туристически дейности.
1.9.5. Транспорт и съобщения
Транспортът има важно значение за развитието на всяко модерно общество, защото
се превръща в средство и предпоставка за икономическо развитие. Развитието та
транспортния сектор на България в значителна степен ще допринесе за повишаване
конкурентоспособността на националната икономика и за по-добро обслужване на
населението.
Броят на предприятията и заетите лица в сектора остават относително устойчиви за
периода 2007–2011 г., докато тенденцията при нетните приходи от продажби е негативна
и стойностите на показателя намаляват (Вж. таблица 10). Разходите за възнаграждения и
ДМА са с по-високи стойности за 2011 г. спрямо 2007 г.
В заключение, голяма част от показателите за сектора за 2011 г. са с подобрени
показатели спрямо 2007 г.
Таблица 10. Основни показатели на предприятията от сектор „Търговия, ремонт и
техническо обслужване” за периода 2007-2011 г.
Година Предприятия Произведена
Нетни
Заети
Разходи за
(бр.)
продукция
приходи от лица
възнаграждения
(хил. лв.)
продажби (бр.)
(хил. лв.)
(хил. лв.)
12
2508
2509
33
65
2007
10
2331
2341
31
67
2008
19
15298
1602
36
112
2009
13
1032
1039
29
73
2010
14
1574
1564
35
95
2011
Източник: НСИ

ДМА
(хил.
лв.)
465
354
529
436
642

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

23

1.9.6. Туризъм
Визията за развитието на услугите на една територия традиционно се свързва в
голяма степен с развитието на туризма – привличането на посетители на територията с цел
предоставяне на туристически услуги. Докато през 2007 г. по данни на НСИ не е имало
нито едно регистрирано средство за подслон, респективно реализирани нощувки, към
2010 г. в общината има 2 бр. регистрирани средства за подслон с 58 легла, като за
годината са реализирани 456 нощувки, от които 117 от чужденци (следва да се има
предвид, че данните се отнасят до средства за подслон и места за настаняване с над 10
легла). Обективните дадености на територията и сравнителната близост до София
създават предпоставки за развитие на туристически дейности, но това се затруднява от
ниския капацитет на територията от гледна точка на бази, инфраструктура и подготвен
персонал.
Основните показатели на предприятията от сектора са представени на таблица 11.
Таблица 11. Основни показатели на предприятията за „Хотели и ресторанти” за
периода 2007-2011 г.
Година

2007
2008
2009
2010
2011

Предприятия
(бр.)

Произведена
продукция
(хил. лв.)

5
6
11
10
11

29
56
147
119
88

Нетни
приходи от
продажби
(хил. лв.)
83
104
201
185
171

Заети
лица
(бр.)

Разходи за
възнаграждения
(хил. лв.)

ДМА
(хил.
лв.)

12
8
29
22
23

20
..
41
40
36

..
..
..
73
82

Източник: НСИ
С оглед на систематизираните данни може да се направи извода, че всички
показатели, за които данните не са конфиденциални, се подобряват с трайна тенденция за
изследвания период. Впечатление прави двойното нарастване на стойностите на броя на
предприятията, нетните приходи от продажби и заетите лица.
През програмния период 2007–2013 г. са осъществени няколко инициативи и
проекти за развитие на туризма. Проектът „Подкрепа за развитие на регионален
туристически продукт и маркетинг на териториалната дестинация – Вършец, Берковица и
Годеч”, изпълняван съвместно с общините Вършец и Берковица с финансовата подкрепа
на оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. допринася за популяризирането
на природните дадености и исторически забележителности на територията на общините.
Основните дейности на проект „Създаване на подходяща среда за развитие на туризма в
община Годеч”, осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските
райони 2007-2013 са насочени към изграждане на заслони при рибарниците в с. Връбница
и ремонт на зала в Младежкия дом град Годеч за музей.
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2. Водещи сектори и отрасли в местната икономика
За определяне конкурентоспособността на икономическите сектори е използван
коефициентът на локализация, изчислен на основата на заетите лица в икономическите
сектори. Чрез него е сравнен регионалния дял на всеки икономически сектор с дела на
сектора, който е реализиран извън региона.
В конкретния случай, коефициентът на локализация е изчислен на основата на
сравняване дела на заетите лица в икономическия сектор на ниво община с дела на заетите
в сектора на национално ниво. По този начин се измерва относителната специализация и
концентрация на сектора в общинската икономика, сравнен с националната икономика.
Изчислените коефициенти на локализация на основата на заетите лица в икономическите
сектори за община Годеч спрямо страната са представени в таблица 12. С потъмнен
шрифт са посочени коефициентите на локализация, които са по-големи от 1, защото делът
на отрасъла от общинската икономика е по-голям от дела на отрасъла в националната
икономика. Когато коефициентът на локализация е равен на 1, делът на отрасъла от
общинската икономика е същия, като дела на отрасъла в националната икономика.
Интерес за нас представляват коефициентите над 1, тъй като на основата на тях може да
се определят водещите сектори и отрасли в местната икономика.
Таблица 12. Коефициенти на локализация на икономиката на община Годеч спрямо
Р България за периода 2007-2011 г.
Икономически сектор
Спрямо България
2008
2009
2010
2011
1,00
0,93
0,64
Селско, рибно и горско стопанство
Преработваща промишленост
1,32
1,38
1,49
0,72
0,78
0,78
0,80
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
0,11
0,35
0,28
0,27
Хотелиерство и ресторантьорство
0,35
0,37
0,31
0,36
Транспорт, складиране и пощи
0,81
0,78
0,47
0,46
Хуманно здравеопазване и социална
работа
Източник: НСИ
На базата на изчислените коефициенти могат да се направят следните изводи:
- За община Годеч водещ отрасъл в местната икономика е преработващата
промишленост;
- Секторите, които не заемат водещо място и не са структуроопределящи за
местната икономика са: транспорт, складиране и пощи и хотелиерство и
ресторантьорство;
- Отрасълът селско, горско и рибно стопанство има потенциал да се превърне във
водещ в общинската икономика.
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3. Тенденции в развитието на икономическите процеси
Голяма част от предприятията са с неефективно производство, с висока
себестойност и цена на продукцията, а материалната им база е остаряла. Няма инвестиции
в нови производства и технологии. За да се развиват повечето отрасли на промишлеността
е необходима техническа инфраструктура, квалифицирана работна сила, суровини,
подходящи природни природно-климатични условия и предприемчивост.
Секторът на услугите следва да се развива с оглед стремежа за развитие на туризма
и подобрените показатели в сравнение с 2007 г. Наличният потенциал за развитие на
туризма трябва да бъде използван, за да се привлекат български и чуждестранни туристи,
като по този начин се стимулира местната икономика.
За да се развие туризма в общината, е необходимо да се разработят туристически
пакети, обединяващи различни туристически продукти, в които освен природните
дадености, да се включат различни атракции, свързани с културния туризъм - обичаи,
демонстрация на селския бит и др. Провеждането на активна маркетингова и рекламна
кампания, особено в сътрудничество със съседните общини, е оценено като изключително
важно и за целта е разработена съвместна стратегия - друга ефективна мярка за
привличане на туристи и за осигуряване на подходяща среда за развитие на
туристическите услуги в района.
ИЗВОДИ
-

Потенциали
пълноценно използване на добрите природо-географски условия за развитие
на интензивно селско и горско стопанство и производство на екологично
чисти продукти;
разширяване на земеделските дейности за по-пълно използване на
обработваемите земи;
прилагане методите на биологичното земеделие за откриване на нови
работни места;
повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия
чрез възможностите, които предлага оперативна програма „Иновации и
конкурентноспособност” 2014-2020 за внедряване на нови технологии и
ноу-хау и технологични процеси в отраслите и производствата на
общинската икономика, които да осигурят адекватно покриване на
изискванията на европейски сертификат за качество на произвежданата
продукция;
повишаване квалификацията на персонала, преквалификация и придобиване
на нови професии чрез възможностите по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”;
енергийна ефективност за насърчаване на зелената и енергийно-ефективна
икономика;
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разработване на туристически пакети, обединяващи различни туристически
продукти, в които освен природните дадености, да се включат различни
атракции, свързани с културния туризъм - обичаи, демонстрация на селския
бит и др за популяризиране на цялостен туристически продукт за Годеч;
насърчаване на инициативи за стимулиране развитието на аграрният сектор
в общината и пълноценно използване на наличните природни ресурси;
повишаване на инвеститорския интерес към общината и привличане на
инвестиции в земеделието, индустрията и туризма за комплексно социалноикономическо развитие;
съвместни действия с община Берковица като част от сдружението ”МИГ –
Берковица и Годеч.
-

Проблеми
ниска конкурентоспособност на произвежданата продукция;
недостатъчно успешно въвеждане на иновации и модернизация на
производствата;
високата енергоемкост на производството;
занижена инвестиционна активност;
ниска квалификация на работната сила;
ниско заплащане и липса на мотивация на персонала;
липса на развито производство, недостатъчен брой и размер на предприятия
от сферата на добива и промишлеността и сериозни затруднения пред
съществуващи предприятия;
икономиката и доходите на населението в голяма степен са зависими от
микрофирми от сектора на търговията и услугите.
3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
3.1.

Демографско развитие

3.1.1. Брой и динамика на населението
Общият средногодишен брой на населението е 5 267 души (НСИ, 2012 г.), което
представлява 2,1% от населението на Софийска област. От 2007 г. се наблюдава
тенденция за намаляване на броя на населението (вж. фиг. 1)., което за периода е намаляло
съответно с 484 души (-8,5 %), което не се различават от общата тенденция за страната и
областта.
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Фигура 1. Брой и динамика на населението на община Годеч за период 2007-2012 г. (в
души)1
В периода 2007-2012 г. в община Годеч се наблюдава по-голям спад на населението
спрямо областта (-5,2 %). Изменението за общината е по-високо от средното ниво за
областта и значително по-голямо от средното за страната (-4,7%).
Броят на населението по населени места е представен на таблица 13, като са
използвани данни от официалното преброяване през 2011 г. С оглед на данните от
таблицата може да се изведе заключението, че най-голям по брой на населението в
общината е град Годеч, следван от селата Гинци и Шума.
Таблица 13. Брой на населението по населени места в община Годеч към 01.02.2011 г.
Община Годеч
5375
гр. Годеч
4425 с. Комщица
86
с. Бракьовци
47 с. Лопушня
35
с. Букоровци
14 с. Мургаш
36
с. Бърля
22 с. Равна
16
с. Връдловци
27 с. Разбоище
20
с. Върбница
18 с. Ропот
11
с. Гинци
194 с. Смолча
14
с. Голеш
59 с. Станинци
22
с. Губеш
50 с. Туден
72
с. Каленовци
18 с. Шума
189
Източник: НСИ, Преброяване 2011 г.

1

Източник: НСИ
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Анализирайки в ретроспективен аспект демографското развитие по години на
преброяване, могат да се установят две противоположни тенденции. До 80-те години на
ХХ век в страната е налице непрекъснато нарастване на броя на населението, като прираст
с най-високи стойности се отчита през средата на миналия век, след което темпът на
нарастване постепенно спада, но запазва положителната си стойност. В резултат на
неблагоприятните демографски процеси (отрицателно естествено възпроизводство и
миграции) периодът 1975-2011 г. се характеризира с непрекъснато намаляване на броя на
населението. Аналогично е развитието и на гр. Годеч - намаляване броя на населението се
отчита по-късно – след 1985 г. През последните години интензитетът в динамиката на
населението на общината намалява в резултат на взаимосвързаното влияние на
демографските и социално-икономическите условия. (табл. 14).
Таблица 14. Динамика на броя на населението община Годеч за 1985-2011 г.
Година
Брой
1985

8143

1992

7552

2001

6604

2011

5375

Източник: НСИ, Национални преброявания
3.1.2. Гъстота на населението
Населението на община Годеч към 31.12.2012 г. е 5267 души, а на Софийска област
– 244 435 души. Гъстотата на населението на община Годеч е 14 души на кв.км, което е 2,5
пъти по-ниско от средното за областта (34,6 души на кв.км.). Средната гъстота на
населението за страната е 66,4 души на кв. км, което я прави 4,5 пъти по-висока от тази на
общината. Средната гъстота на населението за община Годеч я прави една от не само найрядко населената общини в областта, но и в страната.
3.1.3. Естествен прираст на населението
За периода 2007-2012 г. се забелязва лека положителна тенденция към намаляване
на отрицателния естествен прираст, което се дължи главно на увеличаването на
раждаемостта (табл. 15 и 16). Въпреки тенденциите, отрицателният естествен прираст (8,9 ‰) за 2012 г. все още остава по-висок от стойностите за областта, района и страната.
(фиг. 2).
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Таблица 15. Живородени в община Годеч в периода 2007-2012 г.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Република България
75349
77712
80956
75513
70846
69121
Софийска област
Община Годеч
Източник: НСИ

2268

2194

2337

2151

2119

2092

65

84

68

71

88

82

Таблица 16. Умирания в община Годеч за периода 2007-2012 г.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Република България
113004
110523
108068 110165 108258
109281
Софийска област
Община Годеч

4415

4130

4121

4165

4153

4176

119

108

127

136

103

129

Източник: НСИ

Фигура 2. Естествен прираст за 2012 г. (в ‰)2
3.1.4. Миграция на населението
За периода 2007-2013 г. стойността на механичния прираст е променлива като през
2011 г. е с положителни стойности, а през останалите години с отрицателни (табл. 17). С
най-ниски стойности механичния прираст е бил през 2010 г., което се наблюдава и в
областта и страната.

2

Източник: НСИ
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Таблица 17. Механично движение на населението на Република България, Софийска
област и община Годеч за периода 2007-2012 г. (в брой)
Година
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Република България
-1397
-876 -15729 -24190
-4795
-2512
Софийска област
261
-355
574
-532
25
-278
Община Годеч
-53
-24
-14
-23
3
-8
Източник: НСИ
Миграционните процеси, представени от механичното движение на населението в
община Годеч, се характеризират със задържане равнището на миграционния оборот. Това
до голяма степен се дължи на слабите финансови възможности на местното население.
Отрицателната миграция е продиктувана от икономически причини и най-вече търсене на
работни места. Миграцията засяга предимно хора в активна възраст и процесът е свързан с
все по-интензивното преразпределение на населението и най-вече струпването му в
големите градове за сметка на малките и средни селища. В резултат на механичното
изселване допълнително се влошава възрастовата структура на населението във всички
населени места, което дава негативно отражение върху социално-икономическото
развитие на общината.
3.1.5. Брачност и бракоразводност
През анализирания период 2007-2011 г. броят на сключените бракове намалява,
като се колебае в границите между 8 и 15 брака годишно. Коефициентът на брачност се
изменя от 1,4 брака на 1000 души през 2000 г. до 1,7 през 2012 г. Сред основните причини
за намаляването на броя на сключените юридически бракове е съвместното съжителство
без сключване на граждански брак.
Броят на регистрираните бракоразводи в община Годеч за периода 2007-2011 г. е
между 4 и 13 развода в отделните години. Коефициентът на бракоразводимост за периода
2007-2011 г. нараства от 15 развода на 100 сключени брака през 2003 г. до 100 развода на
100 сключени брака през 2008 г., 2009 г. и 2011 г. На фигура 3 е представен броят на
браковете и разводите по възраст.
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Фигура 3. Брачност и разводимост на населението на община Годеч за 2011 г. (в
брой) 3
От фигурата може да се направи извода, че след 30 годишна възраст започва да
нараства брачността на населението, а разводимостта е с относително постоянни
стойности между 35 и 59 г.
3.1.6. Структури на населението
Половата структура на общината е благоприятна за естественото възпроизводство на
населението (фиг. 4), като в изследвания период 2007-2012 г. съотношението се запазва с
равен брой на мъжете и жените.

Фигура 4. Полова структура на община Годеч за 2012 г. (в %) 4

3
4

Източник: НСИ
Източник: НСИ
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Населението на община Годеч като цяло е застаряло (лицата над 60 г. са повече от
15% и тези над 65 г. – повече от 10% от населението). Възрастовата структура е от
регресивен тип – лицата във възрастовата група 0-14 г. съставляват под 20% от общия
брой на населението, а тези над 50 години – повече от 30% (вж. фиг.5 и фиг.6).
Коефициентът на възрастова зависимост за 2012 г. е 62,5% (лицата в зависимите
възрасти 0-14 и 65+ към 100 души от „независимите“ възрасти 15-64). За периода 20092012 г. стойностите на коефициента се запазват като варират до 63,1%. Показателят е повисок от средния за страната – 47.54%.
Въпреки намаляването на общия брой на населението, съотношението между лицата
под-, във- и надтрудоспособна възраст общо взето се запазва. 54,4% са лицата в
трудоспособна възраст; лицата над трудоспособна възраст слабо са намалени за сметка на
тези в под трудоспособна възраст (в рамките на под 1%). Тази структура се отразява
неблагоприятно върху социалния статус и доходите на населението.
Основния проблем за стареенето на населението са непрекъснатата миграция –
вътрешна от селата към големите градове и външна – извън страната, ниската раждаемост,
високата смъртност, проблемите на брака и семейния бит, икономическите проблеми.

Фигура 5. Възрастова структура на община Годеч за 2011 г. (в брой) 5

5

Източник: НСИ.
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Фигура 6. Полово-възрастова структура на община Годеч за 2011 г. (в брой) 6
Община Годеч има висока степен на урбанизация – 83%, която е по-висока от
средната за областта (61%) и страната (73%) (вж. фиг. 7).

Фигура 7. Селищна структура на община Годеч за 2012 г. (в %) 7
Спрямо данните от националното преброяване през 2011 г. най-голямата част от
населението на общината са се самоопределили като принадлежащи към българската
етническа група - близо 100 % (фиг. 8). Много малка част под 0,5 % са се самоопределили
като роми.

