
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 23 

от 09.10.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 242 

 

ОТНОСНО: Отпускане на безвъзмездна финансова помощ за Проект за 

малки инициативи на граждани и екологични проекти в дейност 

„Озеленяване” , утвърдени с Решение № 50/28.02.2008 година на ОбС-Враца 

 

 

 На основание Решение № 50/ 28.02.2008 година по Протокол№ 9 и 

Решение № 113 по Протокол № 13 от 29.05.2008 година, 
О Б Щ И Н С К И Я Т     С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 
 

 1.Утвърждава поименен списък на проектите по Приложение № 1. 

 

 2. Не се финансира закупуването на топки,мрежи и др. съоръжения , 

изискващи лица отговарящи за тях и място за съхранение. 
 

 3.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите мерки 

за изпълнение на решението:  

 - сключване на договори в срок до 15.11.2008 година при представяне на 
актуализиран бюджет; 
 - предаване на отчетите за разходваните средства  в срок до 15.12.2008 

година .  
 4.Възлага на Комисията по финанси и бюджет и Комисията по екология и 

опазване на околната среда след изтичане на определения срок в договорите да 
направят проверка на място и внесат отчет за изразходване на финансовите 
средства. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

           /Й. Стоянова/ 
 



  Приложение  - 1   

 Списък  

 на постъпилите и одобрени проекти за малки граждански инициативи  

     

№ Наименование на проекта Кметство  Сума   

1 
Модернизиране и обезопасяване на детска 
площадка в центъра на кв. Бистрец кв. Бистрец         1 500,00     

2 "Училищният двор-място за отдих и спорт" НУ "Иван Вазов"         1 500,00     

3 
Направа на мини парк в двора на кметстово и 

училището с. Нефела         1 500,00     

4 Създаване на места за отдих кв. Медковец         1 500,00     

5 
Изграждане на парк за отдих на хората от 
квартала и селото с. Згориград         1 500,00     

6 
Изграждане на зона за спорт и отдих в 
училищния двор СОУ "Васил Кънчов"         1 500,00     

7 Реформиране на детска площадка с. Косталево         1 500,00     

8 
Направа на ограда в парка, където се намира 
лятното кино и освежаване на двете сгради с. Мраморен         1 027,00     

9 
Подобряване, запазване и развитие на 
екологичната инфраструктура на с.Згориград с. Згориград         1 500,00     

10 
Подобряване, модернизиране и озеленяване на 
детска площадка в центъра на с. Девене с. Девене         1 500,00     

11 

Облагородяване на зелени площи в детска 
градина в ЦДГ № 11-  не се финансира косачка 
на стойност 912,00 лв. Враца            912,00     

12 
Безопасна и природосъобразна среда в ЦДГ с. 
Лиляче с. Лиляче         1 500,00     

13 

"Дворът на ЦДГ "Слънчице" с. Косталево-

запазена детска територия-чиста, безопасна, 
привлекателна" с. Косталево         1 500,00     

16 
Обезопасяване и естетизация на двора и базата 
за спорт и развитие на децата в ЦДГ № 11 Враца         1 500,00     

19 
Озеленяване и ограждане на параклиса в с. Три 

кладенци с. Три кладенци         1 500,00     

21 

Направа на ограда на парка, в който е изграден 

паметник на "Загиналите във войните" от 1900-

1944 г. с. Върбица         1 500,00     

23 
Направа на детска площадка в парка на с. 
Вировско с. Вировско         1 500,00     

24 
Монтиране в парка, намиращ се в центъра на 
село Чирен с. Чирен         1 500,00     

25 
Засаждане на цветя и озеленяване на кръговата 
градина в центъра на с. Чирен с. Чирен            280,00     



26 

Направа на ограда на парка, в който е изграден 

паметник на "Загиналите във войните" от 1912-

1944 г. от с. Челопек с. Челопек         1 500,00     

27 

Обезопасяване на зелената площ пред блок 16 

в ж.к. Дъбника, вход Г във вид на детско 

игрище Враца         1 500,00     

28 

Изграждане на достъпна среда за лица с 
увреждания в сграда находяща се на ул. Стоян 

Заимов 2 във Враца Враца         1 120,00     

29 Изграждане на детска площадка в кв. Кулата кв. Кулата         1 500,00     

30 
Озеленяване и ограждане на детска площадка с 
кв. Кулата кв. Кулата         1 500,00     

33 
Изграждане на екстериорно осветление в двора 
на училището и озеленяване на кътове за отдих 

НУ "Свети 

Софроний 

Врачански"         1 500,00     

34 

Повишаване и подобряване условията на 
жилищна среда, както и опазване на околната 
среда в квартал 193-ЦГЧ-гр. Враца -не се 
финансира  косачката Враца         1 500,00     

35 
Възстановяване и облагородяване на чешма в 
центъра на с. Бели извор с. Бели извор         1 500,00     

36 
Направа на навес при гробищения парка на с. 
Лютаджик с. Лютаджик         1 500,00     

38 
Възстановяване на счупен парапет на моста 
върху водосборен канал в центъра на селото с. Власатица         1 500,00      

43 
Реконструкция на чешмата , намираща се на 
центъра на село ЗГОРИГРАД Згориград         1 500,00     

44 
Озеленителва площадка с алпинеум - 

финансират се материалите по план сметката  ул.Бенковси Враца         1 500,00     

         

            48 339,00     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Приложение 2 

 Не одобрени   

     

14 
"Опознай и пази природата и културата на 
родината си" /зелено училище/ 

СНЦ "Майчина 
закрила-Враца"    

15 Бетониране на детска площадка с. Тишевица    

17 

Уредба за озвучаване на читалищни 

мероприятия; косачка за поддържане на 
тревните площи около сградата на читалището кв. Бистрец    

18 
Изграждане на детска площадка в градинката 
на Централен военен клуб-Враца Враца    

32 Отоплителна инсталация на твърдо гориво с. Горно Пещене    

37 
Развитие на учениците и подрастващите чрез 
спортни занимания и дейности ПТГ "Н.Й.Вапцаров"    

39 

Възстановяване на счупени пейки (общинска 
собственост) и направа на нови пейки на 
територията на с. Власатица с. Власатица    

40 Направа на спортна площадка  с. Власатица    

41 
Направа на ограда на спортна площадка и 

спортна настилка с. Власатица    

42 
Развитие на учениците и подрастващите чрез 
спортни занимания и дейности кв. Кулата    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


