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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с оказване на методическа помощ по разработването на Общински
план за развитие на община Годеч за 2014-2020 година (ОПР), „Институт за управление
на програми и проекти” ЕООД в съдействие с общинска администрация Годеч проучи
мнението на граждани, фирми, неправителствени организации и държавни структури
относно регистрирани от тях местни проблеми, както и вижданията им за бъдещото
развитие на община Годеч в периода октомври – ноември 2013 г.
Целта на проучването бе да се разработи отговарящ на местните потребности
„Общински план за развитие на община Годеч за периода 2014-2020 г.”, който да
обезпечи трайното подобряване на икономическото, материалното, социалното и
екологичното състояние на общината.
В резултат, Изпълнителят изготви настоящия Доклад, в който са представени
графично резултатите от проведеното анкетно проучване и на тяхна база е направен
задълбочен анализ за установените нужди и проблеми на местното население, като
същевременно са изведени основни изводи, които да послужат за основа за
разработването на ОПР на община Годеч 2014-2020 г.
Анкетната карта е изготвена така, че да отнема възможно най-малко време за
попълване, но да дава реална представа за мнението и нагласите на хората. Броят на
въпросите беше ограничен съответно до 6 на част първа „Политика и стратегия за
развитие”, 8 на част втора „Проблеми и възможности за развитие” и 7 част трета
„Профил на респондента”. По-голямата част от въпросите са затворени, като е дадена
възможност да се посочи мнение с отворен отговор. При закритите въпроси са
използвани различни скали: номинални, ординални и интервални. Характерът на
изучаваното явление и стремежът за прилагане на по-силни аналитични методи дават
приоритет на ординалните скали.
Анкетната карта съдържа както специфични въпроси, съобразени с целевите
групи, така и общи въпроси, фокусирани върху проблемните области и потенциалите за
развитие на община Годеч.
Обемът на извадката трябва да съдържа достатъчен брой единици, за да се
осигури по-голяма достоверност. Затова при изследването се целеше да се съберат
възможно най-много отговори, за да се сформира по-добра извадка, която да отразява
обективно мнението на общността.
За да се популяризира проучването, изготвената анкетна карта бе публикувана
на интернет сайта на община Годеч - http://www.godech.bg/. На представителите на
целевите групи бе предоставена възможността да подадат попълнената си анкетна
карта по и-мейл или да направят това в центъра за обслужване на клиенти в общината.
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2. АНАЛИЗ НА ОТГОВОРИТЕ НА РЕСПОНДЕНТИТЕ
Тематично анкетната карта бе разделена на три части - част първа „Политика и
стратегия за развитие”, част втора „Проблеми и възможности за развитие” и част трета
„Профил на респондента”, като настоящият анализ на отговорите на респондентите е
изготвен в тази последователност.
2.1. Политика и стратегия за развитие
Въпрос 1. Вашето предложение за визията за развитие на община Годеч през
програмния период 2014-2020 г.
Само 41 % от запитаните са дали отговор на поставения отворен въпрос, като
предимно са препоръчани конкретни приоритети за развитие (развитие на селското
стопанство и туризма, привличане на инвестиции, разкриване на нови работни места,
подобряване на инфраструктурата, откриване на нови обекти за развлечение) или
конкретни проблеми (режим на питейната вода, лоша пътна инфраструктура) и са
дадени само три конкретни предложения за визия, цитирани по долу:
1. Да превърнем община Годеч в привлекателно място за живот и почивка.
Устойчива и развита икономика с висок жизнен стандарт за гражданите.
Привличане на инвеститори в приоритетните за общината дейности. Разкриване
на нови работни места в производството и селското стопанство. Развитие на
малкия и среден бизнес чрез рационално използване на местните ресурси. Град
Годеч - чист и зелен град. Красивата природа на района провокира за активно
развитие на устойчив туризъм – селски, ловен, риболовен, екотуризъм, за
създаване на места за настаняване - къщи за гости, стаи за гости, хотели, вили и
други места за отдих на туристите.
2. Община Годеч - привлекателна за бизнеса. Развитие на селския и религиозен
туризъм. Откриване на заведения за социални услуги. Публично-частно
партньорство.
3. Община Годеч – привлекателно място за живот, труд и отдих, с развита
икономика, модерни и разнообразни форми на туризъм, екологично селско
стопанство и културен център.
Въпрос 2. Според Вас има ли достатъчно информация относно приоритетите,
мерките и проектите за изграждането и развитието на община Годеч?
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С оглед отговорите на респондентите, визуализирани на фигура 1 е необходимо
да се предприемат мерки към допълнително популяризиране на политиката на
регионално развитие на общината и по-широка публичност на изпълняваните проекти и
дейности с обществено значим интерес. Такива мерки могат да бъдат следните:
популяризиране чрез 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; повишаване на публичността по отношение
отчетността на ОПР – чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на
ОПР и актуализациите му, сътрудничество с местните медии и Областния
информационен център на Софийска област за публикуване на информация по
отношение на приоритетите, мерките и проектите.
Допълнителни възможности за популяризиране на информацията за развитие на
община Годеч е 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/).