6
7

Източник: НСИ
Източник: НСИ
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Фигура 8. Етническа структура на община Годеч за 2011 г. (в %) 8
Повишаването на възрастовата структура на населението и засилената миграция
намират своето негативно отражение и върху образователното равнище. Спрямо данните
от националното преброяване през 2011 г. в община Годеч делът на живущите с висше
образование е над два пъти по-нисък от този дял за страната (фиг. 9 и фиг. 10), което е
пречка за развитие на дейности, изискващи висок образователен ценз. С относително
равни дялове е населението със средно образование в общината и страната. С оглед на
средните данни за страната може да се заключи, че община Годеч притежава влошени
показатели на образователната структура спрямо средните за страната.

Фигура 9. Образователна структура на Република България за 2011 г. (в %)9

8
9

Източник: НСИ
Източник: НСИ
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Фигура 10. Образователна структура на община Годеч за 2011 г. (в %)10
В община Годеч преобладаваща част от населението изповядва източноправославие,
като католицизма и протестанството заемат незначителен дял в структурата по
вероизповедание (фиг. 11). За разлика от структурата на вероизповедание, характерна за
страната за същата година (фиг. 12), относителният дял на атеистите или населението,
което не изповядва религия, е четири пъти по-голям. Относителният дял на мюсюлманите
в общината е пет пъти по-нисък от средния дял за страната.

Фигура 11. Структура по вероизповедание на община Годеч за 2011 г. (в %)11

Фигура 12. Структура по вероизповедание на Република България за 2011 г. (в %)12

10
11

Източник: НСИ
Източник: НСИ

3.2.
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Икономическа активност на населението и пазар на труда

Показателите за заетостта и безработицата са важни индикатори за икономическото
развитие, тъй като човешкият фактор е свързващо звено между останалите фактори на
производството и от него зависи тяхното пълноценно използване. В условията на криза,
тенденциите в изменението на коефициентите на заетост и безработица сменят посоката
на своето развитие, тъй като започва процес на свиване на производството и
освобождаване на персонал, поради намаленото вътрешно и външно търсене на
произвежданите стоки и услуги (фиг. 13.).

Фигура 13. Динамика на коефициента на заетост и коефициента на безработица в Р
България за периода 2003-2010 г.13
По данни на Агенция по заетостта (АЗ) коефициентът на икономическа
активност в община Годеч през 2011 г. е 52,6%, което е близко до стойностите за
страната като цяло (52,5%) и по-благоприятно от стойностите за областта (41,7%).
Средното равнище на безработицата през 2011 г. е 12,3%, което е по-високо от средното
за областта - 9,86% и 10,4% за страната. За периода 2008-2011 г. в община Годеч е налице
колеблива тенденция на намаляване и увеличаване на безработицата – от 10,5% в
началото на периода до 8,3% през 2010 г.
Спрямо средните показатели в страната, община Годеч е с по-добри параметри,
като за 2011 г. 68 % от населението са икономически активни – по-голяма стойност от
средната за страната. Делът на безработните също е по-благоприятен спрямо средния
относителен дял на показателя за страната (фиг.14).

12
13

Източник: НСИ
Източник: НСИ

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

37

Община Годеч

Република България

Фигура 14. Икономическа активност на населението за 2011 г. (в %)14
През програмния период 2007-2013 г. са реализирани няколко инициативи за
създаване на временна заетост и намаляване на безработицата. Инициативите са по
дейности по националните програми „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”,
„Нова възможност за заетост”, „Регионална програма за заетост и обучение”, „От
социални помощи към осигуряване на заетост” и оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2007-2013 г. чрез проекта „Подкрепа за заетост”.
3.3.

Благосъстояние на населението

Средната годишна работна заплата за 2011 г. в община Годеч по данни на НСИ е
7474 лв. (623 лв. на месец), което е по-ниско от средната за страната - 8230 лв. (686 лв). За
периода 2007-2011 г., в община Годеч се наблюдава плавно нарастване на средната
работна заплата като през 2011 г. номиналното й изражение е близо два пъти по-високо,
отколкото в началото на периода (фиг. 15).

14

Източник: НСИ
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Фигура 15. Средна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение за периода 2007-2011 г. в община Годеч (в лева)15
Данните от представителното изследване сред населението в общината, проведено
през 2013 г. във връзка с разработването на актуализация на ОПР за периода 2007-2013 г.,
показват, че доходите на домакинствата в общината се формират най-вече от заплати 68,2% и пенсии - 33%. Висок е делът на домакинствата, които разчитат на социални
помощи – близо 1/3 от анкетираните са посочили този източник. Следва да се обърне
внимание на факта, че също така близо 1/3 разчитат на доходи от събиране на природни
продукти за подпомагане на бюджета си, което предполага по-задълбочено проучване и
евентуално планиране на действия, свързани с регулиране на тази дейност и улесняване на
зависимото от нея население (вж. фиг.16).

Фигура 16. Източници на доход на домакинствата16

15

Източник: НСИ
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Жилищният фонд в община Годеч по данни на НСИ от проведеното преброяване
през 2011 г. включва 5637 сгради и 6122 жилища, като преобладаващата част от тях (близо
100%) – частна собственост. Жилищният фонд е остарял: 26% от сградите са строени в
периода преди 1950 г., още 38,7% в периода 1970-1990 г. Малко над 10% от жилищните
сгради в общината са нови – построени след 1990 г. Близо 60% от жилищните сгради на
територията са тухлени. В периода от 2007 г. като цяло броят на жилищните сгради и
жилищата, респективно полезната площ, леко са се увеличили. Характерно е наличието на
много необитавани постройки, което кореспондира с тенденцията за намаляване на
населението. Броят на жилищата на 1000 души от населението през 2010 г. е 1199 и
средният брой лица на едно жилище - 0,83.
3.4.

Образование

За учебната 2013-2014 г. по данни на общинска администрация Годеч единствената
детска градина в общината „Юрий Гагарин” в общинския център е с персонал 17 души и
се посещава от 132 деца. Броят на децата в детските градини се запазва в сравнение с 2007
г., като е намалял с 2. Има една детска ясла с капацитет от 16 места и 15 деца за 2013-2014
г. Към ОДЗ „Юрий Гагарин” има една яслена група с 26 деца. Основното и средното
образование е застъпено с 2 общообразователни училища – начално училище „Христо
Ботев” със 144 ученици и 14 учители за учебната 2013-2014 г. и среднообщообразователно училище „Проф. д-р Асен Златаров” с 93 ученици и 21 учители.
Създадената организация осигурява достъпа до образователни услуги, въпреки
съсредоточаването им в градския център –особено с оглед на малкия брой деца в селата на
общината.
По проект на Министерство на образованието и науката 18 учители от СОУ „Проф.
д-р Асен Златаров” и 14 учители от НУ „Христо Ботев” са преминали курсове на
обучение, квалификация и преквалификация.

3.5.

Здравеопазване

На територията на община Годеч работят 5 лекари, от които 3 общопрактикуващи,
5 стоматолога и 5 специалисти по здравни грижи.
За подобряване на здравното обслужване в общината Годеч през 2012 г. започва да
се изпълнява проект за изграждане на модерен здравен център. По този начин ще се
осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура в общината, което позволява
равен и справедлив достъп на населението в общността до различни видове болнична

16

Източник: Изследване сред населението на община Годеч, 2013 г.
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медицинска помощ, високо качество и ефективно разпределение на обществения ресурс за
здравеопазване. Проектът е планиран да приключи през 2014 г.
3.6.

Социални услуги

Обслужването на жителите в сферата на социалното подпомагане се осъществява
от поделение на Дирекция социално подпомагане (ДСП) – Годеч.
През програмния период 2007-2013 г. се развиват изключително социалните услуги
в общността, като дейностите се финансират главно с европейски средства. Дейностите по
проект „Подкрепа за достоен живот” са насочени към обгрижване на лица инвалиди с
ТЕЛК 100% с чужда помощ. За 2013 г. се обгрижват 18 броя потребители от 18 лични
асистенти. Дейностите по проект „Помощ в дома” са насочени към създаване на Звено за
услуги в домашна среда, в подкрепа на лица с трайни увреждания и възрастни хора с
невъзможност за самообслужване. И двата проекта са осъществени с финансовата
подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.
В с. Гинци се намира „Център за наркоманни зависимости”, където се предоставят
Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни, здравни,
психологически, трудо-терапия, умения за самостоятелност и подкрепа на семействата.
3.7.
Култура
На територията на общината са запазени три църкви с художествена стойност (Св.
Троица в с. Комщица, Св. Димитър Солунски в гр. Годеч и Св. Николай в с. Гинци); 2
манастира (Св. Дух и Разбойнишкия манастир – скален манастир), както и античен храм
от римската епоха (II в.). От сферата на нематериалното културно наследство интерес
представлява отбелязването на традиционния празник Видовден.
На територията на община Годеч има 2 бр. читалища – Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров - 1899” в град Годеч и Народно читалище „Младост – 1914” в с.Гинци. В
двете читалища има библиотеки и малки музейни сбирки. Общият брой на персонала в
двете читалища е 7, от които двама са повишили квалификацията си през предходния
програмен период. Държавната субсидия се разпределя между двете читалища както
следва: на НЧ ”Н.Й.Вапцаров - 1899” - гр.Годеч - определя 6.5 щатни бройки и държавна
субсидия в размер на 40 761,50 лева и на НЧ ”Младост-1914” - с.Гинци - определя 0.5
щатни бройки и държавна субсидия в размер на 3 135.50 лева (за 2013г.).

3.8.

Спорт

През 2012 г. започва изпълнението на проект за “Реконструкция и изграждане на
спортен комплекс в град Годеч”. Дейностите включват изграждане на игрище за футбол,
трибуни за зрители, многофункционална спортна зала, детска площадка и фитнес уреди на
открито, нови информационни табелки и средства за популяризиране на обекта. Проектът
се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 20072013 г. и е на стойност 5 790 284 лв.
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Всяка година около 244 деца/младежи участват в спортни прояви и дейности. За
жителите на община Годеч и туристите интерес представлява и школата по езда и стрелба
с лък „Пътя на коня и лъка” в село Лопушна.
В община Годеч се поддържат следните спортни клубове:
Клуб „КОМ - 98” за развитие на футбола в община Годеч с 35 бр. потребителя
средно, с годишен бюджет в рамките на 5 000 лв годишно;
Спортен клуб за тенис на маса „Ком - 2013” с 14 бр. потребителя средно, с
общински бюджет в рамките на 1 500 лв годишно;
Сдружение на клубните спортове „СКС” - тенис на маса, шах и овална топка,
средно с 32 потребители и финансови средства от общински бюджет р размер на
1 500лв годишно.
Общият годишен бюджет за поддръжката на клубовете възлиза на 8 000 лв. като
през годините се е следвала тенденция на леко увеличение. От представените данни, ясно
се забелязва необходимостта от търсене на външни алтернативни финансови източници за
финансиране дейностите на клубовете.
ИЗВОДИ
- Потенциали
благоприятна за естественото възпроизводство полова структура;
увеличаване на предлаганите социални услуги;
осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати и реализираните проекти;
разработване на механизми за ефективно управление на социалните услуги и
повишаване на качеството на предоставяните услуги;
ранно откриване на рискове сред деца и семейства в процеса на отглеждане,
възпитание, образование и организация на свободното време на децата;
разширяване на партньорствата със здравните и лечебните заведения за
предоставяне на медико-социални услуги;
задържане на населението в селата и ограничаване на обезлюдяването и
подобряване на достъпа до заетост, намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване чрез местни инициативи и проекти;
осигуряване на по-добри възможности за реализация на лицата от различните
етнически групи и интегрирането им, особено на ромската, чрез пълноценно
използване на алтернативни европейски средства;
подобряване на образованието чрез инициативи и мероприятия в посока
намаляване на отпадналите ученици, редуциране броя и дела на населението с
основно и по-ниско образование и активно социално приобщаване;
реализиране на проекти за популяризиране на културните традиции и
превръщането им в конкурентноспособен туристически продукт;
внедряване на добри практики в сферата на социалните услуги и образованието
чрез транснационално сътрудничество и междуобщинско партньорство.
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- Проблеми
демографската ситуация в общината е неблагоприятна;
в следствие на миграцията и отрицателния естествен прираст съществува реален
риск от обезлюдяване на селата и града, което допълнително влошава социалноикономическото им развитие;
високият темп на намаляване на населението, ниската гъстота и влошаващата се
възрастова структура са пречка за развитие на пазара на труда;
настоящата образователна структура и слабата професионална адаптивност на
заетите при въвеждането на нови технологии е пречка за развитието на наукоемки
отрасли;
по-ниската средна работна заплата в сравнение със страната е предпоставка за
влошаване на социалните и икономически показатели и допълнителна имиграция
на населението.

4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА
ТЕРИТОРИЯТА
4.1.

Техническа инфраструктура

4.1.1. Водоснабдителна мрежа
По данни на НСИ 100% от населението на община Годеч е водоснабдено.
Водоснабдителната мрежа на много места, обаче, е амортизирана и се нуждае от
реконструкция и ремонт. Водоснабдителната система се състои от открито водохващане
"Черна" – северните склонове на Стара планина под връх Ком и водохващане от местни
извори - "Зли дол", "Молак", "Голеш", "Лопушна". Някои от селата са захранени от местни
водоизточници - с.Гинци, с.Бракьовци, с.Шума, с.Комщица, с.Бърля, с.Смолча, с.Губеш,
с.Връбница. Нито едно водохващане няма изградена пречиствателна станция за питейна
вода. Общата дължина на водопроводната мрежа е 186 км. от която 110 км. вътрешна
мрежа и 76 км. външна мрежа. По голямата част от мрежата е гравитачна. Две населени
места – с. Шума и с. Смолча и част от гр.Годеч се снабдява помпажно. Недостигът на
питейна вода, особено през летния период, е един от най-значимите проблеми на
общината. Причините са в проблеми с водохващанията и отклоняване на води, загубите на
системата, както и в нарастналото потребление. Проблем на водоснабдяването на града е
изградената от азбестоциментови тръби остаряла водопроводна мрежа, която дава
множество аварии и това прави трудна поддръжката и експлоатацията й, а също така води
до значителни загуби на питейна вода. През летния сезон, когато не валят дъждове, градът
е на режим на водоснабдяване. По информация от годишното статистическо наблюдение
„Водоснабдяване и канализация” за 2011 г. над 20 % от населените места са с режим на
водоснабдяване, поради недостиг на вода. Стойностите на този показател са
изключително високи спрямо средните за страната 3%.
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Въпреки това, използваната вода на човек от населението за 2010 г. по данни на
НСИ е 162 л./ч./д., което е по-високо от нивата за страната като цяло (135 л./ч./д.) и повисоко от средното за областта (119 л./ч./д.). От тази вода 79% е използвана от
домакинствата при 72% за страната и 75% за областта. Водопотреблението е нараснало в
сравнение с 2007 г. с 11 л/ч/д. Пренасочването на вода за производство на електроенергия
от ВЕЦ и подмяната на мрежата с ПВЦ тръби водят до сериозен екологичен проблем за
територията, който в следващите години може да доведе до драматични последствия,
свързани с промяна на ландшафта и загуба на биоразнообразие. Особено с оглед факта, че
по-голямата част от територията попада в обхвата на екологичната мрежа НАТУРА 2000,
е необходимо сериозно разглеждане на този проблем и предприемане на съответните
действия за намаляване на неблагоприятните последици.
4.1.2. Канализационна мрежа
За 2011 г. само 5 % от населените места са с обществена канализация. По този
показател данните за общината са близки до средните за страната 7,2% за 2011 г. По данни
на НСИ от преброяването през 2011 г. 89% от обитаваните жилища в града и 4% в селата
са свързани с обществена канализация. По-голямата част от обитаваните жилища в селата
са свързани с попивни ями (44%), септични ями (19%) или нямат никакви съоръжения
(20%). Канализационната мрежа е изградена от азбестови тръби, които са силно
амортизирани. Наложителна е нейната подмяна. Това довежда до чести аварии, при които
се губи значително количество вода. Необходимо е изграждане на пречиствателна станция
на територията на общината.
През 2011 и 2012 г. с финансовата подкрепа на оперативна програма „Околна
среда” 2007-2013 г. са разработени идеен и работен проект, анализ на разходите и ползите
и е попълнен формуляра за кандидатстване за инвестиционен проект „Изграждане на
канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на град
Годеч”. Изпълнението на този проект през следващия програмен период ще спомогне за
преодоляване на най-значителния проблем в общината.
4.1.3. Транспортна мрежа и достъпност
Територията на общината се обслужва преимуществено от автомобилен транспорт.
Всички населени места са свързани с пътища. На територията на община Годеч е развита
148 км пътна мрежа. Транспортната връзка със столицата София е ежедневна и се
осъществява чрез автобуси и микробуси. През територията на общината не преминават
първокласни пътища. Най-високото ниво на транспортното обслужване в общината се
осъществява от второкласния път Годеч - София. Общата дължина на пътищата II-ри, IIIти и IV-ти клас в общината е 148 км., разпределени както следва: пътища II-ри клас 30 км,
пътища III-ти клас 22 км, пътища IV-ти клас 96 км. Състоянието на пътищата е лошо,
въпреки извършените ремонти. Голяма част от тях се нуждаят от реконструкция. През
2008 г. с финансовата подкрепа на Министерство на регионалното развитие и
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Министверство на икономиката са реконструирани улиците „Мерудая”, „Мали Ком”,
„Александър Милев” и „Додовица” в град Годеч.
Съществува жп линия за товарни влакови композиции до село Станянци за превоз
на въглища.
4.1.4. Енергийна мрежа, системи и ефективност
Всички населени места в общината са електрифицирани. Община Годеч се захранва
от подстанции Петърч и Алдомировци. Тези подстанции 110/20 КВ осигуряват
електрозахранване с въздушни и кабелни изводи на всички съществуващи трафопостове в
района на гр. Годеч и съседните населени места в общината. Общината разполага с
необходимите трафопостове, съответстващи на нуждите на населението и действащите
промишлени предприятия. Уличното осветление е изцяло подменено с енергоспестяващи
осветителни тела. Община Годеч не е газифицирана.
Все още не се използват напълно природните условия за развитие и експлоатация
на нетрадиционни източници на енергия - слънчева енергия, биогориво и др. за
задоволяване на местни нужди от топла вода, отопление и електроенергия. Изпълнени са
следните проекти с дейности, подпомагащи енергийната ефективност на територията:
„Създаване на мрежа от подкрепящи структури, за устойчива енергия и за подписване на
Конвента на кметовете – Енергия за кметовете”. По данни на публичния регистър на
инсталациите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ – www.vei-bg.org) на територията на община Годеч функционира една
фотоволтаична електроцентрала – „Годеч” с мощност 54.405kW в категория:
Фотоволтаична до 5MWp.
4.1.5. Комуникационни мрежи
По данни на НСИ от проведеното преброяване 808 от обитаваните жилищата на
територията на община Годеч имат достъп до интернет. Съгласно резултатите от
проведеното изследване сред населението 42,4% от анкетираните посочват, че ползват
интернет редовно и 21,2%, че ползват понякога. Интернет-услуги се ползват чрез
софийски фирми доставчици. Телефонната плътност за град Годеч (с изключение на някои
квартали) и селата Гинци, Голеш, Станянци и Връдловци е добра. За всички останали има
дефицити. В селищната система има относително добро покритие на мобилните телефони
с малки изключения.
4.1.6. Благоустройство и обновяване на населените места
В периода е извършено обновяване на централната градска част в някои от
населените места и най-вече в общинския център - паркове, детски площадки и градини,
публични сгради. Обновяването и благоустрояването се отчитат от местното население
като важен напредък за подобряване на качеството на живот на територията.
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4.2.
4.2.1.

