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       I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Програмата за развитие на туризма в Община Годеч за период 2016-2019 година, 

разработена на основание чл.12, т.1 от Закона за туризма, е документ за реализация на 
основните цели и приоритети за развитието на туризма на територията на община 
Годеч. 

 
II. ЦЕЛИ 

     Основните цели на тази програма са: 
 1. Превръщане на община Годеч в туристически център и утвърждаване 
привлекателността й като туристическа дестинация, чрез пълноценно и функционално 
използване на природните дадености на района. 
 2. Опазване и съхраняване на чистотата на околната среда в района, подобряване 
на състоянието и показване на културно-историческото наследство, развитие на 
туристическите атракции, контролиране на качеството на туристическите услуги.  
 3. Повишаване броя на организираните групови и индивидуални туристи в 
района на община Годеч, както и увеличаване на престоя им. 
 4. Създаване и подобряване на условията за достъп до места с потенциал за 
развитие на туризма. 
 5. Развитието на нови алтернативни форми на туризма – селски, културен и 
екотуризъм. 
 
III. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ, ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ 

1. Туристически ресурси 
 

1.1. Географско разположение на общината, селища и население 
Община Годеч е една от двадесет и двете общини, които съставят Софийска област. 

Нейният административен център – град Годеч, се намира на кръстопът към София, 
Драгоман, Димитровград (Република Сърбия) и към Берковица през Петроханския 
проход. Градът отстои на 48 километра северозападно от столицата на Република 
България и на 25 километра от КПП „Калотина”. Разположен е сред широка котловина 
в долината на река Нишава между планините Видлич, Понор и Чепън – предпланини на 
Западна Стара планина. 

Териториалните граници на общината се определят от: община Драгоман – на юг, 
община Костинброд – на югоизток, община Своге – на изток, общини Берковица и 
Георги Дамяново – на север, община Димитровград (Република Сърбия) – на запад. 

Общината включва един град - Годеч и деветнадесет села - Бракьовци, Букоровци, 
Бърля, Връдловци, Върбница, Гинци, Голеш, Губеш, Каленовци, Комщица, Лопушня, 
Мургаш, Равна, Разбойще, Ропот, Смолча, Станинци, Туден и Шума. Основната част от 
населението е съсредоточено в града и в две от по-големите села, които са  
разположени на основни пътища, а именно село Гинци и село Шума. Миграцията към 
София и другите по-големи градове доведе до обезлюдяване на селата. 

Общината заема площ от 374,486 кв. км. (374 486 дка), което е 5,3% от територията 
на Софийска област и 0,3% от общата територия на Република България. 

 Населението на община Годеч наброява 5080 жители,  като 4432 души живеят в 
града. 

1.2. Природни ресурси 
Красивата природа, кристално чистите води, природните дадености на общината са 

предпоставка за развитие на туризма - селски, пешеходен, риболовен и екотуризъм. 
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1.2.1. Климат 
 Община Годеч попада в умерено-континенталната климатична област. 
Климатичният пояс се характеризира със студена зима и сравнително горещо лято. 
Средно годишната температура е около 9 градуса, като най-студеният месец е януари 
със средна януарска температура - минус 3,5 градуса по Целзий, а най-топъл месец е 
август със средна температура плюс 19,2 градуса по Целзий. 
  Климатичните фактори - температура, валежи, ветрове, влажност и други, 
създават подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони.  

1.2.2. Релеф 
Релефът е предимно хълмист, ниско планински, заоблен и разчленен от река 

Нишава, река Станянска, река Врелото, както и от техните притоци, които са с 
непостоянен режим. 

Надморската височина на Годечкия регион се движи между 700 и 1200 метра. 
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. 
 

1.2.3. Хидрография 
Община Годеч попада във водосбора на река Нишава и река Височка. Реките са 

предимно със снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясно изразено 
пролетно пълноводие. Минимумът на оттока им е през февруари и август. 