Фигура 1. Наличие на информация относно приоритетите, мерките и проектите за
изграждането и развитието на община Годеч
Въпрос 3. Какви източници на информация използвате за запознаване с
развитието на община Годеч?
От предложените канали за разпростваняване на информация относно
развитието на община Годеч 80 % от респондентите са отговорили, че следят
предоставената в интернет страницата на общината информация, която се поддържа
регулярно и може да бъде открита своевременно. Само 10 % получават информация
чрез местните медии за участия в пресконференции, брифинги, работни срещи и
периодично представяне на инвеститори – външни и инвестиции от местен бизнес,
граждански и бизнес инициативи, свързани с икономика, проекти на общината в
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подкрепа на бизнеса. Двойно по-голям е относителният дял на запитаните (20 %), които
се информират за развитието на общината от разпространение на презентационни
материали след организиране на културни мероприятия, изложби и промоционални
събития; публикуване и разпространение на брошури, сведения, информационни
бюлетини. Една трета от респондентите се информират за развитието на общината чрез
организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми, фокус-групи и др.
средства за събиране на мнения и препоръки. Близо 100 % (55 % от всички
респонденти) от респондентите под 29 г. се информират от фейсбук страницата на
годечкия вестник „Актуален глас”. Данните недвусмислено показват, че
разпространението на информацията в социалните медии е не само иновативно, но и
достига до най-много младежи. В тази връзка се препоръчва да се засили ролята на
разпространяване на информацията в социалните медии и фейсбук страниците като
„Актуален глас” и „Годеч днес”.
Представените резултати ясно показват необходимостта сайта на общината да
продължава да се актуализира регулярно, тъй като той е основен източник за
информация за развитието на общината. Ефективен канал за информация са и
презентационните материали, брошури, като е препоръчително такива да бъдат
залагани като средство за информация и публичност във всички проекти, които ще се
изпълняват и са свързани с бъдещото развитие на общината. С оглед резултатите от
анкетното проучване е необходимо да се засили сътрудничеството с местните медии и
практиките за увеличаване на гражданското участие чрез организиране на обществени
обсъждания, кръгли маси, форуми и т.н.
Въпрос 4. Как бихте оценили потенциала - силните и слабите страни на община
Годеч, за постигане на устойчиво развитие и подобряване качеството на живот?
Спрямо резултатите от проучването 38 % от респондените (фиг. 2) смятат, че
потенциалът за развитие е ограничен в определени области – опазена околна среда,
природо-ресурсен потенциал за развитие на селско (земеделие и животновъдство) и
горско и ловно стопанство и туризма. Като слаби страни, застрашаващи развитието и
ограничаващи потенциала, са влошената демографската ситуация в общината и липсата
на квалифицирани човешки ресурси, високата безработица, недостатъчно добрата
инфраструктура и комуникация.
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Фигура 2. Потенциал - силни и слаби страни на община Годеч за постигане на
устойчиво развитие и подобряване качеството на живот
Въпрос 5. Според Вас бъдещото развитие на община Годеч е изправено пред
повече и по-добри възможности или пред повече заплахи и рискове?
Относителният дял на респондентите, които смятат, че възможностите и
заплахите са умерени, е равен на тези, които смятат, че съществуват повече добри
възможности (41 %). Като основни възможности за развитието на общината е посочено
усвояването на външните алтернативни финансови източници като фондовете на
Европейския съюз. Като силна страна е посочено и близкото географско положение до
столицата, което прави община Годеч притегателен център на семейства, които търсят
чист въздух и спокойствие от големия град. Като най–голяма заплаха се определя
застаряващото население, поради ниската раждаемост и напускането на младото
население извън пределите на общината. Застрашаваща е и високата безработица,
водеща до обезлюдяване на населените места и оставяща население в рамките на
общината с нисък образователен ценз.