Социална инфраструктура

Образователна инфраструктура

За периода 2007-2012 г. са изпълнявани дейности за подобряване на енергийната
ефективност на образователната инфраструктура в НУ „Христо Ботев” и ОДЗ „Юрий
Гагарин”. Средствата по проекта са предоставени от Националния доверителен Екофонд.
Подобрена е и материално-техническата база на училищата. Въпреки осъществените
дейнсости материално-техническата база е необходимо да продължава да се подобрява,
поради факта, че дейностите са били частични само за някои класни стаи в училищата.
4.2.2. Инфраструктура за здравеопазване
За подобряване на здравното обслужване в общината Годеч през 2012 г. започва да
се изпълнява проект за изграждане на модерен здравен център. По този начин ще се
осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура в общината Годеч, което
позволява равен и справедлив достъп на населението в общността до различни видове
болнична медицинска помощ, високо качество и ефективно разпределение на
обществения ресурс за здравеопазване. Проектът е планиран да приключи през 2014 г.
4.2.3. Инфраструктура за предоставяне на социални услуги
През програмния период е изграден център за социална интеграция на възрастни
хора с физически увреждания с финансовата помощ на Социален инвестиционния фонд на
Министерство на труда и социалната политика. Във връзка със Стратегията за развитие на
социалните услуги същите ще продължават да се развиват и в следващия планов период.
4.2.4. Инфраструктура за културни и спортни дейности
Културната инфраструктура е представена основно от читалищата в гр. Годеч и с.
Гинци. През 2012 г. е изпълняван проект за подобряване на средата на живот в община
Годеч, чрез ремонт и обновяване на народно читалище „Никола Йонков Вапцаров –
1899” и изграждане на три броя детски площадки с финансовата подкрепа на Програма за
развитие на селските райони 2077-2013 г.(ПРСР).
Община Годеч е изградила една спортна площадка в междублоковото пространство
по проект „Изграждане на многофункционален културно-информационен център и
градски парк” през 2007 г. с финансовата подкрепа на САПАРД. В момента (2013 г.) се
изпълнява проект по 321 Мярка на ПРСР – „Изграждане на спортен комплекс в град
Годеч, община Годеч”.
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4.3.

Свързана с бизнеса инфраструктура

На територията на общината няма бизнес-парк и бизнес-инкубатор, нито
подновени търговски центрове и тържища за периода 2007-2013 г. Планирано е било
изграждане на регионален пазар със сръбски партньори, но проектът не е бил финансиран.
С оглед на бъдещия програмен период и възможностите по Програма за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия, този проект остава актуален тъй като ще подобри
търговските взаимоотношения между двете страни.
4.4.

4.4.1.

Урбанизация и устойчиво устройствено планиране на
територията
Административно-териториално устройство на общината

Община Годеч включва 20 населени места, от които 1 град и 19 села, като в града
живее 82,3% от населението. На таблица 18 е представена категорията на населените
места и ясно се вижда че най-голямата част от населените места са 8-ма категория.
Таблица 18. Код по ЕКАТТЕ и категория на населените места
Населено място
Код по ЕКАТТЕ
Категория съгласно
Заповед № РД 02-14-2021
от 14.08.2012 г.*
гр. Годеч
с. Бракьовци
с. Букоровци
с. Бърля
с. Връдловци
с. Върбница
с. Гинци
с. Голеш
с. Губеш
с. Каленовци
с. Комщица
с. Лопушня
с. Мургаш
с. Равна
с. Разбоище
с. Ропот
с. Смолча
с. Станинци
с. Туден
с. Шума

15309
06050
07020
07555
12320
12770
14903
15572
18037
35345
38186
44300
49334
61100
61652
63001
67641
68775
73417
83466

3
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7

Източник: Заповед № РД 02-14-2021 от 14.08.2012 г.на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството
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4.4.2. Баланс на територията
По-голямата част от от територията на общината е заета от земеделски земи (54,7%)
като 52,3% от последните представляват обработваема площ. Над 1/10 от територията –
35,3%, представляват горски територии. Общината е на 6-то място в областта по площ на
горските територии. Площта, обхваната от населени места, урбанизирани територии,
транспорт и инфраструктура възлиза на 3,7% от територията на общината, което я прави
много слабо относително урбанизирана – за сравнение този дял е около 10% за общини
като Костинброд и Божурище.
4.4.3. Състояние на устройственото планиране в общината. осигуреност на
територията с устройствени планове и технически проекти на
инвестиционните инициативи
В края на 2013 г. Община Годеч е на етап изготвяне на задание за изработване на
Общ устройствен план на община Годеч. Готовият ОУП ще е изцяло съобразен със
законовите и нормативни изисквания в сферата на устройственото планиране и развитие.
Част от планираните инвестиционни инициативи все още нямат подготвени
технически проекти, за което е необходимо изготвянето им или приключването на
стартиралите като проекта по ОП „Околна среда 2007-2013 г.” „Подготовка на
инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” за град Годеч”. Основната цел на проекта е подобряване количеството и
качеството на питейната вода и предотвратяване на замърсяването на околната среда от
отпадните води.
4.4.4. Интегрирано и пространствено развитие на община Годеч
Политиката за пространствено развитие на населените места в общината ще бъде
главно определена от Концепцията за пространствено развитие на община Годеч, която
към момента на разработване на Общинския план за развитие на община Годеч за периода
2014-2020 г. не е изготвена, поради съществени обстоятелства като липса на регионална
схема за пространствено развитие на Софийска област и регионална схема за
пространствено развитие на Югозападен район, последната от които е в процес на
изготвяне.
Горепосочените стратегически документи ще се изготвят в съответствие с
Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 (НКПР) –
средносрочният стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и
опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за
пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с
Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в
най-новото законодателство на Република България и дългоочакван инструмент за
интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.
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Концепцията за пространствено развитие на община Годеч ще определя
средносрочните перспективи и цели за пространствено развитие на територията й по
отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния
център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна,
енергийна и телекомуникационна мрежа. Концепцията за пространствено развитие на
общината най-общо ще съдържа:
функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината
и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове,
свързани с развитието на общината;
оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с
осите на развитие на съседни общини и с националните оси;
транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение,
включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки;
функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с
регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с
регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии,
пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и
образованието;
дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско
възстановяване.
При изготвянето й е необходимо да се вземе в предвид обстоятелството, че спрямо
НКПР и следвания урбанистичен модел град Годеч е определен като град от пето ниво
(много малък град, център с общинско значение за територията на общината).
След изготвянето на горепосочения документ е възможно да се породи
необходимост от актуализация на Общинския план за развитие на община Годеч за
периода 2014-2020 г., който да е в пълно съответствие и синхрон с Концепцията за
пространствено развитие.
ИЗВОДИ
-

Потенциали
подобряване на водопроводната и канализационна мрежа за свеждане до
минимум на загубите по нея чрез изпълнение на интегриран проект за воден
цикъл;
подобряване състоянието на общинската пътна мрежа за подпомагане на
социално-икономическото развитие на селата и особено достъпа до съответните
туристически обекти и природни забележителности;
внедряването на нови технологии за напояване за по-икономично използване на
водните ресурси в общината;
подобряване на енергийната ефективност в жилищни сгради и публичния
сектор за подобряване на околната среда;
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развитие и подобряване на образователната, социалната, културната и спортна
инфраструктура за повишаване на качеството на социалната среда;
разработване на пространствена концепция, устройствен план за създаване на
предпоставки за ефективна устройствена и пространствена политика.
-

Проблеми
липса на финансови средства за ремонт и поддръжка на пътищата от
републиканската и общинската пътна мрежа;
недостиг на необходимите финансови средства за изпълнението на планираните
инфраструктурни проекти.
5.

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

Разходите за възстановяване и опазване на околната среда достигат през 2007 г.
219 000 лв. по данни на НСИ, което представлява значително увеличение в сравнение с
предходните години. В тази сума се включват разходи за горите, които представляват 54%
и за управление на отпадъци – 43% от всички разходи за околна среда.
5.1. Качество на атмосферния въздух
Чистотата на атмосферния въздух е добра, въздушният басейн в района на община
Годеч е слабо натоварен с вредни вещества. На територията на общината няма застъпена
голяма промишлена дейност, която да генерира замърсяване на въздуха с вредни вещества
над пределно допустимите количества.
В Програмата за опазване на околната среда са предвидени мерки за подобряване
качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите, включващи
възстановяване и поддържане на пътната мрежа. Доброто качество на атмосферния въздух
е предпоставка за развитие на туризма, подобряване на околната среда и други дейности,
заложени в целите на програмата. Към момента Община Годеч няма ангажимент за
изготвяне на програми за намаляване на емисиите, тъй като не се превишават
параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.
5.2. Качество на водите
От гледна точка на качеството, замърсяването на водоприемниците е предимно от
отпадъчните води на града, които се заустват в р.Нишава, като не е изградена ГПСОВ.
Всички останали населени места са без цялостна канализационна мрежа и отпадните води
се изливат в поливни и изгребни ями.
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5.3. Качество на почвите
Условията на почвообразуване са обусловили наличието на тъмнокафяви и
тъмноцветни горски, силно излужени до слабо оподзолени (лесивирани) канелени горски,
рандзини (хумусно-карбонатни), кафяви горски с рендзини, планинско-ливадни и кафяви
горски почви, като максималната податливост към ерозия е до 1.0 t/ha/y по данни на
ИАОС. Рискът от водоплощна ерозия за територията е нулев за част от територията,
предимно в северните части, до умерен (5-10 t/ha/y) и на отделни места – висок (20-40
t/ha/y) и много висок (над 40 t/ha/y). Оценката на риска за ветрова ерозия е от „без риск”
до „слаб риск”. Към 2012 г. няма установено по данни на ИАОС замърсяване на почвите с
тежки метали на територията на общината над пределно допустимите количества.
5.4. Отпадъци
Сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО на територията на община Годеч се
осъществявала съгласно договор от фирма концесионер. В процес на реализация е проект
,,Система за събиране и извозване на битови отпадъци чрез нова високоефективна техника
и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч”.
Община Годеч има разработена Програма за управление на дейностите по
отпадъците за периода 2009-2013 г. В общината се наблюдава плавно нарастване на
битовите отпадъци. В същото време се наблюдава намаляване количеството на отпадъци
от собствена дейност (търговска), които от 2,228 това през 2007 г. са намалели до 1,601
това през 2010 г. На територията на общината няма източници, влизащи в групата на
„Опасни замърсители”.
Контейнери за разделно събиране на отпадъци са поставени само в града.
В момента единственият метод за обезвреждане на битовите отпадъци в общината
е депонирането, което се извършва пет пъти годишно. То се осъществява от фирмата,
спечелила конкурса за сметосъбиране и сметоизвозване. Непрекъснато на територията на
общината се появяват незаконни сметища, които се почистват и обезвреждат от
населението работещо по програма за поддържане на чистотата и зелените площи в
общината.
Основен приоритет на общината въз основа на изискванията за привеждане в
съответствие с европейската директива, е включването в регионалната система за
управление на отпадъците и последващото затваряне и рекултивация на общинското депо.
Община Годеч попада в регионално депо Костинброд, което е изградено и въведено в
експлоатация от 01.01.2013 г. Общинското сметище, находящо се в село Разбоище, има
проект за рекултивация, внесен в ПУДООС, но все още няма становище.
Експлоатация на регионалното депо и осигуряването на финансиране за
изпълнението на останалите приоритети от Програмата са от ключово значение в
следващите години за ситуацията в областта на управлението на отпадъците в общината.
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5.5. Шумово замърсяване
Няма данни за изготвени шумови карти на града. Не е налично значително шумово
замърсяване от промишлени предприятия. Ограничено шумово замърсяване се генерира
от автомобилен трафик.
5.6. Радиационна обстановка
Източници на вредни лъчения не са установени. В района не са разположени
постоянни или временни пунктове за измерване на радиационния гама-фон, атмосферната
радиоактивност и нейонизиращите лъчения.
5.7. Опазване на биоразнообразието
През програмния период 2007–2013 г. са осъществени няколко дейности и
инициативи за опазване на биоразнообразието.
По проект “Биологичното разнообразие на защитената територия Заского –
достъпно за хората от третата възраст и хора с увреждания” e изградена екопътека 18 км
до защитена територия „Заского” и е изграден туристически информационен център в гр.
Годеч с леглова база.
През 2010 и 2011 г. е изпълнен проект за опазване на световно значимото
биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за
традиционния местен поминък по схема за безвъзмездно подпомагане за земеделски
стопани – защитени зони за птиците „Понор”, „Западен Балкан”на Глобалния екологичен
фонд и Програмата за развитие на ООН (ПРООН).
През 2011 и 2012 г. е извършена оценка на риска от наводнения - база за устойчиво
развитие в горния водосборен басейн на река Нишава по Програма за териториално
сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г. Община Годеч е била партньор на
сръбски организации и Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
ИЗВОДИ
-

Потенциали
развитие на разнообразни форми на туризъм, устойчиво горско стопанство,
природосъобразно земеделие и животновъдство, поради наличието на уникални
природни ресурси, съхранена природа и богато биологично разнообразие;
осигуряване на достъпност и популяризиране на богатото биологично
разнообразие и защитените територии в общината за устойчиво развитие на
туризма;
закриване и рекултивация на съществуващoто депо за твърди битови отпадъци;
високо качество на живот за жителите и посетителите на общината поради
липсата на ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и увреждания на
околната среда, застрашаващи човешкото здраве.
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- Проблеми
проблеми с водоснабдяването и замърсяването на водите;
липса на достатъчно развита канализационна мрежа.
6.АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Административната структура на Общинска администрация Годеч включва
Общински съвет с 13 общински съветници, 1 кмет на община, 2 кметa на кметства и 9
кметски наместника. През 2013 г. броят на заетите в общинската администрация Годеч е
36 служители, като кметът на общината е подпомаган в своята дейност от един заместниккмет, който наблюдава, организира и контролира дейностите на отдел “Териториално
устройство и Евроинтеграция” и отдел „Местни данъци, такси и неданъчни приходи”.
Положителна насока в управлението на администрацията с оглед на членството на
България в Европейския съюз и възможностите за усвояване на безвъзмездна финансова
помощ за развитието на общината е включването на разработване и управление на
проекти към отдел “Териториално устройство и Евроинтеграция”. Служителите участват в
провеждането и планирането на общинската политика за местно икономическо развитие в
съответствие с целите и приоритетите, определени от стратегическите, плановите и
програмните документи на общината и в подготовката на проекти и тяхното
администриране. Основната трудност в процеса на изпълнение на Общинския план за
развитие на община Годеч за периода 2007-2013 г. е бил недостатъчният административен
капацитет, както на отговорните институции, така и на бенефициентите, в частност на
Община Годеч.
В периода 2007-2013 г. са използвани до някаква степен предоставените
възможности по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. за
повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация, подобряване на
процесите и организацията на работа на администрацията. Изпълнението на проекта е
започнало през 2013 г. Основната цел е повишаване на квалификацията на човешките
ресурси и подобряване на професионалната компетентност чрез обучения в
администрацията на община Годеч. Не е реализиран проект за изготвяне на функционален
анализ на общинската администрация.
В последните години динамиката по отношение размера на бюджета на
общината е в посоката на увеличение. По приходната част Общината полага всички
усилия за да постигне по-високи показатели по отношение на администрирането на
собствените приходи. Тенденцията е към покачване на събираемостта на същите, както и
към обвързване на качеството с цените на предлаганите услуги. Въпреки това, Общината
има потенциални приходоизточници, доразвиването на които ще гарантира по-добро
функциониране на бюджетния процес. Бюджетът на Общината нараства с всяка изминала
година, но за сметка на държавните трансфери. Общата изравнителна субсидия се
използва на 100%. Изразходването й е предимно в сферата на социалните услуги домашни социални патронажи и издръжката в детската градина. За съжаление
неданъчните приходи са в посока намаление, поради изчерпване на активите за продажба.
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По разходната част, Общината следва политика на социалнобалансиран бюджет при
определяне и разходване на бюджетните средства. Капиталовите разходи, отпускани от
републиканския бюджет, са достатъчни единствено за освежаване и ремонтни работи в
училищата и осигуряване на заетост на част от работниците от програмите по временна
заетост, като направа на тротоари и други.
Създадени са възможности и условия за развитие на умения на общинските
служители при работа с програми и проекти на регионално, областно и местно ниво.
Проведени са обучения като 7 служителя са взели участие в тях. На таблица 19 е
представен броя на служители от общинска администрация Годеч, участвали в различни
програми за обучение по години.
Таблица 19. Брой обучени служители за периода 2007-2012 г.
Година

Брой

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Източник: Общинска администрация Годеч

