ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 37
от 30.06.2006 година
Р Е Ш Е Н И Е № 368
ОТНОСНО :Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за микропроекти
на местно равнище от “Общински фонд за подкрепа на малки граждански
инициативи “
На основание Решение № 307 , т.9 от 28.02.2006 година по Протокол №
32 на Общински съвет-Враца,

ОБЩИНСКИЯТ
СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1.Утвърждава списък № 1 и № 2 за финансиране на микро проекти на
местно равнище от фонд “Общински фонд за подкрепа на малки граждански
инициативи “.
2.Възлага на Кмета на Община Враца да бъдат проучени предложенията в
списък № 3 и даде становище за финансиране на направените проекти.
3.Задължава организациите с одобрени проекти да предоставят отчет за
отпуснатите финансови средства по реда на глава 8 от Правилата на Общински
съвет- Враца за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти на
местно равнище (микропроекти) от “Общински фонд за подкрепа на малки
граждански инициативи”.
4.При неусвояване на отпуснатите средства по проекти, сумите се
възстановяват в общинския бюджет във фонд “Общински фонд за подкрепа на
малки граждански инициативи “.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :
/Сл.Григоров/
Вярно с оригинала:
Сп."Работа със съветниците":
/Й. Стоянова/

СПИСЪК №1
№ Кандидатстваща организация

Цел на проекта

1.

Квартален съвет
от жк Изграждане на детски
“Дъбника “ и жк”Сениче”- спортни площадки
гр.Враца

2.

Жк.”Младост “ бл.11- гр.Враца

3.

Инициативна
група
–
ул.”Ив.Данчов “ гр.Враца
СНЦ”Бъдеще
за
ромските
инициативи “

4.

5.
6.

Инициативен комитет – село
Чирен , Община Враца
Сдружение на интелектуални
затруднения “Зорница “- Враца

7.

Библиотека
при
“Развитие “ -Враца

читалище

8.

Екоклуб “Детелини “ при СОУ
“Христо Ботев “ - Враца

Искана сума
и 9 432 лева
изграждане
11бр.

Изграждане на 2 бр.
беседки
Подобряване средата на
предблоково пространство
Подобряване на средата на
пространството
зад
бившата стоматологична
поликлиника и оборотни
жилища ул.”Скакля “
Изграждане на беседка в
парка на селото
Проект “Да работим и
творим заедно и през
лятото”
–
трудови
занимания по приложни
изкуства
Викторина
със
3–те
класове на училищата в
града : Творчеството на
Ангел Каралийчев
Възстановяване
и
облагородяване на района

5 000 лева

Одобрена
Забележка
сума
за 1 870 лева за жк.”Сениче” – 1 бр.на изграждане на 750 лева
3 бр.
жк.”Дъбника “ – 1 бр.
-750 лева
бл.34- детски кът –
370 лева
1 000 лева

780 лева

450 лева

970 лева

600 лева

995 лева

995 лева

955 лева

600 лева

За
закупуване
материали

727 лева

460 лева

За
закупуване
на
книги за библиотеката

800 лева

500 лева

За изграждане
пейки и др.

на

на

9.

Квартален съвет –
“Околчица “ - Враца

под Хижата – “Пикника “
квартал Достъпна
среда
за 800 лева
инвалиди
към
пенсионерски клуб № 2

800 лева

За изграждане
рампа-подход
козирка

на
и

За закупуване на :
Велоергометър- 460
лева ;
Лежанка – 80 лева;
Гири – 25 лева ;
Пружина – 14 лева;
Въже за скок – 20 лева
За закупуване на :
Гимнастическа коза 1
бр.-470 лева;
Трамплин – 198 лева;
Дюшек 1 бр.- 119
лева;
Гимнастически пейки
1 бр.- 160 лева

СПИСЪК №2
1.

Инициативна група – с.Три Закупуване на спортни 997 лева
кладенци , Община Враца
уреди за Дома за младежи
с увреждания

600 лева

2.

Инициативна
жк.”Дъбника “

1 000 лева

група

– Обзавеждане
на 2 850 лева
физкултурен салон в у-ще
НУ “Л.Каравелов “ -Враца

СПИСЪК №3
№ Кандидатстваща организация
Цел на проекта
1. ОУ “Христо Ботев “ с.Баница Ремонт на спортната
Община Враца
площадка в училището
2.

ОУ”Христо Ботев“ с.Мраморен Ремонт на спортната
Община Враца
площадка на училището

Искана сума
1 345 лева

1 192 лева

Забележка
Комисията подкрепя предложението и
предлага средствата да бъдат осигурени
от общинския бюджет.
Комисията подкрепя предложението и
предлага средствата да бъдат осигурени

3.

Клуб на пенсионера – с.Девене

4.

СНЦ”Клуб на франкофонията “- Участие
в
Враца
международен обмен ,
представяне на България
и
нейните
забележителности,
традиции и фолклор.
Сдружение “Дъга “ – Враца
Проект
“Родителите
трябва да знаят “ –
предотвратяване
употребата
на
наркотични вещества и
повишаване
информираността
на
родителите.
Сдружение “Дъга “ – Враца
Проект “Младите хора
днес
–
Европейска
Враца
утре
“провеждане
на
социологическо
проучване.
Председателя на дружеството на Съдебна регистрация на
инвалидите
дружеството.

5.

6.

7.

8.

Гражданския
алианс
популяризиране на Враца.

Оборудване
и
обзавеждане на клуба.

за Създаване
на
справочник”Враца
и
врачани първи в света”.

1 000 лева

375 лева

от общинския бюджет.
Комисията подкрепя предложението, но
обзавеждането на клубовете става по друг
ред и правилник.
Комисията подкрепя предложението,но
исканите средства трябва да бъдат
осигурени от
общинския бюджет –
раздел “Култура”.

1 000 лева

Комисията подкрепя предложението, но
компетентният орган е Общественият
съвет за наркотични вещества.

1 000 лева

Комисията подкрепя предложението, но
финансирането не може да бъде
извършено от средствата на Фонда.

400 лева

Комисията подкрепя предложението, но
финансирането не може да бъде
извършено от средствата на Фонда.
Комисията подкрепя предложението, но
финансирането не може да бъде
извършено
от
средствата
на
Фонда.Комисията
предлага
предложението да бъде отправено към

1 000 лева

9.

ИК “За възраждане на Враца “

Изработване
на
пътеводител на Враца и
региона.

1 000 лева

10. ИК “За възраждане на Враца “

Изработване и поставяне
на рекламни табла за
популяризиране
на
природните и културноисторическите
забележителности
на
град Враца.

1 000 лева

общинска администрация за становище.
Комисията подкрепя предложението , но
финансирането не може да бъде
извършено от средствата на Фонда.
Комисията предлага предложението да
бъде
отправено
към
общинска
администрация за становище.
Комисията предлага предложението да
бъде
отправено
към
общинска
администрация
за
съгласуване
и
становище.

Забележка : Постъпило е предложение от Инициативен комитет – с.Оходен , Община Враца отнасящо се
за построяването на църква . Открита е набирателна сметка . Искането е за финансова помощ от 1 000 лева .
Поради спецификата на проекта Комисията предлага Общинският съвет да обсъди и вземе принципно решение.