Фигура 3. Възможности и заплахи за развитието на община Годеч
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Въпрос 6. Смятате ли, че общинската администрация и партньорските
организации могат да изградят и поддържат необходимия капацитет за ефективно
и ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво интегрирано
развитие на община Годеч?
Мнозинството от запитаните (фиг. 4) не могат да преценят дали общинската
администрация и партньорските организации могат да изградят и поддържат
необходимия капацитет за ефективно и ефикасно управление на програми и проекти за
устойчиво интегрирано развитие на община Годеч. Равен е делът на запитаните които
смятат че общинската админситрация има капацитет и тези които смятат че има
капацитет отчасти да управлява програми и проекти за устойчиво интегрирано
развитие. Мнозинството от запитаните, които са посочили, че капацитетът е частичен,
са посочили причините ограничени финансови възможности на общината и липса на
човешки ресурси. Някои от респондентите са дали конкретни препоръки за
подобряване на капацитета, които главно включват привличане на достатъчно
квалифицирани кадри и поддържане на експертен потенциал в конкретни области.
Мнозинството от запитаните, които смятат че общинска администрация има капацитет,
обосновават отговора си с множеството проведени обучения на администрацията в тази
посока, а други с доказания опит в управление на програми и проекти за периода 2007–
2013 г. Това е и основната предпоставка за ефективно изпълнение на програми и
проекти и бъдеща предпоставка за развитието на общината. Незначителен е делът на
хората, които смятат, че администрацията има нисък капацитет или по скоро няма
такъв.

Фигура 4. Капацитет на общинска администрация и партньорски организации за
ефективно и ефикасно управление на програми и проекти за устойчиво
интегрирано развитие на община Годеч
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2.2. Проблеми и възможности за развитие
Въпрос 1. Моля, посочете в кои области на развитие е постигнат напредък в
развитието на община Годеч през последните 10 години?
Над половината от респондендите смятат, че напредък в развитието на община
Годеч през последните 10 години е постигнат за създаване на необходими условия за
подобряване на градската среда и изграждане на зелени площи, паркови места, спортни
и детски площадки и подобряване на качеството и развитие на социалните услуги (виж
фиг. 5). Спрямо данните от фигурата може да се направи обобщение, че е необходимо
да се предприемат нови мерки за създаване условия за развитие на туризма, опазване и
обогатяване на културното и природното наследство, опазване на околната среда и
ограничаването на замърсяване от отпадни води, подобряване на пътната,
транспортната, ВиК, газоснабдителната, комуникационната, осветителната и
енергийната инфраструктура и развитието на местния бизнес.