18
15
16
15
19
19

С оглед на отразените данни може да се направи извода, че за периода е изграден
административен капацитет за работа с програми и проекти на местно, областно и
регионално ниво, който ще се отрази благоприятно за оползотворяването на средства от
ЕС през следващия програмен период – 2014-2020 г.
От месец февруари 2013 г. се предлага он-лайн услуга за плащане на данъци чрез
интернет сайта на Община Годеч. През периода 2014-2020 г. ще продължи да се развива
предоставянето на по-качествени административни он-лайн услуги и въвеждане на
електронно управление. Общината не е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 14001. В
общинската администрация няма новосъздадени он-лайн услуги, предназначени за
училища, публични институции и граждани.
За периода 2007-2013 г. няма изпълнени съвместни проекти с бизнеса,
реализирани в условията на публично-частни партньорства и няма разработена общинска
програма за партньорство с предприятията на територията на общината. Политиката на
ЕС за съфинансиране и допълняемост на дейностите и намаляването на % на
безвъзмездната финансова помощ, налага развитие именно на ПЧП с оглед на
придобиване на външни за Община Годеч финансови средства. Именно затова ПЧП ще се
превръща във все по-голям фактор за финансиране на дейности и проекти.
По отношение на междуобщинското партньорство Община Годеч няма
побратимени градове. За периода 2007-2013 г. Община Годеч е изпълнила съвместни
проекти с Областна администрация София по проект „Партньори за по-добра местна и
регионална политика“, Община Берковица и Община Вършец по проект „Подкрепа за
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развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на териториалната дестинация
– Вършец, Берковица и Годеч” и „Създаване на МИГ и одобряване на стратегия на МИГ
по подхода Лидер за Годеч и Берковица”, община Димитровград от Република Сърбия.
Участвала е в обща инициатива на общинските администрация, която ще приключи с
подписването на „Конвента на Кметовете”. Общината е член на Националното сдружение
на общините в Република България, Регионалното сдружение за развитие на туризма
„Северозападен Балкан”, в което членуват общините Вършец, Берковица, Георги
Дамяново, Чипровци, Чупрене, Белоградчик и Годеч и трансграничното сдружение
„Еврорегион Нишава”, в което си сътрудничат общините Пирот, Бабушница,
Димитровград, Бела Паланка, Костинброд, Божурище, Драгоман, Сливница, Годеч и
Своге.
На територията на общината работят неправителствени организации, сред които
„Местна инициативна група Берковица и Годеч”. От направеното анкетно проучване
прави впечатление, че има необходимост от засилване на ролята на неправителствените
организации, които могат да се превърнат в основен партньор на Общината в планиране и
изпълнение на инициативите за местно развитие.
В рамките на периода 2007-2013 г. стойността на финансираните проекти/
усвоените средства в рамките на оперативните програми, съфинансирани от
Структурните и Кохезионния фонд, са в размер на 2 869 770 лв с общо 3 бенефициента –
Община Годеч – 4 проекта, сдружение „Съюз по хранителна промишленост към ФНТС” –
1 проект и ЕТ „Равик - Оля Рангелова” – 1 проект 17. В рамките на Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г. до края на 2014 г. ще бъдат усвоени 10 972 256 лв от
бенефициент Община Годеч и 648 570,7 лв. от други заинтересовани страни18 от ЕФГЗ и
ЕФРСР.
Преодоляването на част от трудностите, свързани с усвояването на средства от
Европейския съюз и други финансови инструменти, е довело до положителни страни.
Сред тях са натрупан опит, който ще бъде ползван в следващи периоди, развит добър
диалог с икономическите и социални партньори на местно общинско, национално и
трансгранично ниво, прилагане на добри практики в областта на планирането,
подготовката и реализирането на проекти.
Посочените положителни страни ще благоприятстват усвояването на безвъзмездни
средства в рамките на следващия планов период 2014-2020 г по национални и
транснационални програми. За да се повиши качеството на административния капацитет,
модернизира управлението за предоставяне на висококачествени публични услуги за
гражданите и бизнеса е необходимо да се използват възможностите, които ще се

17

Източник: Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН)
18
Източник: Държавен фонд Земеделие, общинска администрация Годеч.
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предоставят по оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. в три главни
направления: повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността
на публичната администрация; предоставяне на качествени услуги на гражданите и
бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие; ефективно и ефикасно
усвояване на средствата от ЕС.
ИЗВОДИ
- Потенциали
повишаване на институционалния капацитет, ефективността и ефикасността на
общинската администрация;
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на
електронното управление;
ефективно и ефикастно усвояване на средствата от ЕС;
сертифициране по ISO 9001 и ISO 14001;
развитие на структури на гражданското общество за подобряване на местното
развитие;
оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси;
внедряване на добри практики и „ноу-хау” чрез междуобщински национални и
транснационални съвместни дейности;
развитие на публично-частни партньорства за подобряване на местното развитие.
- Проблеми
малък обем на собствени финансови средства за изпълнение на проекти и
инициативи за всички заинтересовани страни.
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7. SWOT-АНАЛИЗ
Обикновено при оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни
подхода – емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности
на основата на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и
математически модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се
допуска, че те имат нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят
синтезирани достоверни оценки, без да е необходимо да се разработват сложни
математико-статистически модели.
SWOT-анализът спада към експертната група методи, но той не може да бъде
разработен без необходимата изходна информация. За първи път този метод за анализ е
използван в научните разработки, посветени на управлението (мениджмънта) на фирмите.
Най-често SWOT-анализът се използва за идентифициране на организационното
състояние на фирмата и за очертаване на тенденциите в нейното развитие. По-късно
SWOT-анализът е пренесен и в други области като регионално планиране, околна среда,
туризъм и др.
Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на
вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses)
страни, както и на външните за организацията или региона възможности (Opportunities) и
заплахи (Threats). Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се
контролират от организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи)
определят състоянието на средата, в която се развива организацията или региона.
В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен елемент
на стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че
той е регламентиран като задължителна процедура при всички планове и програми,
свързани с усвояването на структурните фондове и инструменти на Европейския съюз.
Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и
целите за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото й в рамките на
региона. Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират конкретни
мерки за коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки,
които разкриват потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията
(лимитиращите фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. За да могат
да се откроят лостовете за развитие, ограниченията, проблемите и рисковете за социалноикономическото развитие на община Годеч е изготвен SWOT-анализ за всяка изследвана в
анализа на икономическото и социалното развитие сфера, като природните ресурси са
представени в комбинация със състоянието на околната среда.
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7.1. SWOT-анализ на местната икономика
Таблица 20. SWOT-матрица на местната икономика
СИЛНИ СТРАНИ
изградени традиции в животновъдството;
налична земеделска площ, предпоставка за
създаване на нови трайни насаждения.

ВЪЗМОЖНОСТИ
наличие на горски ресурси за развитие на
туризъм, дърводобив, дървопреработване, лов,
риболов и селско стопанство - билкарство,
гъбарство и бране на горски плодове;
оползотворяване
на
неизползваните
земеделски площи за развитие на интензивно
селско стопанство и производство на екологично
чисти продукти с приложени методи на
биологичното земеделие;
повишаване конкурентоспособността на
МСП чрез възможностите по ОПИК и ПРСР за
внедряване на нови технологии и ноу-хау и
технологични
процеси
в
отраслите
и
производствата на общинската икономика;
повишаване квалификацията на персонала,
преквалификация и придобиване на нови
професии чрез възможностите по ОПРЧР;
енергийна ефективност за насърчаване на
зелената и енергийноефективна икономика;
развитие на туристическите дейности чрез
разработване
на
туристически
пакети,
обединяващи различни туристически продукти за
създаване на цялостен туристически продукт за
община Годеч;
повишаване на инвеститорския интерес към
общината и привличане на инвестиции в
земеделието, индустрията и туризма.

СЛАБИ СТРАНИ
ниска
конкурентоспособност
на
произвежданата продукция и недостатъчно
успешно въвеждане на иновации и модернизация
на производствата;
занижена инвестиционна активност;
ниска квалификация на работната сила;
ниско заплащане и липса на мотивация за
персонала;
липса
на
развито
производство,
недостатъчен брой и размер на предприятия от
сферата на добива и промишлеността и сериозни
затруднения пред съществуващи предприятия;
икономиката и доходите на населението в
голяма степен са зависими от микрофирми от
сектора на търговията и услугите.
ЗАПЛАХИ
продължаващо влияние на икономическата и
финансова криза и по- нататъшно намаляване на
инвестициите и/или затваряне или фалити на
предприятия;
недостиг на финансови средства за
внедряване на нови технологии в промишлените
предприятия
за
повишаване
конкурентноспособността им и технологични
процеси;
увеличаване на незаконното изсичане на
гори;
липса на квалифицирана работна сила в
съответствие на пазара на труда може да доведе
до влошаване качеството на предлаганите услуги
и спад в показателите на основните отрасли за
общината;
влошаване на инвестивицонната активност и
липса на интерес от инвеститори, поради
негативните тенденции на икономическите
индекси за България.
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С оглед на представените в табл. 20 силни и слаби страни за развитието на
местната икономика е необходимо политиката да се насочи към оползотворяване на
възможностите за преодоляване на слабите страни и създаване на силни такива.
Негативните тенденции в развитието на първичния отрасъл и непълноценното използване
на наличните ресурси и природо-географски условия, пораждат необходимостта от
провеждане на мерки за промяна във формата на стопанисване на земеделската земя,
които да доведат до създаване на по-едри съвременни стопанства, насърчаване на
кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане на клъстеризирането и
предоставянето на подкрепа за веригите на доставките.
Неефективното усвояване на европейски средства, ниският дял на
инвестиционните разходи за нови технологии и ноу-хау в предприятията и малкият брой
на отраслите и производствата, които покриват изискванията за европейски сертификат за
качество на произвежданата продукция създават предпоставка за бъдещ проблем, а
неизползването на възможностите по ОПИК - за риск за конкурентоспособността на
отделните предприятия. Изграждането на инфраструктура ще ограничи негативното
развитие на икономическите отрасли във всички икономически сектори.
Провеждането на ефективна маркетингова политика за развитие на туристическите
услуги ще ограничи непълноценното използване на богатия туристически потенциал и
насърчаването на развитието на сектора. Необходимо е да се предприемат мерки относно
подкрепа за развитието на туризма, разнообразяване на престоя на посетителите и
информационна обезпеченост за предлаганите възможности за туризъм, разработване на
туристически пакети, обединяващи различни туристически продукти за създаване на
цялостен туристически продукт за Годеч и околността.
Разширяването на земеделските дейности и пълноценното използване на добрите
природо-географски условия за развитие на интензивно селско стопанство и производство
на екологично чисти продукти с приложени методи на биологичното земеделие за
откриване на нови работни места, насърчаване отглеждането на различни породи говеда и
създаване на специализирани ферми за целогодишно пасищно отглеждане ще доведат до
осигуряване на работни места и повишаване на средната работна заплата.
Поради лошата образователна структура на населението е необходимо повишаване
квалификацията на персонала, преквалификация и придобиване на нови професии чрез
възможностите по ОПРЧР.
Основна задача е повишаване на инвеститорския интерес към общината и
привличане на инвестиции в земеделието, индустрията и туризма.
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7.2. SWOT-анализ на социалната сфера и човешките ресурси
Таблица 21. SWOT-матрица на социалната сфера и човешките ресурси
СИЛНИ СТРАНИ
успешни мерки за осигуряване на
здравни услуги, спорт и отдих на
населението.

ВЪЗМОЖНОСТИ
повишаване качеството и разработване на
механизми за ефективно управление на
социалните услуги;
ранно откриване на рискове сред деца и
семейства;
разширяване на партньорствата със
здравните
и
лечебните
заведения
за
предоставяне на медико-социални услуги;
задържане на населението в селата и
ограничаване на обезлюдяването;
подобряване
достъпа
до
заетост,
намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване;
осигуряване
на
възможности
за
реализация на лицата от различните етнически
групи и интегрирането им;
подобряване на образованието чрез
инициативи и мероприятия в посока намаляване
на отпадналите ученици, редуциране дела на
населението с основно и по-ниско образование;
реализиране
на
проекти
за
популяризиране на културните традиции и
превръщането им в туристически продукт.

СЛАБИ СТРАНИ
трайно намаляване на населението и
неблагоприятна възрастова структура; трайна
тенденция към обезлюдяване на значителни
части от територията и относително голям брой
села със затихващи функции - пречка за
развитие на пазара на труда;
неадекватно
образователноквалификационно ниво на свободните човешки
ресурси
спрямо
потребностите
на
работодателите
и
слаба
професионална
адаптивност на заетите при въвеждането на
нови технологии;
ниски
доходи
на
домакинствата,
относително висока степен на зависимост от
социални помощи;
наличие на нерегламентирана сезонна
заетост и ограничено търсене на труд.
ЗАПЛАХИ
задълбочаване на различията между
реалните потребности на пазара на труда и
нивото на професионалното обучение;
задълбочаването на демографската криза,
отрицателният
естествен
прираст
и
застаряващото население;
при непредприемане на мерки за
задържане на населението (главно на младежи)
ще се задълбочат социално-икономичеките
проблеми;
недостатъчен капацитет на държавните и
местните власти и липса на достатъчни
финансови средства за реализиране на проекти,
насочени за подобряване на демографския
потенциал.
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Идентифицираните възможности в табл. 21 са лост за развитие на силните страни и
ограничават влиянието на слабите страни. Препоръчително е да се насочат усилията към
мерки, които подпомагат дейността на читалищата и реализиране на проекти за
популяризиране на културните традиции и превръщането им в конкурентоспособен
туристически продукт; стимулиране на масовия спорт сред младежите и поддържането на
спортните клубове; мерки за подобряване на достъпа до образование и повишаване на
образователното равнище на населението и в частност квалификацията на работната ръка;
социални мерки за разширяване на броя на предоставяните социални услуги и работа в
партньорство за предотвратяване на рискове, водещи до социално изключване и изолация;
партньорство с бюрата по труда и социалните партньори за повишаване на заетостта и
пригодността за заетост. Вниманието е необходимо да се насочи към разширяване на
партньорствата със здравните и лечебните заведения за предоставяне на медико-социални
услуги и задържане на населението в селата и ограничаване на обезлюдяването и
подобряване на достъпа до заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване чрез местни инициативи и проекти. На основата на транснационалното
сътрудничество и междуобщинското партньорство могат да се внедрят добри практики в
сферата на социалните услуги и образованието. Необходимо е пълноценното използване
на възможностите за мобилизиране на средата и ограничаването на заплахите за нея.
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7.3. SWOT-анализ на инфраструктурата, свързаността и достъпността на
територията
Таблица 22. SWOT-матрица на инфраструктурата, свързаността и достъпността на
територията
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
предприети мерки за подобряване на
лошо състояние на пътната мрежа;
материално-техническата база на училищата
лошо състояние на водопроводната и
в общината.
канализационната мрежа и загуби по нея ;
липса на внедрени нови технологии за
напояване за по-икономично използване на
водните ресурси в общината;
частично
лошо
състояние
на
образователната, социалната и културната
инфраструктура;
дефицити
по
отношение
на
туристическата инфраструктура - липса на
достатъчно като брой и качество бази за
настаняване и хранене на туристи и недостиг
на атракции;
липса на Концепция за пространствено
развитие, обновен Общ устройствен план и
подготвени
технически
проекти
на
планираните инвестиционни инициативи.
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
подобряване на пътната инфраструктура
липса на финансови средства за ремонт
за подобряване на достъпа на населението;
и поддръжка на техническа и социална
подобряване на водопроводната и инфраструктура.
канализационната мрежа за свеждане до
минимум на загубите по нея;
внедряването на нови технологии за
напояване за по-икономично използване на
водните ресурси в общината;
подобряване
на
енергийната
ефективност в жилищни сгради и публичния
сектор за подобряване на околната среда;
развитие
и
подобряване
на
образователната, социалната, културната,
спортната и здравната инфраструктура за
повишаване на качеството на социалната
среда.
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С оглед на идентифицираните слаби страни в табл. 22, могат да се изведат следните
мерки, с които да се ограничи незадоволителното състояние на техническата
инфраструктура - модернизиране на пътната настилка и цялостна подмяна и изграждане
на ВиК инфраструктура в населените места за подобряване на качеството на живот на
хората и околната среда. Това ще реши и най-споменавания проблем в общината, според
проведеното анкетно проучване (вж. Приложение 1 „Доклад от анкетно проучване
относно разработването на Общински план за развитие на община Годеч за периода 20142020 г.”).
За да се подобри незадоволителното състояние на социалната инфраструктура е
необходимо да се предприемат мерки за модернизиране на материално-техническата база,
модернизиране на сгради и съоръжения, където това е необходимо и технологично
обновление за повишаване на конкурентоспособността.
За незадоволителната осигуреност с планови документи за провеждане на
устройствена и пространствена политика и преодоляване на слабите страни могат да се
предприемат мерки за изготвяне на Концепция за пространствено развитие и
поддържането й в ГИС-формат за по-ефективно и ефикасно обновяване и актуализиране;
изготвяне на подробни устройствени планове съгласно новите нормативни изисквания и
идентифицираните потребности за социално-икономическо развитие; поддържане на
регулационните планове, кадастралните и специализирани карти. Чрез тези мерки ще се
създадат предпоставки за ефективна устройствена и пространствена политика.
Използването на възможностите, които предоставя оперативна програма „Околна
среда”, пък ще ограничат слабата страна на незадоволително изградената
водоснабдителна и канализационна система в малките населени места за подобряване на
инфраструктурата и като цяло на околната среда.
Недостигът на финансови средства главно за съфинансиране пък е основна заплаха
за Общината, която може да задълбочи и превърне в проблеми наличните слаби страни.
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7.4. SWOT-анализ на околната среда и природните ресурси
Таблица 23. SWOT-матрица на околната среда и природните ресурси
СИЛНИ СТРАНИ
географско разположение на общината в
относителна близост до столицата;
географско разположение, позволяващо
достъп до разнообразни инструменти за
финансиране на дейности – селски район,
трансгранично сътрудничество и др;
наличие на разнообразие в релефа и
пейзажите;
липса на ярко изразени екологични
проблеми, замърсявания и увреждания на
околната среда, застрашаващи човешкото
здраве.
ВЪЗМОЖНОСТИ
осигуряването
на
достъпност
и
популяризиране на богатото биологично
разнообразие и защитените територии;
имиграция на жители, привлечени от
екологично чистия район;
газифициране на стопанските обекти и
развитието на пазара на природен газ за битови
нужди за повишаване на енергийната
ефективност в общината;
подобряване на общинската система за
разделно събиране на биоразградими отпадъци,
въвеждане на екоиновации;
възстановяване и опазване на горските
ресурси;
закриване и рекултивация на депо за ТБО;
провеждане на превантивни дейности за
ограничаване на природните рискове.