Други по-големи притоци на река Нишава са река Връбнишка, която събира 
водите си от изворите в землищата на селата Шума и Лопушня, и Връдловската река, 
която води началото си от Мъзгошките върла, извън територията на страната. Другите 
притоци са незначителни. 

 
1.2.4. Почви 

 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 алувиално-делувиално ливадни почви и рендзини. 

1.2.5. Флора 
Общината се характеризира с богато разнообразие от растителни видове. Най-

разпространени са бук, бял бор, черен бор, смърч, габър и други. В горските територии 
се срещат много диворастящи лечебни растения и храсти, като жълт кантарион, равнец, 
риган, мащерка, глог, шипка, липа и други, които създават условия за пешеходен 
туризъм. 

1.2.6. Фауна 
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. 
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       1.3. Култура и културно наследство 
 Археологически находки свидетелстват за живот в района на Годеч през 
праисторическата епоха, по времето на траките и римляните. Запазени са 3 църкви с 
художествена стойност („Св. Троица”- с. Комщица, „Свети Димитър Солунски”- гр. 
Годеч и „Свети Николай”- с. Гинци), 2 манастира („Свети дух” и „Разбоишкия 
манастир”- уникален скален манастир) и античен храм от римската епоха (II в.). 
 Интерес за туристическо експониране представлява традиционният празник 
„Видовден”, който се празнува всяка година в края на месец юни. 
 На територията на общината функционира читалище „Н.Й.Вапцаров-1899” . Към 
читалище „Н.Й.Вапцаров-1899” е организиран Фолклорен танцов състав „Лудо-младо” 
и хип-хоп група „X MOB CREW”. 
 Основа за развитието на туризма е съществуващото богато културно-
историческо наследство. С културно значение в Общината са следните манастири: 
- Манастир „Въведение Богородично”- с. Разбойще. Църквата е построена в скална 
ниша на височина 50 метра. Изградена е от грубо обработени камъни, споени с 
хоросан; 
- Манастир „Св. Николай Летни”- гр. Годеч - нов храм и античен римски храм от II-IV 
век; 
- Църква „Св. Троица”- с. Губеш; 
- Манастир „Св. Архангел Михаил”- с. Лопушня; 
- Манастир „Св. Илия”- с. Връдловци; 
- Манастир „Св. Дух”- гр. Годеч; 
- Манастир „Св. Георги”- с. Букоровци; 
- Средновековна църква „Свети Никола”- с. Комщица - в местността Манастира; 
- Църква „Св. Димитър” /стара/ - гр. Годеч- художествен паметник на културата с 
местно значение; 
- Църква „Св. Троица”- с. Комщица - художествен паметник на културата; 
- Църква „Св. Николай Чудотворец”- с. Туден- художествен паметник на културата; 
- Манастир „Св. Николай летни”- с. Губеш; 
- Църква „Св. Николай”- с. Гинци - художествен паметник на културата. 
 
 1.4. Спорт 
 На територията на общината има изградена спортна зала – „Арена Годеч”. 
Нейно главно предназначение е да се подобри жизнената среда и качеството на живот, 
в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих в 
общината, което да допринесе за задържане на населението и за привличане на повече 
туристи. 
 
 2. Обща инфраструктура и услуги 
 
 2.1. Пътна мрежа и достъп 
 Общината се обслужва преимуществено от автомобилен транспорт. Всички 
населени места са свързани с пътища. Транспортната връзка със столицата на България 
– град 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. През 2016 година беше извършен ремонт на 8-километров участък от пътя 
между Балач и Годеч. Голяма част от местните пътища се нуждаят от ремонт и 
реконструкция.  
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 2.2. Водоснабдяване, канализация и електрификация 
 Източниците на вода за питейно-битови нужди във всички населени места в 
общината са изворни. Всички населени места в общината са водоснабдени. 
 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”, „Лопушня”. Някои от селата са захранени от местни 
водоизточници - с. Гинци, с. Бракьовци, с. Шума, с. Комщица, с. Бърля, с. Смолча, с. 
Губеш, с. Връбница. 
 Водоснабдителната и канализационната система се експлоатират от „ВиК”- 
София област. 
 Всички селища в общината са електрифицирани. Сменени са 110 броя 
осветителни тела, част от уличното осветление в град Годеч с енергоспестяващи 
такива. 
 