Фигура 5. Сфери с постигнат напредък в развитието на община Годеч
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Въпрос 2. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на общината?
Спрямо поставения въпрос в анкетната карта, респондентите е следвало да
посочат само до три от зададените отговора. Въпреки това някои са посочили повече
отговори.
С оглед на резултатите като най-сериозни проблеми в община Годеч се
очертават лошата ВиК инфраструктура, безработицата, ограничените местни финанси и
липсата на достатъчно инвестиции, ниското качество на медицинското обслужване и
лошата улична инфраструктура (улици, тротоарни настилки, алеи и др.) (вж. фиг. 6).
Като сериозни могат да се определят следните проблеми: липса на
високотехнологични производства и липса на места за спорт и отдих.
По-малка част от респондените са посочили проблемите: липса на паркоместа и
подходящи места за паркиране, ниска степен на интеграция на малцинствата и хората с
увреждания, престъпност, липса на детски площадки, лошо състояние на
образователната инфраструктура, ниско качество на образованието и грижата за децата,
лоша социална грижа за хората в неравностойно положение, лошо сметосъбиране,
сметоизвозване и депониране или третиране на отпадъците, лоша поддръжка на
жилищни сгради и междублоковите пространства и лошо поддържани културни
паметници.
Мерките, залегнали в ОПР, е необходимо да се съобразят с наличните проблеми
и да намерят решение за тях. Ограничените финансови ресурси на общината
предполагат, че в голяма степен заложените мерки ще са съобразени с предложените
възможности от външните финансови източници като средствата от фондовете на
Европейския съюз.
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Фигура 6. Най-сериозни проблеми на община Годеч
Въпрос 3. Кои населени места от общината имат най-голяма нужда от обновление
и развитие?
Въпреки че на зададения въпрос в анкетната карта е било допустимо да се
отбележи само едно населено място, в по-голямата си част респондентите са посочили
няколко населени места, като са включени всички села в общината и град Годеч. Това
предполага да се включи всеобхватна мярка за развитие на града и селата.
Въпрос 4. Как биха се задържали младите хора в община Годеч?
Близо 70 % (фиг. 7) от запитаните смятат, че ключът за задържане на млади хора
в община Годеч е разкриване на нови работни места, чрез привличане на инвеститори
и/или развитие на туризма като привлекателен отрасъл за младите хора. Като други
мерки за решаване на проблема са посочени и наличие на разнообразни дейности за
осмисляне на свободното време.

Фигура 7. Фактори за задържане на младите хора в община Годеч
Въпрос 5. Моля посочете обекти и конкретни идеи за проекти за реализиране,
които да бъдат включени в Общински план за развитие на община Годеч за
периода 2014-2020 г.
На поставения въпрос са получени предложения от респондентите за
подобряване на водоснабдяването и канализацията на населените места в общината и
на пътната инфраструктура. Посочени са и проекти за развитие на културни и спортни
дейнсоти, изграждане на спортни площадки, включване на младежите в
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пресконференции и повече инициативи за ангажирането им в обществения живот и
политиката на общината. Голяма част от запитаните желаят да се изгради кино и други
съоръжения за разнообразяване на свободното време. Един от респондентите е
посочил, че е необходимо извеждането на план за намаляване на безработицата с
акцент върху младежката безработица. Развитието на селския туризъм също е отчетено
като проектна насока.
Въпрос 6. Какво може да допринесе за развитието на общината през следващите 10
години?
Респондентите предлагат следните мерки за развитието в десетгодишен период:
създаване на достътъчно добри условия и развитие на бизнес; разкриване на нови
работни места; по-ефективно и ефикасно управление на общинската собственост;
създаване на възможности за добро образование и квалификация на младите хора и за
реализацията и задържането им в общината; развитие и подобряване на техническата
инфраструктура; привличане на инвестиции и използването на природо-ресурсния и
културен потенциал за развитие на различни форми на туризъм – селски, спортен,
социален и културен.
Въпрос 7. Какви стъпки би следвало да предприеме Община Годеч за подобряване
качеството на живот на населението от общината?
Като едни от най-важните стъпки за подобряване качеството на живот са
посочени: реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа; подобряване
на уличната мрежа; развитието на туризма, разкриването на нови работни места;
развитието и подобряване на предоставяните обществени услуги; преразглеждане и
оценка на възможностите за реализация на политиките по отношение на публичночастното партньорство; намаляване на безработицата.
Въпрос 8. Кои дейности трябва да станат приоритетни за бъдещото развитие на
общината?
На поставения въпрос в анкетната карта респондентите е следвало да посочат
само до три от зададените отговора. Въпреки това някои са посочили повече отговори.
Като приоритетни дейности се определят: икономическото развитие
(стимулиране и развитие на местния бизнес чрез подобряване на бизнес средата и
повишаване на квалификацията на работната сила, привличане на инвестиции);
околната среда, отдих и спорт (намаляване нивата на замърсяване, подобряване на
сметосъбирането, създаване на нови озеленени зони за отдих, обновяване на спортни
площадки и съоръжения и създаване на нови такива); подобряване качеството на
предлаганите социални и здравни услуги; подобряване на административния капацитет
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и създаване на условия за взаимодействие между различните заинтересовани групи за
развитие на община Годеч; опазването на историческо наследство и развитието на
туризма (съхраняване и поддържане паметниците на културата, привличане на
инвестиции за развитие на туризма) и подобряване на инфраструктурата (вж. фиг. 8).
Дейности като повишаване качеството на образованието, подкрепа за
организирането на повече културни мероприятия и фестивали, борба с безработицата и
дискриминацията и създаване на равни възможности, обновяване и саниране на
съществуващия сграден фонд, околоблокови пространства, развитие на
информационното общество и електронните услуги също следва да се застъпят тъй
като голяма част от респондентите са ги посочили като приоритетни.

