ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

ПРОТОКОЛ № 42
от 21.12.2006 година
Р Е Ш Е Н И Е № 449

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.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”.

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

СПИСЪК №1
№

Кандидатстваща
организация

Цел на проекта

1.

НПО “Регионален фонд Подобрение в двора и
“Свети Мина “
изграждане на кът за
игри в дом за деца
“Асен Златаров “.

2.

Читалищно
настоятелство “Селска
пробуда “ – с. Горно
Пещене
Училищно настоятелство
“Св.Софроний
Врачански”

3.

Обща сума

Искана
сума

Одобрена
сума

Собствен труд
дарение

Забележка

1618 лева

863 лева

863 лева

755 лева

4 бр.-пейки
2 бр-детска люлка
засаждане на зелени
площи, боядисване и
др.
Ремонт и закупуване
на оборудване.

Ремонт и оборудване 1000 лева
на читалищния салон.

1000 лева 1000 лева

собствен труд

Създаване на място 1315 лева
за отдих и игри в
двора на
НУ”Св.С.Врачански”.

1000 лева 1000 лева

315 лева

4.

Инициативен
“Родители “.

5.

Инициативен комитет в Подобряване
2000 лева
жк.”Младост”.
условията за спортна
дейност на спортните
площадки н двора на
ОУ”В.Левски “.
Настоятелство на ЦДГ Моето бъдеще в ЕС 1511 лева
№ 6- “Дъга “
започва от днес

6.

комитет Спорт и игри
здрави деца.

– 1300 лева

980 лева

980 лева

1000 лева 1000 лева

997 лева

1000 лева

Почистване,
създаване на място за
отдих и игри, спортна
площадка , рисуване
на стена.
Пясък,цимент , пейки
и др.
320 лева
Детска пързалка –3
бр.
Детска люлка – 3 бр.
Цимент, пясък и т.н.
Собствен труд Баскетболни табла-6
и
дарение бр.
500+500 лева. Рингове и мрежи -6
бр.
Пейки – 5 бр.
500 лева
Оформяне на сцена,
рамки , декори и др.

СПИСЪК №2
№

Кандидатстваща
организация

Цел на проекта

Обща сума

1.

Театър за деца и юноши
“Пионер”

2.

Балетна
“Меджик”

3.

Център за работа с деца- Закупуване на обувки 1000 лева
Враца
за танцовия състав

Искана
сума

Одобрена
сума

Собствен труд
дарение

Закупуване
на 3000 лева
столове за зрителната
зала.

1000 лева -

-

формация Закупуване
на 1000 лева
сценично облекло за
танцьорите.

1000 лева -

-

1000 лева

1000 лева

Забележка

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.