СЛАБИ СТРАНИ
затруднения при осигуряването на
необходимите водни ресурси;
наличие на нерекултивирано бившо депо
за ТБО.

ЗАПЛАХИ
екологично замърсяване, поради липса на
средства за обезвреждане на отпадъците от
натрупани препарати за растителна защита,
пестициди;
влошаването на показателите за околната
среда и климатична сигурност в областта и
страната
ще
доведат
до
екологични
замърсявания, засягащи и жителите на община
Годеч;
нарушаване
на
биологичното
разнообразие и намаляване на природните
ресурси, поради неправомерна
човешка
дейност.

С оглед на данните от таблица 23 е необходимо предприемане на мерки за
провеждане на превантивни дейности за осигуряване на климатичната сигурност
(интервенции за предотвратяване на наводнения и борба с абразията и ерозията,
превенция и защита при горски пожари, управление на риска от природни бедствия и
аварии и ранно-предупредителни системи), които са лост за развитие и поддържане на
доброто състояние на околната среда. Насърчава се, използването на наличните
възможности за финансиране от алтернативни източници за дейности, които да ограничат
слабите страни.
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7.5. SWOT-анализ на административния капацитет
Таблица 24. SWOT-матрица на административния капацитет
СИЛНИ СТРАНИ
СЛАБИ СТРАНИ
натрупан опит за управление на
незадоволително
комплексно
проекти, който е основен ресурс за бъдещи обслужване за гражданите и бизнеса и
периоди;
несъответствие
с
международните
развит добър диалог с икономическите стандарти ISO 9001 и ISO 14001;
и социални партньори, благоприятстващ
недостатъчен
административен
комплексното развитие на общината.
капацитет за ефективно и ефикасно
управление.
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗАПЛАХИ
внедряване на добри практики и
влошаване на бизнес средата, поради
обмяна на опит за повишаване на качеството
на
предоставяните
административния
капацитет
чрез административни услуги.
междуобщински
национални
и
транснационални проекти;
провеждане
на
инициативи
за
популяризиране възможностите за развитие
на публично-частно партньорство;
повишаване
качеството
на
административния
капацитет,
модернизиране
управлението
за
предоставяне
на
висококачествени
публични услуги за гражданите и бизнеса.
От посочените на табл. 24 силни и слаби страни и изведените възможности могат
да се изведат следните мерки за повишаване на административния капацитет: мерки за
укрепване на институционалния капацитет на местно ниво чрез повишаване на
квалификацията на работещите, въвеждане на нови управленски подходи, прилагане на
ефективни политики за намаляване на административната тежест; мерки за подобряване
на достъпа до качествени публични услуги за гражданите и бизнеса и инвестиции за
развитие на електронното управление; мерки за подобряване на управлението на
процесите и дейностите чрез развитие на междурегионално и транснационално
сътрудничество, развитие на механизмите за обществени консултации и местни групи за
действие.
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7.6. Избор на стратегия
На база на резултатите от SWOT-матриците по-горе може да се изведе стратегията
за развитие за периода 2014–2020 г. На фигура 17 е визуализирана тежестта на всеки от
дяловете на анализа. В координатна система са разположени силните и слабите страни и
възможностите и заплахите. Стойностите по абсцисната ос са дефинирани въз основа на
броя на силните и слабите страни, а по ординатната ос – на възможностите и
заплахите. В случая на община Годеч графиката е изместена в най-голяма степен към
слабите страни, но и възможностите.

Фигура 17. Визуализация на тежестта на SWOT-матриците
След разполагането на получените от анализа данни на фигурата е видно, че
комбинацията на външните и вътрешните фактори на средата в зависимост от тяхната
сила, определят като подходяща за развитието на община Годеч стратегията от типа
„Mini-Maxi“. Това е стратегия с доминиращи слаби страни и възможности, което
предполага наличието на една слаба организация с недостатъчен собствен капацитет и
благоприятни възможности на средата, които е необходимо да се оползотворяват. Целите
следва да бъдат насочени към увеличаване силата на организацията в синхрон с
предлаганите от средата възможности. Част от препоръчителните мерки са насочени към
модернизиране на инфраструктурата и обучения за повишаване на квалификацията на
персонала.
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II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА
2014–2020 г.
1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ (2014-2020) И
ПРИЕМСТВЕНОСТ
Като документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на
местно ниво, Общинският план за развитие на община Годеч за периода 2014-2020 г. е
разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
Софийска област 2014-2020 г., Регионалния план за развитие на Югозападен район 20142020 г., Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Националната
програма за реформи 2011-2015 г., Националната програма за развитие: България 2020,
стратегията „Европа 2020” от една страна и Общинския план за развитие на община Годеч
за периода 2007-2013 г. и секторните стратегии, които включват годините през периода до
2020 г. от гледна точка на приемствеността им от друга страна.
Съответствие с целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната
политика и стратегията „Европа 2020”
Регионалната политика на ЕС, наречена още кохезионна политика, в рамките на
периода 2014-2020 г. подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността,
икономическия растеж, подобряването на качеството на живот и устойчивото развитие.
Целта на регионалната политика е да се намалят значителните икономически, социални и
териториални различия, които все още съществуват между европейските региони.
Насочена е главно към постигане на единадесет тематични цели:
1.
Научни изследвания и иновации
2.
Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
3.
Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)
4.
Преход към икономика с ниски емисии на въглероден двуокис
5.
Приспособяване към изменението на климата и предотвратяване и
управление на рисковете
6.
Опазване на околната среда и ефективност на ресурсите
7.
Устойчив транспорт и отстраняване на затрудненията в ключовите мрежови
инфраструктури
8.
Заетост и подпомагане на мобилността на работната сила
9.
Социално приобщаване и борба с бедността
10. Обучение, умения и учене през целия живот
11. Изграждане на институционален капацитет и ефективни държавни
администрации
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С оглед на откроените характеристики на община Годеч в икономическия и
социален анализ, настоящият стратегически документ е насочен най-вече към следните
тематични цели: ТЦ 3, ТЦ 6 и групата ТЦ 7-11.
Основният стратегически документ на ниво Европейски съюз, който задава рамката
на развитието му до 2020 е стратегията „Европа 2020”. На базата на него всички държавичленки на ЕС и техните райони работят за очертаване политиките си за развитие, като
част от общ механизъм за обединяване на целите им с целите на европейско ниво.
Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж адресира
очакваните резултати на развитието до 2020 г. по отношение на заетостта, иновациите,
образованието, борбата с глобалните заплахи от климатични промени и енергийна
зависимост, бедността.
В рамките на стратегията са маркирани 5 стратегически цели с конкретните
количествени индикатори за постигането им:
1. Трудова заетост (работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години)
2. НИРД и иновации (инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен
сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации)
3. Климатични промени и енергия (намаляване на емисиите на парникови
газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване
на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници, увеличаване на енергийната
ефективност с 20 %
4. Образование (намаляване на процента на преждевременно напусналите
училище до под 10 %, поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование)
5. Бедност и социално изключване (поне 20 милиона по-малко бедни или
застрашени от бедност и социално изключване хора).
Общинският план за развитие на община Годеч ще допринесе в най-голяма степен
за постигането на цели 1, 4 и 5.
Съответствие с проект на Споразумение за партньорство на Република
България, очертаващо помощта от Европейските Структурни и
Инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
Политиката на сближаване на ЕС за периода 2014-2020 г. чрез Общата
стратегическа рамка на практика осигурява единен източник с насоки за всички пет
европейски фонда (ЕФРР, ЕСФ, Кохезионен фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР). Националните,
регионалните и местни власти, спазвайки принципа на партньорство, използваха тази
рамка като основа за изготвяне на стратегия за Споразумение за партньорство, поемайки
ангажимент за принос към постигането на общоевропейските цели в стратегия Европа
2020 и Стратегията на ЕС за Дунавския регион.
Предвид заключенията от анализа на различията, потребностите за развитие и
потенциала за растеж, в Споразумението за партньорство на България са формулирани
четири стратегически взаимнодопълващи се приоритети за финансиране: три по
направленията на стратегията Европа 2020 за приобщаващ, интелигентен и устойчив
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растеж; един с хоризонтален характер; както и едно стратегическо териториално
измерение:
1.
Стратегически приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за
приобщаващ растеж
2.
Стратегически приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за
интелигентен растеж
3.
Стратегически приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив
растеж
4.
Стратегически приоритет 4 (хоризонтален): Добро управление и достъп да
качествени обществени услуги
5.
Стратегическо измерение (териториално): Пространствено измерение и
политики за местно развитие:
а) интервенции според спецификата на териториите (градовете, селските райони,
териториите, зависими от рибарството, територии с туристически потенциал);
б) допълнително териториално измерение на секторните политики при програмирането,
приложимо в различна степен за всички приоритети за финансиране (напр. здравна,
образователна, социална, екологична инфраструктура от регионално и местно значение).
Стратегическата рамка на ОПР на община Годеч (2014-2020 г.) е хармонизирна с
посочените цели.
Съответствие с Националната програма за развитие: България 2020
Като интегриран рамков документ, който очертава политиките за развитие на
България за периода до 2020 г. в пълно съответствие със стратегията Европа 2020,
Националната програма за развитие: България 2020, обхваща пълния спектър от действия
на правителството за социално-икономическото развитие на страната. Програмата служи
за отправна точка при разработването на програмни документи за целите на достъпа до
конкретен финансов ресурс. Програмата поставя постигането на три основни цели:
1.
Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
2.
Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3.
Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване
на благоприятна бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на
ресурсната ефективност.
За постигането на целите са определени осем приоритета на националната
политика за развитие:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
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3. Постигане на устойчиво интегрирано развитие и използване на местния
потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционните дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Чрез изпълнението на плана най-съществени ще бъдат ефектите по отношение
качеството на образованието, обучението и характеристиките на работната сила,
намаляването на бедността и насърчаването на социалното включване, както и
подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. Повишаването на
конкурентоспособността на икономиката ще бъде по-скоро резултат от подпомагането на
устойчивото развитие на местния бизнес и привличането на външни инвестиции,
отколкото от дейностите, свързани с НИРД, поради ограничените възможности за
развитие на иновациите.
Съответствие с Националната програма за реформи (2011-2015 г.)
Национална програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) е изготвена
в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа
2020” и в съответствие с новия инструмент за по-добра координация на икономическите
политики в рамките на Европейския съюз, т. нар. „Европейски семестър”. Програмата е
насочена към ключови въпроси с приоритетен характер, като изхожда от текущите нужди
и предизвикателства пред малка и отворена икономика като българската, която, с цел да
успее по-бързо да излезе от настоящата криза, следва изцяло да преориентира политиката
си към повишаване на конкурентоспособността, така че в максимална степен да се
възползва от икономическото възстановяване на своите основни търговски партньори.
Предвид изходната позиция на страната е твърде трудно да се определят само няколко
приоритетни области, където да бъдат насочени усилията на икономическата политика. И
все пак, като такива биха могли да бъдат посочени:
1. По-добра инфраструктура - по-добра свързаност с Европа, устойчиви и
конкурентоспособни региони, с достъпни услуги и по-добра свързаност помежду
им и с по-слабо развитите територии, запазване и утвърждаване на българското
културно-историческо наследство и природно богатство;
2. Конкурентоспособна младеж - намаляване на дела на рано напусналите училище,
увеличаване броя на младите хора, завършили висше образование, стимулиране на
младите учени, реализация на младите хора в България;
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3. По-добра бизнес среда в ЕС - най-ниска данъчна тежест за бизнеса и домакинствата
в ЕС, по-висока заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации), фискална
стабилност;
4. По-голямо доверие в държавните институции – ефективна съдебна система и
гарантиране на върховенството на закона, защита на интересите на гражданите и
бизнеса, социална справедливост и сигурност.
Настоящият документ акцентира най-вече върху първата приоритетна област.
Съответствие с Националната концепция за пространствено развитие (20132025 г.)
НКПР е средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за
подпомагане на правилното насочване на средствата по оперативните програми в
следващия програмен период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и
към такива с най-подходящи условия и неизползван потенциал. В документа са отчетени
най-важните приоритети в транспортно-комуникационната и инженерно-техническата
инфраструктура, които са от изключително значение за обвързаността на страната със
съседните страни и региони и за отварянето на страната към глобализиращия се свят.
Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР:
1. Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”;
2. Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”;
3. Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”;
4. Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”;
5. Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии”
(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и
периферни);
6. Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации”.
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие адресира втората
стратегическа цел.
Съответствие с Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.)
Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012–2022 г. е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за
регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на
секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране. С оглед на
изходното състояние са определени четири стратегически цели:
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1: Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален
план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
2:
Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в
социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия
капитал;
3: Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и
транснационалното сътрудничество;
4: Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градовецентрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените
места.
Стратегическата рамка на ОПР на община Годеч (2014-2020 г.) ще допринесе за
постигането на всички посочени цели.
Съответствие с Регионалния план за развитие на Югозападен район (20142020 г.)
Към 2009 г. при последни налични данни (публикувани от Евростат),
Югозападният район е най-силно развитият регион (ниво NUTS 2) в България.
Стратегическият документ поставя постигането на следните цели и широка гама от
приоритетни области:
1. Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив икономически растеж, чрез развитие
на конкурентоспособна диверсифицирана регионална икономика;
2. Стратегическа цел 2: Постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие и
укрепване на връзките между градските центрове и селските райони;
3. Стратегическа цел 3: Икономическо, социално и териториално сближаване с
останалите региони в ЕС.
Изпълнението на настоящия документ пряко ще допринесе за постигането на
посочените цели.
Съответствие с Областна стратегия за развитие на Софийска област (20142020 г.)
Посоченият документ цели главно да постигне висока степен на социалноикономическо развитие на Софийска област в условията на устойчиво и балансирано
развитие на районите в Република България и си поставя следните стратегически цели:
1. Икономическо развитие;
2. Социално развитие;
3. Опазване на околната среда и действия по изменението на климата.
ОПР на община Годеч пряко допринася за постигане на целите на Областната
стратегия, като отчита в пълна степен посочените приоритети за развитие и интегрира
решенията на областната стратегия на местно ниво.
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Приемственост с Общинския план за развитие на община Годеч (2007–2013 г.)
и местни секторни стратегии
Настоящият документ е изготвен в съответствие с актуализацията на ОПР на
община Годеч за периода 2007–2013 г., с поставени следните стратегически цели:
1. Подобряване на икономическото благосъстояние и качеството на живота за широки
обществени слоеве, повишаване на заетостта и постигане на социална интеграция и
задоволително образователно ниво;
2.
ите и антропогенните ресурси,
съхраняване, обогатяване и социализиране на природното и културното наследство
и осигуряване на здравословна и безопасна жизнена среда.
Приоритетите в стратегическата рамка на ОПР за периода 2007-2013 г. са следните:
1. Приоритет 1: Физическа и информационна инфраструктура;
2. Приоритет 2: Подобряване на демографските показатели чрез въздействие в
сферата на образованието, екологичното земеделие и промишлеността;
3. Приоритет 3: Развитие на устойчив туризъм и активно партньорство за
разработване региона на Западна Стара планина като атрактивна туристическа
дестинация;
4. Приоритет 4: Развитие на социалния потенциал за постигане на устойчиво местно
развитие.
В настоящия документ са развити, запазилите се като актуални идеи за
подобряване ситуацията в общината, мотивирани и от основните изводи на междинния
доклад на ОПР за предходния период и изготвена през 2013 г. актуализация на плана.
При изготвянето на стратегическата рамка са взети под внимание заложените цели
и приорители в „Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община
Годеч” 2010-2015 г.” и „План за действие за устойчиво енергийно развитие 2011-2020 г.”,
„Програма за развитие на туризма в Община Годеч 2012-2015 г.”, „Стратегия за местно
развитие на територията на сдружение “Местна инициативна група Берковица и Годеч”
2012–2015 г.” и „Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите,
живеещи в сходна на ромите ситуация в община Годеч 2012-2014 г.”
2. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИНЦИПИ
Изготвянето на стратегическия документ е хармонизирано със затвърдени
принципи на стратегическо планиране на местното развитие, основни от които са:
1. Обвързаност на планираните мерки по между си за съвместно подобряване на
местното развитие;
2. Съответствие с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти
в областта на регионалната политика на ЕС;
3. Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики
за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;
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4. Информираност и публичност на процесите на планиране и програмиране,
финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното
регионално и местно развитие;
5. Съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за
развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и
частни източници;
6. Концентрация на усилията, човешките ресурси и финансовите средства за
осъществяване на набелязаните в стратегията цели;
7. Отвореност за допълнения и адаптивност на стратегическите намерения към бързо
променящите се условия на средата, в която ще се реализира стратегията;
8. Партньорство между всички институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на реализиране на стратегическите намерения.
3. ПОДХОД
Стратегическите цели показват посоката за развитие за времевия хоризонт на
стратегията в основните проблемни области – социална сфера, икономическо развитие,
околна среда, инфраструктура и др. Секторните анализи и SWOT-анализът очертаха голям
брой проблеми и възможности за социално-икономическото развитие на община Годеч.
От друга страна ограничеността на възможностите и ресурсите налага съсредоточаване на
усилията по приоритети. Изборът на приоритети за устойчивото и балансирано развитие
на общината бе подчинено на няколко важни критерия като надграждане на силните
страни и изграждане на предимства на областно ниво, острота на регистрираните
проблеми, неотложност на разрешаването на проблемите, налични възможности за
решаването на проблемите, връзка на дадения проблем с други проблеми. В рамките на
всеки приоритет са формулирани специфични цели и мерки, включващи сходни по
характер конкретни операции, насочени към постигането на дефинираните в стратегията
цели. Планираните мерки ще надградят и подчертаят силните характеристики и се стремят
да преобразуват и преодолеят слабостите, очертани в SWOT-анализа.
4. ВИЗИЯ
Приетата визия, представляваща желаното и постижимо състояние на община
Годеч към 2020 г. и определяща рамката за реализация на плана е следната:
Община Годеч – привлекателно място за живот, труд и отдих, с развита икономика,
модерни и разнообразни форми на туризъм, екологично селско стопанство и
културен център.
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5. ОБЩА И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
Стратегическият документ има за задача да фокусира управленските процеси и да
даде рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че община Годеч да
подобри икономическата си жизнеспособност, да навакса изоставането на
икономическите си показатели и да създаде предпоставки за подобряване на качеството на
живот.
Общата цел за развитие в периода 2014-2020 г. е утвърждаване на облика и
привлекателността на община Годеч за живот с повишен стандарт, конкурентна
икономика, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси, с достъпна и
изградена среда в града и селото.
С оглед на поставената обща цел Общинският план за развитие на община Годеч за
периода 2014-2020 г. поставя следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1. Стимулиране на местната икономика и открояване на
конкурентен местен потенциал;
Стратегическа цел 2. Осигуряване на равни възможности за качествено
образование, устойчива заетост, здравеопазване, богат културен живот и
личностна изява;
Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво развитие на територията и
населените места.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. СТИМУЛИРАНЕ НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА И ОТКРОЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТЕН МЕСТЕН
ПОТЕНЦИАЛ
Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби и
силни характеристики на общината за превръщането им в конкурентен за областта
потенциал чрез прилагане на комплекси икономически мерки. В допълнение, адресирани
са потребностите на местната икономика и са предложени решения за отчетените
проблеми.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ,
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БОГАТ КУЛТУРЕН ЖИВОТ И ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА
Фокусът на втората стратегическа цел на ОПР на Община Годеч е поставен върху
комплексното развитие на социалната среда. Залагането на така формулираната
стратегическа цел в областта на развитието на човешкия капитал се обосновава с
необходимостта от решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми
в социалното развитие. Тези проблеми са свързани с негативното демографско развитие
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на община Годеч и свързания с това процес на обезлюдяване на територията; влошените
характеристики на населението - възрастова и образователна структура; неблагоприятните
характиристики на пазара на труда в района по отношение качеството на работната сила,
неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото равнище на
безработица и др и възможностите за задоволяване на социалните потребности на
населението.
Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични
услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за
по-висока конкурентоспособност, социално сближаване и икономически растеж.
Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите
и бизнеса, както и ефективността на администрацията все още са значителни
предизвикателства за община Годеч.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Устойчивото развитие и достъпът до териториите е не само основна политика на
Европейския съюз, но и допринася за комплексното социално-икономическо развитие.
6. ПРИОРИТЕТИ
Предвид поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики на
община Годеч са определени няколко приоритетни области, където ще бъдат насочени
усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие.
Това са следните приоритети:
Приоритет 1 – Повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика на основата на местния потенциал;
Приоритет 2 – Развитие на социалната сфера и подобряване на
заетостта;
Приоритет 3 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за
интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда;
Приоритет 4 - Добро управление в полза на местната общност и бизнеса.
Идентифицираните приоритети ще допринесат за прякото или косвено постигане
на поставените стратегически цели.
ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Повишаването на конкурентоспособността на общинската икономика, на отделните
й сектори и стопанските субекти е от изключителна важност за постигане на устойчива
заетост, повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт.