 2.3. Телекомуникации 
 В селищната система има покритие на мобилните телефони с малки изключения. 
Интернет услуги се предлагат в град Годеч, както и в повечето села.  
 
 2.4. Отпадъци 
 В града и селата е организирано сметосъбиране и сметоизвозване. В Общината е 
създадено звено „Чистота и озеленяване” и е въведено разделно събиране на опаковки в 
22 жълти контейнера за разделно събиране на хартия, картон, метали и пластмаса и 10 
зелени за събиране на стъкло. Създадени са пунктове за временно събиране на негодни 
за употреба батерии и луминисцентни лампи. Въпреки това, проблемът с 
нерегламентираните сметища не е изцяло решен. При констатация на новопоявило се 
нерегламентирано сметище, се почиства и закрива от Община Годеч. 
 
          2.5. Икономическо развитие 
 На територията на община Годеч се намират голям брой търговски фирми, които 
осъществяват търговия на едро и дребно. В малките населени места има само магазини 
за хранителни стоки. В града има бензиностанции, газостанция и автосервизи. 
 Определяща роля в общината има въгледобивната промишленост. Въгледобивът 
е представен от „Мина Станянци”, където се извършва добив на лигнитни въглища. 
Мината добива въглища от 1967 г. в южния склон на Видлич планина, в 
непосредствена близост до границата с Република Сърбия и Черна гора.  
 Важно предприятие на територията на общината е „АК МАГНИТ”АД- 
съвместно българо-шведско малко предприятие, което разработва и произвежда 
индуктивни компоненти, кабелни съединения, продукти за електротехническата 
индустрия. 
 В град Годеч се намира заводът „Окта Лайт”, който притежава модерна 
технологична база. Компанията предлага широк спектър от светодиоди, услуги в 
областта на асемблирането на електронни компоненти, LED осветители и други. 
 Фирма „Равик” е специализирана в производството и пласмента на дълготрайни 
и малотрайни сладкарски изделия, а мандра „Могила”- млечни продукти, произведени 
от екологично чисти суровини по традиционни за региона технологии. 
 Селското стопанство е важен отрасъл за хората в общината, застъпено е 
зеленчукопроизводстото и производството на зърнени култури. 
 Перспективите за развитието на селското стопанство може да се търсят в: 
производството на кореноплодни, ягодоплодни и зеленчуци чрез ефективно прилагане 
на научно-техническите постижения; създаване на нови масиви от трайни насаждения 
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(най-вече малинови насаждения); развитие на биологично земеделие, чрез създаване на 
заетост в производството на билки и ягодоплодни култури, в пчеларството. 
 Дърводобивът и лесокултурните мероприятия в горския фонд осигуряват работа 
на част от местното население. 
 Рибовъдството се извършва от рибовъдно стопанство на територията на Годеч и 
в частни рибарници. Специализирано е в отглеждане на пъстърва. 
 
 2.6. Здравно обслужване 
 В община Годеч функционира Спешна медицинска помощ. За здравното 
обслужване на населението се грижат 3-ма частнопрактикуващи лекари /джипита/ и 
частни стоматологични кабинети. 
 В града работят две аптеки и една дрогерия. 
 
 2.7. Банково обслужване 
 В общинския център функционират 2 банкови клона и 2 банкомата. 
 
 2.8. Образование 
 В община Годеч съществуват: 
 - Детска градина „Юрий Гагарин”, 
 - Начално училище „Христо Ботев”, 
 - Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров”. 
  
 2.9. Медии 
 В град Годеч има кабелна телевизия, която се обслужва от фирма „Медила 
Систем”. Издава се общински вестник „Годеч днес”. В уебсайта www.youtube.com е 
създаден канал с име „Актуален глас”, където всеки може да гледа предаването 
„Седмицата” и да разбере най-актуалните новини от общината и съседните райони. 
Основателят на канала – г-н Методи Тодоров, поддържа и сайт със същото име 
(www.aktualenglas.info). 
 