Фигура 8. Приоритетни дейности за развитие на община Годеч
2.3. Профил на респондентите
Проучването е успяло да обхване широк спектър групи население по
икономическа заетост, като структурата е представена на фигура 9. Най-голям дял от
анкетираните са учащи, следван от дела на работещите. Обхванати са също безработни
лица, лица от неправителствения сектор, предприемачи и други.
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Фигура 9. Структура на респондентите по заетост.
Половата структура на респондентите е равностойна, като 55 % от
респондентите са жени, а 45 - мъже. Във възрастовата структура (вж. фиг. 10)
преобладават младежите до 29 г., следвани от респондентите меду 30-49 г. и по-нисък
дял на респондентите между 50 и 65 г. и над 65 г.

Фигура 10. Структура на респондентите по възраст.
Минимален дял (под 10 %) от анкетираните са в неравностойно положение и
получават помощи като социално-слаби. В етническата структура преобладават
респондентите, котио се самоопределят като българи, и в малка част - като роми.
Липсват респонденти, които са се самоопределили като турци или други.
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3. ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ФОРМУЛИРАНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
След задълбочен анализ на отговорите от проведеното анкетно проучване са
изведени основни приоритетни направления, посочени от местната общност на община
Годеч. Окончателната стратегическа рамка на ОПР Годеч ще включва направените
настоящи изводи и ще бъде допълнена с предложения, получени след провеждане на
общественото обсъждане с представители на заинтересованите страни.
-

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
на основата на местния потенциал за подобряване на жизнения стандарт,
устойчивата заетост и доходите на населението:
балансирано и устойчиво развитие на туризма;
устойчиво развитие на конкурентно селско и горско стопанство;
подкрепа за развитие и повишаване конкурентоспособността на малкия и средния
бизнес.

-

Приоритет 2: Развитие на социалната сфера и подобряване на заетостта:
подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното
равнище на населението;
осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за повишаване
качеството на живот;
целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от пазара на
труда;
подобряване качеството на работните места;
устойчиво развитие на културните и спортни дейности.

-

Приоритет 3: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура
интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда:

за

изграждане и подобряване на техническата инфраструктура;
изграждане и подобряване на социалната инфраструктура;
интегрирано и балансирано териториално развитие на територията;
опазване на околната среда, превенция на природни рискове и климатична
сигурност.
-

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса:
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укрепване на административния капацитет за подобряване на процесите на
управление;
създаване на предпоставки за подобряване на бизнес средата и привличане на
чуждестранни инвестиции;
достъп до качествени обществени услуги;
развитие на партньорство и сътрудничество.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Анкетна карта, предназначена за попълване от представители
заинтересованите страни за развитието на община Годеч.
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