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

76

Туризмът се утвърди като един от основните компенсатори на негативните
предизвикателства на продължаващата финансово-икономическа криза, обезлюдяването
на малките населени места и деградацията на местните общности. На територията на
общината има богати и разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси,
които предопределят развитието на ефективни видове и форми туристически дейности с
висока добавена стойност. Развитието на сектора ще създаде привлекателни работни
места за младите хора и е средство за преодоляване на повсеместния проблем с
младежката безработица.
Развитието на селско и горско стопанство в община Годеч произтича от
традиционно високия дял на отрасъла в местната икономика. Европейското финансиране
на отрасъла е предмет на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, която включва
мерки за подпомагане на пазара и доходите, включително и чрез директни плащания,
инвестиции за пазарна подкрепа, експортни субсидии и др., както и чрез разнообразни
мерки за развитието на селските райони. Общата селскостопанска политика на ЕС има за
цел да гарантира приемлив жизнен стандарт на земеделските стопани, да гарантира
наличието на достатъчно храна на справедливи цени и да опазва традиционните
производства, сортове и породи. Използването на механизмите на подхода „Лидер” дават
възможност за мобилизиране на местните общности с цел оползотворяване на местните
ресурси и изграждане на социален капитал и партньорства. Оползотворяването на
възможностите от съвместни дейности с научно-изследователски институции в
областта на земеделието, животновъдството и хранително-вкусовата промишленост пряко
ще допринесе до повишаване качеството на селскостопанската продукция.
Устойчивото управление на горските ресурси ще доведе до запазване на
биоразнообразието в района, намаляване на риска от възникване на пожари и на щетите,
причинявани от тях, както и подобряване условията за развиване на екологичен и
познавателен туризъм.
Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на МСП
във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез
интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата; повишаване на
производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и интернационализацията на
българските фирми; съкращаване на пътя до крайните клиенти; разработване, пазарна
реализация и маркетинг на нови продукти, процеси, услуги и бизнес-модели; засилено
навлизане и трансфер на иновациите на пазара; ресурсната ефективност, достъп до
качествени бизнес консултации и т.н. В този контекст фирмите и предприемачите от
община Годеч трябва да бъдат готови и подпомогнати да се възползват от тези условия и
възможности за подкрепа. Усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето на
целенасочена подкрепа за съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на
предприемаческата активност на местно ниво за създаването на нови малки и средни
предприятия и привличането на чужди инвестиции в общината. По този начин
създаването/привличането на нови предприятия ще има директен ефект върху
повишаването на местната заетост, увеличаването на разполагаемите доходи на
населението и засилването на тяхната мотивация да останат в общината. Достъпът до
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финансиране на иновативните МСП, стартиращите и функциониращите предприятия се
предвижда да се улесни чрез фондовете и програмите на Общата стратегическа рамка и
различните форми на финансов инженеринг и кредити, включително заеми, гаранции,
микрокредити, рисков капитал, „мостово финансиране“ и други с акцент онези МСП,
които имат демонстриран потенциал да могат по-бързо да изплатят вложените
инвестиции. Ще се постигне въздействие и към диверсифициране на икономическите
дейности, продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се
потребности/търсене на пазара, така че да се подсигури дългосрочната им устойчивост.
Приоритетът включва три специфични цели, постигането на които ще създаде
предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика.
Приоритетът включва комплекс от мерки, които ще допринесат за постигането на
трите специфични цели, като дейностите по тях ще се финансират главно от
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”, Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони, „Програма LIFE +”, Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), оперативните
програми „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА
Приоритетът обхваща една твърде широка, разнообразна, но в същото време
комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти. Мерките в него са
ориентирани към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на поголяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда;
създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване;
осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на социалното
включване, подкрепа за развитие на културни и спортни дейности.
Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели.
В основната си част дейностите по приоритета ще намерят финансиране чрез
оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
ПРИОРИТЕТ 3. ИНТЕГРИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО И ТЕРИТОРИАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Развитието и модернизацията на техническата и социална инфраструктура е
от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и
конкурентоспособността на общината. Инфраструктурата е ключов фактор за развитието
на бизнеса и източник за създаване на нови работни места. Тя има и важно значение за
подобряване условията на живот в общината. Проектите за развитие и модернизация на
инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда, което е от
особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие.
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Основни източници на финансиране на дейностите ще бъдат оперативните
програми „Околна среда” 2014-2020 г., „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 г. и „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г., Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), Програма
„ИНТЕРРЕГ ІV С”, Програма „Интелигентна енергия – Европа ІІ”, Фонд
„Енергийна ефективност”, Световната банка и Европейската банка за
възстановяване и развитие.
В този приоритет са очертани четири специфични цели.
ПРИОРИТЕТ 4. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА
ОБЩНОСТ И БИЗНЕСА
За постигане на оптимално добро управление в полза на местната общност и
бизнеса, в рамките на приоритета ще се предприемат действия за подобряване на процеса
на стратегическо планиране, контрол и мониторинг на местно ниво, както и за
подобряване предоставянето на качествени услуги на гражданите и бизнеса.
Финансирането на дейностите ще се осъществи главно по оперативна програма
„Добро управление” 2014-2020 г., както и секторните централизирани програми на ЕК за
периода 2014–2020 г.
7. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
С оглед на изведените приоритети, резултатите от анкетното проучване и
хармонизирането на стратегическата рамка на община Годеч са изведени специфични
цели за постигане към всеки от приоритетите.
ПРИОРИТЕТ 1. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Специфична цел 1. Балансирано и устойчиво развитие на туризма
Специфична цел 2. Устойчиво развитие на конкурентно селско и горско
стопанство
Специфична цел 3. Подкрепа за развитие и повишаване конкурентоспособността
на малкия и средния бизнес
ПРИОРИТЕТ 2. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА
ЗАЕТОСТТА
Специфична цел 1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на
образователното равнище на населението
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Специфична цел 2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги
Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и намаляване на безработицата
Специфична цел 4. Подобряване качеството на работните места
Специфична цел 5. Устойчиво развитие на културните и спортните дейности
ПРИОРИТЕТ 3. ИНТЕГРИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО И ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Специфична цел 1. Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура
Специфична цел 2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Специфична цел 3. Интегрирано и балансирано пространствено развитие на
територията
Специфична цел 4. Опазване на околната среда, превенция на природни рискове
и климатична сигурност
ПРИОРИТЕТ 4. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ И
БИЗНЕСА
Специфична цел 1. Укрепване на административния капацитет за подобряване на
процесите на управление
Специфична цел 2. Създаване на предпоставки за подобряване на бизнес средата
и привличане на чуждестранни инвестиции
Специфична цел 3. Достъп до качествени обществени услуги
Специфична цел 4. Развитие на партньорство
8. СТРУКТУРА
Структурата на стратегическата част (фиг. 18) обединява елементите визия за
развитие 2020 г., три броя стратегически цели и приоритетите за развитие.
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ВИЗИЯ
Община Годеч – привлекателно място за живот, труд и отдих, с развита икономика, модерни и
разнообразни форми на туризъм, екологично селско стопанство и културен център.

ОБЩА ЦЕЛ
Утвърждаване на облика и привлекателността на община Годеч за живот с повишен стандарт,
конкурентна икономика, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси, с достъпна и
изградена среда в града и селото.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
1:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
2:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
3:

Стимулиране на
местната икономика и
открояване на
конкурентен местен
потенциал

Осигуряване на равни
възможности за
качествено образование,
устойчива заетост,
здравеопазване, богат
културен живот и
личностна изява

Балансирано и устойчиво
развитие на територията
и населените места

ПРИОРИТЕТ 1:

ПРИОРИТЕТ 2:

ПРИОРИТЕТ 3:

ПРИОРИТЕТ 4:

ПОВИШАВАНЕ
НА
КОНКУРЕНТОС
ПОСОБНОСТТА
НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА
НА ОСНОВАТА
НА МЕСТНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ

РАЗВИТИЕ НА
СОЦИАЛНАТА
СФЕРА И
ПОДОБРЯВАНЕ
НА ЗАЕТОСТТА

ИНТЕГРИРАНО
ПРОСТРАНСТВ
ЕНО И
ТЕРИТОРИАЛН
О РАЗВИТИЕ И
ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ДОБРО
УПРАВЛЕНИЕ
В ПОЛЗА НА
МЕСТНАТА
ОБЩНОСТ И
БИЗНЕСА

Фигура 18. Визия за развитие 2020 г., стратегически цели и приоритети
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III.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица на Общинския план за развитие на община
Годеч за периода 2014–2020 г. (виж таблица 25) обобщава необходимите ресурси за
реализацията на плана и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по
изпълнението му от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля
на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за
реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват
възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и
частния сектор. В този смисъл индикативната финансова таблица не включва в прогнозен
план пълния обем на финансовите ресурси (собствени и привлечени) за инвестиции,
текущи разходи, средства, получени като безвъзмездни помощи, субсидии (трансфери)
или друг вид публични и частни средства и разходи, които ще бъдат реализирани на
територията на общината и ще допринасят за развитието й през периода до 2020 г.
Компонентите на индикативната финансова таблица обхващат:
определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през
периода до 2020 г., общия и годишния обем на планираните средства за тяхната
реализация;
източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на
общината, като се имат предвид мерките и проектите, които ще бъдат включени в
конкретна програма за реализация на плана;
относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в
общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на плана.
Общата сума на поетите финансови ангажименти, включително по отделните
приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите
подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки и проекти.
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Таблица 25. Индикативна финансова таблица на общински план за развитие на община Годеч
(в хил. лв.)
Период
2014 - 2020

Местно публично финансиране
Общински
бюджет

Местни
публични
фондове

Приоритет 1

0

0

0,00

909

12,59

5 152

Приоритет 2

20

0

0,43

869

18,78

Приоритет 3

4 609

0

2,39

21 954

Приоритет 4

0

0

0,00

4 629

0

2,25

Приоритет

ОБЩО

Общ
дял
(%)

Частно
финансиране

Външно публично финансиране
Центра
лен
бюджет

Общ
дял
(%)

Общ
дял
(%)

Общ
дял
(%)

71,35

0

0,00

1 160

16,06

7 221

3 517

76,03

0

0,00

220

4,76

4 626

11,39

115 052

59,71

2 719

1,41

48 341

25,09

192 675

176

15,00

1 000

85,00

0

0,00

0

0,00

1 176

23 908

11,62

124 721

60,63

2 719

1,32

49 721

24,17

205 698

Фондове,
фирми

Общ
дял
(%)

Общо

Други
източн
ици

Фондов
е на ЕС

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Годеч е основен инструмент за проследяване на степента на
изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и
приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За
целите на плана са използвани два вида индикатори: общи и специфични.
Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община
Годеч 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната
програма за реформи и глобалните екологични цели:
Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) – Източник: Агенция по заетостта и
НСИ;
Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник:
училища в община Годеч;
Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ;
Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник: ИСУН и
ДФЗ;
Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община
Годеч;
Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ;
Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура,
селища, промишлени обекти) - Източник: ИАОС, АГКК, РИОСВ;
Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии Източник: ИАОС, ДАГ, АГКК;
Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от
населението - Източник: ИАОС, НСИ;
Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение Източник: НСИ;
Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек
от населението - Източник: НСИ;
Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия - Източник:
ИАОС;
Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми
енергийни източници и енергийна ефективност - Цели „20/20/20”:
Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ;
Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община
Годеч и електроразпределително дружество;
Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Годеч.
Използваните специфични индикатори са за резултат и за въздействие.
Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови
по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като
стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от
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мерките или приоритетите могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни
проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните
индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и
мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и
стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на
избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния
период. Степента на въздействие се отчита с количествено измерими индикатори за
достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на
общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.
При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие за взети предвид общите
индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост
чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите
индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани
с опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране.
За разработването на индикаторите е използвана SMART концепцията, а именно:
Specific – точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни.
Measurable – измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено определен,
така че да позволява измерване. Внимание следва да се обърне на мерната единица.
Available/Achievable – постижим – трябва да бъде възможно да се получат
данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.
Relevant/Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде свързан с целта
на проекта и също така да бъде реалистичен.
Timely – съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в
ограничен период от време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта.
2. МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за
развитие на общината до 2020 г. са посочени в матрица на индикаторите (вж.
Приложение 2). Всеки индикатор е с посочени мерни единици, източници на
информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на Общинския план за развитие,
когато това е приложимо за индикатора.
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V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
1. СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПР
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на
целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на
изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението
на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.
За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва
формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за
наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата
на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на
наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на
общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация,
общинският съвет, социалните и икономическите партньори, неправителствените
организации, представителите на гражданското общество в общината.
При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
2. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА
Съгласно правилника за прилагане на закона за регионалното развитие,
наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР на община Годеч следва да се позовава
на следните принципи:
единен подход за планиране и програмиране;
концентрация на ресурсите;
допълване на финансирането от национални публични източници при
съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни
финансови институции;
междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в
процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване,
реализацията, наблюдението и оценката;
съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на международно, национално, регионално и местно равнище;
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партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване
на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗРР (3) Общинският план за развитие се приема от
общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината има още следните задължения:
да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на
Общинския план за развитие;
да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;
да осигурява публичност и прозрачност на Общинския план за развитие,
както и на действията по реализацията му.
Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:
Кметът на общината организира изработването, съгласуването и
актуализирането на Общинския план за развитие.
Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на
разработване и съгласуване на Общинския план за развитие.
Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет
доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на
изпълнението на Общинския план за развитие, като същите се публикуват и
на интернет страницата на общината.
Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и
публичност на Общинския план за развитие в съответствие със своите
компетенции.
3. НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 2014-2020
Изпълнението на Общинския план за развитие се отчита на основата на данните от
системата за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие, като следва да се
изготвят годишни доклади за това. Кметът на общината носи отговорността за тяхното
представяне за одобрение пред общински съвет.
С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е
необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и
отговорности.
В тази връзка се предвижда създаването на постоянна Работна група към Община
Годеч, която да управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и мониторинг
върху резултатите от ОПР. Работната група за управление на реализацията на ОПР
(РГ) следва да включва представители на общата и специализираната администрация,
представена от съответните дирекции, които имат отношение към заложените в ОПР цели
и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на
постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда включването на
представители на неправителствения сектор и местни предприятия. Последните следва
да бъдат излъчени като общи представители на съответната група организации.
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За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи за
всеки отделен проект, чиито членове следва да имат позиция и професионален профил,
съобразен със спецификата на проектите.
Работната група се състои от ръководител, заместник-ръководител, секретар и
членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните за
общината институции.
Заседанията на работната група следва да се провеждат веднъж годишно, а при
необходимост - да се свикват и извънредно. В дневния ред на всяко от заседанията
задължително ще се отразяват постъпилите предложения от месния бизнес и
неправителствения сектор.
Работната група следва да изпълнява следните функции:
да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на
изходна информация по приетите индикатори;
да информира регулярно кмета на общината за постигнатия напредък по
изпълнението на ОПР;
да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на
Общинския план за развитие;
да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР;
да разглежда резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР,
включително да предлага решения на кмета на общината, свързани с препоръки в резултат
на оценките;
да организира актуализирането на Общинския план за развитие на община
Годеч;
да обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства,
изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР;
да обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация,
включително:
- промени във финансовата рамка;
- промени в източниците на финансиране;
- промени в програмата за реализация;
- промени в структурата и начина на управление на ОПР;
- други промени.
да предлага на кмета на общината и на общинския съвет действия и решения,
свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително промени и
преразпределения на средствата по ОПР;
да предлага на кмета на общината и на общинския съвет размер на капиталови
разходи, които да се включат в годишния общински бюджет за целите на
съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в Програмата
за реализация на ОПР;
да отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл.
концесии) по Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство, във
връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на предпроектни
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проучвания – концесионни анализи и анализи за приложимостта на публично-частните
партньорства.
Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят конкретни
задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците могат да бъдат
конкретни членове на РГ или колективни структури.
За всяко тематично направление на проектите ще бъдат съставени екипи,
отговарящи за групите проекти напр. Проекти за околна среда, Проекти за
образователната инфраструктура, Проекти за социалната инфраструктура, Проекти за
културната инфраструктура, Проекти за енергийна ефективност на административни
сгради и др. Участници в екипите следва да са съобразени със спецификата на конкретния
проект. Тези екипи ще изготвят ежегодна прогноза за необходимите общински средства за
съфинансиране на проектите от ОПР, които се подготвят или изпълняват в съответната
категория, ще идентифицират потенциални партньори за реализация на ПЧП, ще
инициират първоначалната подготовка на проектите до създаването на проектни екипи за
всеки проект, включително чрез иницииране на процедури за възлагане на обществени
поръчки и изготвяне на технически спецификации за изпълнение на дейности по
проектите.
Община Годеч може да възложи външна техническа помощ за подпомагане на
Работната група и екипите за управление на проектите в процеса на реализация на ОПР, с
цел мобилизиране на подходяща експертиза за изпълнение на отделните дейности –
инженерна, социално-икономическа, юридическа.
4. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Съгласно нормативната уредба Общинският план за развитие подлежи на следните
оценки (Таблица 26):