 3. Туристически услуги 
 
 3.1. Туристически бази и услуги 
 Добра възможност за неиндустриалните райони на страната е екотуризмът, тъй 
като природните и културни ресурси за неговото разрастване са налице и не са нужни 
големи инвестиции. Той позволява на местните хора да развиват малък или семеен 
бизнес и съответно да останат да работят в района. Това е един от начините да се 
намали обезлюдяването и да се изградят местни центрове на икономически 
просперитет.  
 В селата повишено внимание следва да се отделя на високо ценения от 
чуждестранните посетители „селски туризъм”. При него те имат възможност да се 
настанят в селски къщи, ферми и да се запознаят с местната кухня, култура и обичаи.  
 Туризмът е отрасъл без сериозни традиции в Общината, но с природно-
климатични предпоставки за изграждането на такива. 
 На територията на община Годеч има голям брой заведения, където 
посетителите могат да опитат някои от традиционните български ястия и да се 
забавляват. „Форест хаусис”, разположени между град Годеч и село Шума, 
„Васильовата къща” в село Гинци, „Пътя на коня и лъка” в село Лопушня са част от 
местата за настаняване, където туристите могат да отседнат за по-дълго време, да имат 
възможността да опознаят района и да се насладят на красивата природа. 
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 3.2. Институции 
 Общинска администрация Годеч е ключова институция за развитието на туризма 
по смисъла на Закона за туризма. Има назначена Общинска експертна комисия по 
категоризиране. 
 Програмата ще се изпълнява с активното участие на всички заинтересовани от 
развитието на туризма институции в общината - общинска администрация, общински 
съвет, бизнес, НПО, читалища и други.  
 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА 
 

Силни страни 
 

- наличие на природни ресурси за 
развитието на туризма; 
 
- общината е разположена близо до София; 
 
- богато културно-историческо наследство; 
 
- спокойна среда за живот; 
 
- липсват промишлени предприятия, 
потенциални замърсители на околната 
среда; 
 
- традиции във фолклора и художествената 
самодейност; 
 
- добре развита търговска мрежа. 

Слаби страни 
 

- ограничени финансови ресурси; 

- недостатъчна реклама; 

- тенденция към намаляване броя на 
населението и застаряването му; 

- липса на средства за поддържане на 
културните паметници; 

- липса на места за настаняване и 
материална туристическа база; 

- неблагоприятна демографска и 
възрастова структура на населението; 

- висока безработица; 

- недостатъчно добре развита 
туристическа инфраструктура. 

Възможности 
 

- Развитие на селски, конен, ловен, 
риболовен, културен и религиозен туризъм; 

- Разработване на туристически пакети; 

- Включване на атракции като народни 
обичаи, демонстрация на селския бит; 

- Активна маркетингова и рекламна 
кампания; 

- Сътрудничество със съседните общини и 
разработване на съвместна стратегия като 

Заплахи 
 

- високи изисквания за кредитиране на 
бизнеса; 

- влошаване на миграционната криза с 
бежанците, търсещи убежище; 

- задълбочаване на миграционните 
процеси в страната и емигриране на 
интелектуален и трудов потенциал; 
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ефективна мярка за привличане на туристи. 

 
 
IV. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИЗМА 
 

1. Създаване на Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Годеч 
2. Изграждане и поддържане на партньорства между Община Годеч като 

водеща институция и всички местни фактори, които формират туристическия 
продукт на общината. 

3. Разработване, маркетинг и реклама на туристически пакет, WEB страница, 
рекламни материали (картички, плакати, брошури) и др. 

4. Учебни посещения в други райони на страната 
5. Опазване на културно-историческото наследство в посока възраждане на 

местните традиции, обреди и обичаи, занаяти и фолклор за превръщането им 
в привлекателна туристическа атракция. 

 
 
 
 
Дата на публикуване: 21.10.2016 г. 