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

89

Таблица 26. Видове оценки на Общински план за развитие
Предварителна
Междинна
Последваща
Основание: чл. 33, ал. 1 Основание: чл. 34,
Основание Основание: чл. 32, ал. 1,
от Закона за регионално
от Закона за
ал. 1 от Закона за
развитие
регионално развитие
регионално развитие
Период за
изпълнение

Съдържание

Отговорни
лица

Успоредно с ОПР

Не по-късно от 4
години от началото на
периода на действието
на плана

Не по-късно от една
година след
изтичането на
периода на
действието на ОПР

Прогнозна оценка за
въздействието на плана
върху процесите на
социално-икономическото
развитие на общината и
екологична оценка.
Екологичният компонент
в оценката оценява
доколко стратегията за
развитие на общината,
определена с плана,
съответства на
стратегията за опазване на
околната среда и
критериите за
ефективност на
политиката за опазване на
околната среда.

1. Оценка на
първоначалните
резултати от
изпълнението;
2. Оценка на степента
на постигане на
съответните цели;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки
за актуализация на
съответния документ.

1. Оценка на
степента на
постигане целите и
устойчивостта на
резултатите;
2. Оценка на общото
въздействие;
3. Оценка на
ефективността и
ефикасността на
използваните
ресурси;
4. Изводи и
препоръки относно
провеждането на
политиката за
регионално и местно
развитие.

Приема се от
общинския съвет по
предложение на кмета
на общината, заедно с
ОПР

Кметът на общината внася за обсъждане и
одобряване от общинския съвет доклади за
резултатите от междинната и последващата
оценка на изпълнението на общинския план
за развитие, като същите се публикуват и на
интернет страницата на общината.

ОБЩИНА ГОДЕЧ

страница

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г.

90

5. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
Актуализацията на ОПР следва да се разработва в съответствие със съответните
нормативни изисквания. Съгласно чл. 38 от Правилника за приложение на ЗРР,
Общинският план за развитие се актуализира:
1/ при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2/ в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие;
3/ в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
4/ при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на Общинския план за развитие;
5/ на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
За актуализиране на общинския план за развитие се разработва Актуализиран
документ за изпълнение на ОПР за остатъка от периода на неговото действие.
Изработването и приемането на документа се извършва при условията и по реда за
изработване и приемане на Общинския план за развитие. За ефективното и ефикасното
изпълнение на Общинския план за развитие, Програмата за неговата реализация може да
се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на
кмета на общината.
При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и оцени
динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социалноикономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната
среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и
система за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.
Актуализацията на ОПР следва да се прилага както в аналитичната, така и в
стратегическата част на документа, поради неразривната причинно-следствена връзка
между тях.
VI. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
1. ЦЕЛИ И ЗНАЧИМОСТ НА ИНФОРМИРАНОСТТА, ПУБЛИЧНОСТТА И
ПАРТНЬОРСТВОТО
Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане,
кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
Прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана се осигурява чрез
обществено участие, което може да се осъществи чрез:
самостоятелна паралелна процедури с обществен комитет, на който се
предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;
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участие на представители на обществеността в Работната група на ОПР.
Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се
осигури прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в
процеса на формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие
относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
Специфичните цели на действията обхващат:
1. Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни
материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на Oбщинския план за
развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение
определянето на приоритетите за развитие на общината и реализацията им и очакваните
резултати в икономическата сфера, социалната сфера, в областта на техническата
инфраструктура и околната среда;
2. Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния сектор,
насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса;
3. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската
администрация,
социалните
и
икономическите
партньори,
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана;
4. Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;
5. Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество
за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за реализация на плана.
2. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗРАБОТВАНЕ И
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
В периода октомври-ноември 2013 г. бе организирано анкетно проучване сред
жители и заинтересовани страни, с което бяха отчетени основни проблеми в състоянието
на общината. Изготвен бе „Доклад с резултати от анкетно проучване относно
проблемите и социално-икономическото развитие на Община Годеч”, гр. Годеч 2013
г., (Вж. Приложение 1) в който се съдържат препоръчителни цели за развитие, на база на
резултатите и отчетените проблеми на общината, силните характеристики,
възможностите, заплахите и слабите страни. Проектът на ОПР на община Годеч 2014-2020
г. бе качен на сайта на община и бе публично обсъден преди окончателното му приемане.
С оглед на препоръките, изведени в документа „Доклад с резултати от анкетно ..”,
гр. Годеч 2013 г. (Приложение 1) към ОПР на община Годеч 2014-2020 г. и отговорите на
респондентите спрямо публичността на ОПР Годеч 2007-2013 г. за настоящия планов
период (2014–2020 г.) ще се предприемат мерки към допълнително популяризиране
политиката на регионално развитие на общината и по-широка публичност на
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изпълняваните проекти и дейности с обществено значим интерес. Такива мерки могат да
бъдат следните:
1. Повишаване на публичността по отношение отчетността на ОПР – чрез
публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР и актуализациите му,
междинна и последваща оценка;
2. Популяризиране на дейностите по изпълнението на ОПР - чрез регулярно
обновяване на панела за информация „Проекти” на официалния сайт на община Годеч и
включване на списъци с изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани
проекти;
3. Сътрудничество с местните медии и Областния информационен център на
Софийска област за публикуване на информация по отношение на приоритетите, мерките
и проектите;
4. Публикуване на информацията в бюлетини и брошури на „Регионално
сдружение за развитие на туризма „Северозападен Балкан”, Еврорегион Нишава и
на уебстраницата на сдружение "Местна инициативна група - Берковица и Годеч”
(http://www.mig-bg.org/);
5. Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на услугите,
предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината на отделен
панел „Възможности за публично-частно партньорство на територията на община Годеч”.
Относно използваните източници на информация за запознаване с развитието на
община Годеч, резултатите ясно показват необходимостта уебстраницата на общината
да продължава да се актуализира регулярно, тъй като тя е основен източник за
информация за развитието на общината. Ефективен канал за информация са и
презентационните материали, брошури като се препоръчва такива да бъдат залагани
като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се изпълняват
и са включени в плана за реализация. В допълнение, за прилагане на принципа на
партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с местните медии и
практиките за увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на ОПР чрез
организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и т.н.
Схематично дейностите по информация, публичност и партньорство са
представени на фигура 19.
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ИНФОРМАЦИЯ

РАЗРАБОТВАНЕ
Публикувана
информация на интернет
страницата на общината
и партньорски канали
относно проведено
анкетно проучване и
обществено обсъждане.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Годишните доклади
от изпълнението на
ОПР;
Актуализации на
ОПР;
Междинна и
последваща оценка;
Възможностите за
изграждане на
публично-частни
партньорства;
Изпълнение
на
проекти от общинския
план.

ПУБЛИЧНОСТ

РАЗРАБОТВАНЕ
Публикуване на
интернет страницата на
документи по
разработването на ОПР;
Предоставена анкетна
карта за попълване в
центъра за обслужване на
клиенти в общината;
Публикувана
информация относно
публичните събития в
информационни канали.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Публикуване и
разпространяване на
документите;
Поддържане на
интернет сайта на
общината панел „Проекти”
и разширяването му;
Публикуване
на
информацията
в
комуникационни канали на
партньорски организации.

ПАРТНЬОРСТВО

РАЗРАБОТВАНЕ
Партньорство с
местната общност за
предоставяне на
информация по
разработването на ОПР;
Проведени анкетно
проучване и обществен
ообсъждане с
представители на
заинтересованите страни.
РЕАЛИЗАЦИЯ
Периодични публични
дискусии (организиране на
обществени обсъждания,
кръгли маси, форуми и
т.н.);
Включване на
структури на гражданското
общество и бизнеса в
структурите по
наблюдение изпълнението
на плана.

Фигура 19. Дейности по информация, публичност и партньорство за разработването
и реализацията на ОПР Годеч 2014–2020 г.
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VII.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

1. ОПЕРАТИВНИ НАСОКИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за реализация на Общинския план за развитие през периода 2014-2020
г. има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината, залегнали
в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите на развитието и
ресурсите за реализация на плана, като оптимизира възможностите за финансиране,
институционална подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана.
С програмата се определя пакета от мерки, дейности и проекти за реализация на
целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните
финансови ресурси, административните структури за управление, наблюдение и оценка на
проектите, индикаторите за цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на
Общинския план за развитие, действията за осигуряване на комуникация, информация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в програмата.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен
характер (7-годишен период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в
зависимост от условията и прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане
целите и приоритетите за развитие.
2. МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
Чрез прилагане на целенасочени мерки на политиката, на базата на поставените
специфични цели ще се постигне значим напредък в рамките на програмния период, за
който е дефиниран обхвата на документа. Мерките са отворени и е налична възможност да
се допълват с проекти през целия период на действие на документа.
ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА НА ОСНОВАТА НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА
Туризмът се утвърди като един от основните компенсатори на негативните
предизвикателства на продължаващата финансово-икономическа криза, обезлюдаването
на малките населени места и деградацията на местните общности.
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Мярка 1.1.1. Развитие на устойчиви форми на туризъм.
Туризмът е отрасъл без сериозни традиции в общината, но с природно-климатични
предпоставки, ето защо е предмет на специално, преференциално третиране и
подпомагане от страна на местната власт.
Организацията на туристическата дейност се ориентира все повече към комплексно
изграждане на обектите и туристическата среда, включително към развитие на
развлекателно-атракционната инфраструктура.
Включването на туристическия потенциал в политиката за развитие на общината
ще създаде допълнителни източници на доходи за местните хора. Така ще се редуцира не
само нивото на бедността в общината, но тя може да се превърне в привлекателно място
за живот и реализация на младите хора.
Дейности по подобряването на информационното и рекламно обслужване на
района, създаване на печатни материали, използване на възможностите на Интернет и
други също ще допринесат за устойчивото развитие на туризма.
За повишаване интереса на туристите към община Годеч могат да се предприемат
следните дейности: проучване на археологическите и историческите забележителности и
публикуване на събраната информация; възраждане на местните традиции и обичаи,
опазване спецификата и самобитността на традиционния бит и култура и на околната
среда. Необходимо е изготвяне на регистър на туристическите и природните
забележителности и неговото популяризиране.
Тук се включват и дейностите по развитие на нови алтернативни форми на туризма
– селски, културен и екотуризъм.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНО
СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
Мярка 1.2.1. Развитие за производство на продукти с висока добавена
стойност при устойчиво управление на природните ресурси
Подобряването на икономическото състояние на земеделските стопанства ще се
осъществява чрез дейности за насърчаване на по-доброто използване на факторите за
производство, включително чрез въвеждане на нови технологии и иновации и земеделски
практики, съхраняващи околната среда.
След хармонизирането на националното законодателство с правото на ЕС и
присъединяването към стандартите на Общността в областта на хигиената, безопасността
на труда, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните е
необходимо осъвременяване на материално-техническата база, както и на знанията и
уменията на работната сила.
Основните дейности са свързани с модернизация на материалните активи и
производствените фактори в земеделските стопанства и постигане на съответствие със
стандартите на Общността, адаптиране на структурата на стопанствата за балансирано
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развитие на аграрния сектор, насърчаване на сътрудничеството между отделните стопани
за съвместно производство и реализация, рекултивация на земеделския фонд.
Мярка 1.2.2. Насърчаване на научно-изследователска и развойна дейност за
устойчиво селско стопанство
Интелигентният растеж е основна цел на европейско ниво. Целенасочената
подкрепата за съвместни дейности с институтите към Селскостопанската академия и петте
аграрни университета ще допринесе пряко до повишаване на качеството на земеделието,
който е традиционен отрасъл в общината.
Мярка 1.2.3. Устойчиво управление на горските ресурси за опазване и
възстановяване на горския фонд и биологичното разнообразие
Устойчивото управление на горите предполага прилагането на система от
мероприятия и мерки за запазване на горските екосистеми при обогатяване на тяхното
значение в екологичен, социален и икономически аспект за подобряване живота на хората
и професионално управление на горите от стабилен горски сектор с широка обществена
подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на интересите на всички страни, имащи
отношение към горите и повишаване на капацитета на общинските администрации за
компетентно и устойчиво управление на общинския горски фонд.
Основните дейности ще са насочени към прилагане на специфични лесовъдски
методи с цел опазване на горския фонд и производство на висококачествена дървесина;
подкрепа на инициативи и мерки, свързани със сертифицирането на горите и въвеждане
на системи за устойчиво управление на горския фонд; възстановяване на горите върху
обезлесените територии, особено върху тези, засегнати и унищожен от пожари, съхнене,
паша, незаконни сечи; насърчаване на залесяването в земеделски територии, включително
и за производство на биомаса като дейнсотите пряко ще доведат и до подобряване на
качеството на атмосферния въздух.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
Мярка 1.3.1. Подобряване на съществуващия местен малък и среден бизнес
МСП, които са предпоставка за осигуряване на базовото ниво на заетост и доходи
на местното население, са най-уязвими в условията на икономическата криза. Целта е
предприятията да подобрят своята устойчивост чрез следните дейности: подпомагане на
технологичното им обновление; въвеждането на стандарти за качество, внедряването на
иновации; повишаване на производителността и ефективността им на работа; подобряване
на достъпа до нови пазари и интернационализация на МСП; повишаване на
производителността и ефективността им на работа; използване и достъп до ИКТ.
Препоръчват се иновации, които подкрепят въвеждането на нисковъглеродни, енергийно
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ефективни и безотпадни технологии, както и оползотворяването и рециклирането на поголямо количество отпадъци.
Мярка 1.3.2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на
икономически дейности в нови МСП
Обхватът на дейностите, адресиращи тази мярка, включва подкрепа за създаване на
нови микро и малки фирми в района на община Годеч; създаване на нова
предприемаческа култура; насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на
пазара на труда, включително и социалното предприемачество за безработни лица, хора с
увреждания и лица от групи в неравностойно положение.
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
Планираните мерки и дейности са насочени към осъвременяване на системата на
образованието и постигане на по-голяма гъвкавост спрямо бързо променящите се
потребности на пазара на труда. Националната програма за развитие „България 2020”
предвижда цялостно модернизиране на образователната система на всички нива, което ще
благоприятства за пълноценната професионална и лична реализация. С оглед на
поставените национални цели по Европа 2020: да се намали делът на преждевременно
напусналите училище до 11%, а делът на завършилите висше образование на възраст 3034 да достигне до 36% е необходимо да се отдели специално внимание на развитието на
образованието.
Мерките целят да отговорят на належащите нужди по отношение на подобряване
достъпа и качеството на образованието.
Мярка 2.1.1. Подобряване качеството и създаване на условия за достъп до
образование (вкл. и от лица от групи в изолация и риск)
Специални усилия трябва да бъдат положени за тези групи, които са изправени
пред затруднения в обучението и/или са в подчертано неравностойно положение.
Това ще стане възможно чрез прилагането на съвременни образователни политики,
насочени към потребностите на обучаваните и насърчаване прилагането на разнообразни
форми и начини на обучение. Ключовите операции ще бъдат насочени към ефективно
финансиране за осигуряване на равен достъп и повишаване резултатите от образованието.
Възможните дейности включват стипендии за изявени ромски деца; програми за
ограмотяване, основно сред ромското население за придобиване на по-висока степен на
образование, реализирани главно от училищата; засилване на взаимодействието между
образователните институции и бизнеса; включване на работодатели и институции от
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трудовия пазар в разработването; осъществяването на учебните програми с цел
повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост.
Мярка 2.1.2. Намаляване на броя на преждевременно напускащите училище
Намаляване на преждевременно напускащите училище и осигуряването на равен
достъп до качествено образование на всички нива на задължителното образование
(предучилищно, основно и средно) е основна предпоставка за приобщаващия растеж. Това
предполага цялостна политика за предотвратяване на ранното напускане на училище и
осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със специален фокус върху
ромското население. Дейностите включват разработване на програми за привличане и
задържане на децата в училище съобразно специфичните местни условия; създаване на
условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование;
осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи
училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.).
Мярка 2.1.3. Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на
труда
Дейностите могат да се обобщят в осигуряване на финансови, материалнотехнически и административни предпоставки за формиране на практически умения в
съответствие с изискванията на пазара на труда като внедряване на система за
прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила и изготвяне на
програми за ранно професионално ориентиране.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ
Основен фактор за определяне качеството на живот в дадена община е
възможността за жителите й да получават здравни и социални услуги.
Мярка 2.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на
предоставяните социални и здравни услуги
Тук се включват мерки за подобряване на “меката” инфраструктура, свързана с
количеството и качеството на предлаганите услуги в тези заведения като развитие на нови
социални услуги в общността и създаване на условия за деинституционализация.
Мярка 2.2.2. Предотвратяване на рискове, водещи към социално
и зк лючван е и и золац и я
Тук се включват дейности за подпомагане на субсидираната заетост на уязвимите
групи, която да помага на хората в риск от бедност и социално изключване да се завърнат
на работа, предоставяне на равни възможности за трудова реализация на търсещите
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работа лица; интегриране на уязвимите групи на пазара на труда чрез включване в заетост;
координирани действия за закрила на жените и децата.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3. ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕЗРАБОТИЦАТА
Основен акцент на общинската политика през следващия планов/програмен период
с подкрепата на европейските фондове ще бъде подкрепата за преодоляване на
съществуващите дълбоки несъответствия между търсенето и предлагането на работна
сила, чрез повишаване на институционалния капацитет и осигуряването на инструменти,
необходими за извършване на по-ефективни обществени услуги по заетост, и за
своевременна и адекватна реакция в търсенето и предлагането на пазара на труда.
Мярка 2.3.1. Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда
Съвместните дейности ще бъдат насочени към осигуряване на условия за
продуктивна и качествена заетост на трудоспособните лица; предлагане на качествени
услуги за намиране на работа за нуждаещи се; подпомагане на социално-икономическата
интеграция на групите в неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от
социално изключване и изпадане в бедност; осигуряване на достъп до програми за
активиране, ориентиране, обучение и заетост.
Мярка 2.3.2. Насърчаване на ученето през целия живот и повишаване на
пригодността за заетост чрез квалификация и преквалификация
Ученето през целия живот е важна област на националната, регионалната и
общинската политика, с очаквана подкрепа със средства от европейските фондове, в която
ресурсите ще бъдат насочени към изграждането на капацитет, с цел подобряване на
предлагането и достъпа до възможности за качествено професионално обучение и
повишаване на квалификацията/преквалификация на възрастни и осигуряването на полесен достъп до целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено
за земеделските производители и горски стопани.
За повишаване на пригодността за заетост на безработни лица се включват
дейностите по осигуряване на обучение за придобиване на квалификация от безработни
лица и повишаване на тяхната пригодност за заетост; специализирано обучение за
придобиване на ключови компетентности от млади безработни без трудов опит и
повишаване на конкурентоспособността и пригодността им за заетост, както и
навременното им включване в пазара на труда след образование и обучение. Специален
фокус е необходим към безработните младежи.
С оглед потенциала и образователната структура на община Годеч от изключителна
необходимост е подобряване на компетентностите за заетите чрез провеждане на
обучения за повишаване на квалификацията и преквалификация на земеделските
производители за отглеждане на земеделски култури и животни с оглед въздействието на
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селскостопанските дейности върху околната среда, и в частност почвата, водите и
биологичното разнообразие от една страна и политиката на МЗХ по прилагане
стандартите на общността и възможностите за финансиране от друга. Мярката е
препоръчителна и за заетите в туризма и горско стопанство и е актуална особено за
младежите.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.4. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ
МЕСТА
Мярка 2.4.1. Подобряване условията на труд на работното място
Тук се включват дейности за привеждане на условията на труд на работното място
в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве
при работа и подобряване на професионалния и здравния статус на работната сила чрез
внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и
безопасността на работното място.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.5. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ И
СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Мярка 2.5.1. Подкрепа за развитие на културни дейности и спорт
Тук се включват дейности за подкрепа за местните читалища, клубове, творчески
състави и самодейни колективи; подкрепа за реализация на традиционни и иновативни
културни събития; съхраняване на песенното богатство от района и стила „Годечска
пентатоника”, осигуряване на широк достъп на подрастващите до извънучилищни
занимания, които развиват творческия потенциал и гражданската ангажираност; създаване
на благоприятни условия за практикуване на масов спорт.
ПРИОРИТЕТ 3. ИНТЕГРИРАНО ПРОСТРАНСТВЕНО И ТЕРИТОРИАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Мярка 3.1.1. Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до
туристическите обекти)
Тук се включват дейности по рехабилитация и реконструкция на общинската и
републиканска пътна и улична инфраструктура и мостови съоръжения в населените места.
Устойчивото развитие на туризма изисква да се предприемат дейности за
подобряване на достъпа до и изграждане на нова туристическа инфраструктура.
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Мярка 3.1.2. Развитие на ефективна енергийна инфраструктура
Тук се включва газифицирането; изграждането на съоръжения за производство и
използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и повишаване на
енергийната ефективност на обшинския и държавен сграден фонд и на частните жилища.
Мярка 3.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура за
ограничаване загубите и подобряване качеството на питейната вода
Обхватът на дейностите за изпълнение на мярката ще включи изграждане на нови и
реконструкция на водоснабдителни мрежи; подобряване техническото състояние на
водопроводни системи; изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадни
води за подобряване на водоснабдяването и качеството на питейните води; изграждане на
канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
Мярка 3.2.1. Подобряване и модернизация на образователната
инфраструктура
Образователната и обучителна система се нуждаят от по-добра инфраструктура и
съвременно оборудване, осигуряващи възможности за модерно обучение, както и за
подобряване на изследователските постижения. Включват се дейности по засилване на
употребата на ИКТ като част от модернизираната образователна инфраструктура;
строителство, ремонт, реконструкция на образователната инфраструктура; внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сгради/помещения на образователната инфраструктура
(топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за
топлоснабдяване, газоснабдяване и др.)
Мярка 3.2.2. Подобряване и модернизация на инфраструктурата за
предоставяне на социални и здравни услуги
Тук се предвиждат инвестиции, както във физическите параметри (строителство,
ремонт, реконструкция) на заведенията, където се предлагат тези услуги (сгради,
оборудване и т.н.), така и за закупуване и доставка на подходящо оборудване и дейности
по внедряване на енергийна ефективност в сградите/помещенията.
Мярка 3.2.3. Поддържане и подобряване на културната инфраструктура и
спортно-материалната база
Мярката е основен фактор за съхранение на недвижимото културно наследство и
осъвременяване на инфраструктурата за спорт.
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. ИНТЕГРИРАНО И БАЛАНСИРАНО
ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
В съответствие с европейската и национална политика за териториално развитие
ключово направление в развитието на общината през следващия планов период ще бъде
политиката на пространствено развитие.
Мярка 3.3.1. Подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване
на инвестиционни инициативи
Тук се включват дейности по поддържане на регулационните планове и
кадастралните и специализираните карти за устройствено планиране на територията;
изработване на общи и подробни устройствени планове; изработване на многослойна
географско-информационна система (ГИС модел) като инструмент за пространствен
анализ; разработване на Концепция за пространствено развитие на община Годеч,
разработване на технически инфраструктурни проекти, паспортизация на общинската
собственост.
Мярка 3.3.2. Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината
Тук се включват дейности по подобряване на качествата на градската среда;
създаване на условия за живот, работа и отдих в общината чрез подобряване и
разширяване на местната дребна по мащаби инфраструктура и обновяване на селата;
развитие на ефективен и екологичен междуградски обществен транспорт; подобряване на
условията за развитието на бизнес средата и други.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПРИРОДНИ РИСКОВЕ И КЛИМАТИЧНА СИГУРНОСТ
Настоящата специфична цел съдържа мерки за опазване на биоразнообразието и
подобряване на околната среда, адаптирането й към настъпващите климатични промени и
постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси.
Екологичното измерение в изпълнението на настоящия план е от основно значение
както за запазването на природните ресурси, така и за недопускането на замърсявания,
които могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората и останалите живи
организми, от които зависи баланса на местните екосистеми.
Мярка 3.4.1. Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на
отпадъци и внедряване на съвременни технологии
Дейностите включват насърчаване на разделно събиране на отпадъците,
компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в
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изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в периода до
2020 г; закриване и рекултивация на бивши депа за твърди битови отпадъци.
Мярка 3.4.2. Управление на риска от природни бедствия и аварии
Тук се включват интервенции за предотвратяване на наводнения и борба с
абразията и ерозията - укрепване на свлачищата и бреговата ивица на реките (диги,
подпорни стени и други укрепващи съоръжения); модернизация, укрепване и
доизграждане на защитните съоръжения за борба с бреговата ерозия, изграждане на малки
по обем преливници, бентове и др.; възстановяване и изграждане на дренажни
съоръжения и инфраструктура, провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в
речните тераси, вследствие на добив на инертни материали; превенция на риска от
наводнения - извършване на предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен
басейн; изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите, за които са
определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди
такъв; разработване и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения за
определените райони; превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска
среда.
Мярка 3.4.3. Опазване на биологичното разнообразие
Тук се включват дейности по ефективно управление и устойчиво ползване на
териториите от НЕМ НАТУРА 2000; изграждане на екологосъобразна инфраструктура на
обектите, включени в Екологичната система от защитени зони в Европейския съюз Натура
2000, разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони и
екологично обучение и образование и информиране на населението.
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 общинска администрация
Мярката цели подобряване на ефективността в работата и повишаване на
професионалните и ключови компетентности на служителите в общинската
администрация чрез провеждане на обучения, семинари, обмяна на опит и др.
Мярка 4.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти,
предоставяне на правомощия и партньорство
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Разработването на иновационни подходи в комуникацията с партньорите,
структурите на гражданското общество, въвеждането на стандарти на обслужване,
делегиране на права до кметовете и кметските наместници в селата и въвеждане на
последващи контролни и мониторингови наблюдения, осигуряващи граждански контрол
върху ценообразуването и качеството на публичните услуги, дейности за подобряване на
прозрачността на информацията в регистрите на общинската администрация.
Мярка 4.1.3. Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики
Тук се включват дейности по разработване и изпълнение на секторни политики,
програми, планове, обучение за служителите на общинска администрация за прилагане на
механизмите за наблюдение и оценка.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА БИЗНЕС СРЕДАТА И ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
Мярка 4.2.1. Прилагане на ефективни политики за привличане на инвестиции
Основен дефицит в община Годеч е притокът на инвестиции, в т.ч. чуждестранни.
Важно сравнително предимство, което притежава и трябва да валоризира община Годеч, е
близостта до столичния град и възможностите за трансгранично сътрудничество. Мярката
налага по-добро и успешно включване на местните власти, както и бизнес-подкрепящи
организации в реализирането на дейности за подобряване на условията за бизнес, които да
провокират навлизането на местни и чуждестранни компании, съдействие за подобряване
на тези условия; намаляване и премахване на лицензионите режими; създаване на
прозрачни условия за работата на бизнеса, анализиране и оптимизиране на регулаторните
и разрешителните режими за функционирането на малкия и среден бизнес. Тук ще се
обърне внимание върху минимизирането на административните разходи по заявяването и
получаването на документи, свързани с ежедневния живот на населението, което ще
доведе до намаляване на средствата, заплащани от физическите лица при получаване на
комплексни документи.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3. ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
В рамките на тази цел ще се реализират дейности и проекти за осигуряване на повисока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса и включва
подпомагане на следните мерки:
Мярка 4.3.1. Предоставяне на интегрирани услуги и пълен пакет от услуги за
гражданите и бизнеса
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Тук се предвижда намаляване и поетапно премахване на усложнените процедури
свързани с предоставяне на услуги, въвеждане и утвърждаване на комплексно
административно обслужване чрез изграждане на информационно-обслужващ център за
информиране на заинтересованите страни.
Мярка 4.3.2. Инвестиции в ИТ инфраструктура и прилагане на електронно
управление
Тук се включват дейности за внедряване, оптимизиране и подобряване на
електронното управление.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. РАЗВИТИЕ НА ПАРТНЬОРСТВО
Мярка 4.4.1. Развитие на междуобщинско и транснационално сътрудничество
Транснационалното и междуобщинско сътрудничество ще продължат да се
развиват като инструменти за трансфер на опит и добри практики между европейските
райони в области, покриващи идентифицираните нужди на регионите и определените
тематични цели на Общата стратегическа рамка. Налични са възможности за изпълнение
на многостранни проекти от общ интерес за осъществяване на дейности в следните
области: опазване на околната среда; намаляване на опасностите от технологични и
природни рискове; социални услуги в общността; изграждане на мрежи за трансфер на
технологии и знания.
Мярка 4.4.2. Насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите
страни в община Годеч за изпълняване на съвместни дейности
Изпълняване на съвместни инициативи, проекти или дейности ще активизира
сътрудничеството и ще засили връзките между заинтересованите страни, както и ще
допринесе за обмена на опит и практики. Създаването на местна инициативна група с
община Берковица от сдружението ”МИГ-Берковица и Годеч” е добра предпоставка за
реализиране на съвместни проекти с висок икономически и социален ефект.
От изключителна важност с оглед на приоритетите на ЕС за приобщаващ растеж
ще са съвместните дейности с неправителствените организации, социалните партньори и
доставчиците на услуги за участие във формулирането и провеждане на интегрирани
политики за социално включване. Дейностите могат да бъдат насочени към подобряване
на информационното осигуряване на политиката за намаляване на бедността и социалното
изключване чрез изграждане на капацитет; проучване и обмен на добри практики в
страните членки на ЕС; въвеждане на оценка на социалното въздействие във всички сфери
на политиката, в т.ч. и регулярно извършване на независими оценки на социалното
въздействие; насърчаване на разработването и прилагането на пилотни практики и
социални иновации и др.
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Мярка 4.4.3. Насърчаване на публично-частното партньорство
Публично-частното партньорство е добър модел за засилване на сътрудничеството,
обмяна на добър опит и практики и повишаване качеството на предлаганите стоки и
услуги.
3. СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА КОНКРЕТНИ
ПРОДУКТИ/РЕЗУЛТАТИ
За постигане на ефективно и ефикасно оползотворяване на финансовите средства
някои от проектите за реализация са интегрирани и са в пряка връзка с няколко мерки. В
Приложение 3 е представен индикативния списък с проекти за реализация на целите,
връзката с мерките, заложени в ОПР на община Годеч 2014-2020 г. и индикаторите за
конкретни продукти, резултати.
4. ПОЛИТИКА ЗА ОБЩИНСКИ ПЧП И СПИСЪК НА ПЧП-ПРОЕКТИТЕ
Съгласно разпоредбите на Закона за публично-частно партньорство (ЗПЧП) и в
частност чл.18 Политиката за общински ПЧП се определя от съответния общински съвет с
Общинския план за развитие и се изпълнява от кмета на общината, включително и по
отношение на общинските публичноправни организации. Общинският съвет приема
решения за откриване на процедури и за определяне на частен партньор, както и решения
за изменение, допълнение, продължаване и прекратяване на договори за общински ПЧП.
Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Общинският съвет
може да приема решения за откриване на процедура за определяне на частен партньор до
изтичането на 39 месеца от неговото избиране. В Програмата за реализация на Общинския
план за развитие в самостоятелен раздел се включват общинските ПЧП, сроковете за
изпълнението им по етапи и формата и размерът на финансовата подкрепа за всеки
отделен проект. В програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските
публичноправни организации. Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е
включен в Програмата за реализация на Общинския план за развитие. Общинските съвети
приемат годишни отчети на кметовете на съответните общини, както и на управителните
органи на общинските публичноправни организации за изпълнението на договорите за
ПЧП в срок до 31 март на следващата година. В Приложение 4 е поместен индикативен
списък на планираните проекти за осъществяване чрез ПЧП до 2020 г. Списъкът може да
се актуализира при необходимост.
Публично-частното партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между
един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни
партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при
постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на
рисковете между партньорите, което се осъществява при условията и по реда на ЗПЧП.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Разработването на едногодишни програми за изпълнението на плана ще
определя приоритетните проекти за съответната година. В тези програми трябва да бъдат
определени прецизно размера и източниците на финансиране, както и заинтересованите
страни за изпълнението на проектите. Програмата се разработва преди залагането на
рамката на общинския бюджет, което ще позволи да се заложат необходимите
финансовите средства, които ще бъдат предоставени от общината.
Ежегодно ще се прави оценка на изпълнението на плана и постигнатите резултати
за съответната година. Всички заинтересовани страни ще имат достъп до нея. Това ще
позволи да се отправят мнения и препоръки за корекции в хода на изпълнението на плана,
което ще спомогне за постигането на по-добри резултати.
6. КОМУНИКАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ
За проектите, които са включени в Годишната програма за реализиране на ОПР,
се изготвят проектни фишове, включващи информация за целите на проекта, конкретните
дейности, проектната готовност, срокове за изпълнение, необходими средства, източници
на финансиране, отговорни за изпълнението на проектите звена, а информация за
осъществяваните проекти ще се публикува на сайта на община Годеч.
VIII.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА

Предварителната оценка на Общинския план за развитие се разработва от
независим консултант успоредно с подготовката на проекта на Общинския план за
развитие. (вж. Приложение 5). Тя съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана
върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Доклад от анкетно проучване сред жители и заинтересовани страни;
Приложение 2. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за
развитие на община Годеч 2014-2020;
Приложение 3. Индикативен списък на проектите и индикатори за конкретни
продукти/резултати;
Приложение 4 Планираните проекти за осъществяване чрез общински ПЧП 2014-2020 г.
Приложение 5. Предварителна оценка на ОПР на община Годеч (2014-2020 г.)

