
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 38 

от 13.10.2009 година 

Р Е Ш Е Н И Е  № 493 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на финансови средства за екологични проекти 

и проекти за малки граждански инициативи на граждани 

 

 

 На основание Решение № 357/05.03.2009г.;Решение № 358/05.03.2009г.; 

Решение № 442/ 14.07.2009 г на Общински съвет-Враца 

 

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 за малки граждански 

инициативи и екологични проекти, съгласно Приложение № 1. 

2.Възлага на Кмета на Община Враца да предприеме необходимите 

действия по организацията и изпълнението на решението. 

-Комисията по финанси и бюджет и Комисия по екология и опазване на 

околната среда  към Общинския съвет да предостави в Дирекция Бюджет и 

финанси влязлото в сила решение на Общинския съвет.  

-В срок от 7 дни инициативните комитети да получат гласуваната от ОбС 

сума по Приложение № 1; 

- В срок до 10.12.2009 г.,комисия определена от Кмета на Общината 

включваща представители на отдел „Екология„ и  общински съветници   да 

приемат обектите по Приложение № 1 и съставят констативни протоколи; 

- След приемане на обектите по Приложение № 1 отговорниците 

получили средствата по проектите да отчетат средствата до 17.12.2009г. в 

общинска администрация; 

- Дейности свързани със озеленяване могат да се отчетат до 01.05.2010г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                             /К.Шахов/    

              Вярно с оригинала:                    

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/  

 

 

 



                Приложение №1  

 

 СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И  

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ  

№  ПРОЕКТ ОТПУСНАТА 

СУМА: 

1. Инициативен комитет с.Девене, община Враца    

Изграждане на чешма в центъра на селото 

Вх.№9100-12545/09.09.09г. 

1800 лв. 

2. Инициативен комитет с.Върбица, община Враца  

Направата на детска площадка и принадлежащите към нея катерушки, люлки, 

пързалки и др.  

Вх.№9100-12544/09.09.09г. 

1500 лв. 

3. Инициативен комитет с.Згориград, община Враца  

Направа на дървен заслон в гробищният парк, бетониране основата на заслона, 

бетониране на пътя към гробищният парк 

Вх.№9100-12559/10.09.09г. 

1500 лв. 

4. Инициативен комитет ул.”Ген Леонов” №60 гр.Враца  

Оборудване на детска площадка в квартала  

Вх.№9100-12513/03.09.09г. 

1500 лв. 

5. Инициативен комитет с.Паволче, община Враца   

Изграждане на „Кът за отдих с детска площадка”  

Вх.№9100-12546/09.09.09г. 

1480 лв. 

6. Инициативен комитет с.Косталево, община Враца- 

Реставриране на извор и направата му като парк за отдих 

Вх.№9100-12481/26.08.09г. 

1500 лв. 

7. Инициативен комитет с.Три кладенци, община Враца- 

Оборудване на детска площадка с люлки, пързалки, катерушки и др. 

Вх.№9100-12539/08.09.09г. 

1480 лв. 



8. Инициативен комитет с.Тишевица, община Враца- 

Оборудване на детска площадка 

Вх.№1100-11082/11.08.09г. 

1500 лв. 

9. Сдружение с нестопанска цел „Врачански регионален институт по труда и социалната 

политика”- 

Подобряване живота на гражданите на град Враца, чрез изграждане на детска 

площадка в междублоковото пространство на жилищен комплекс „Дъбника” 

Вх. № 6300-1090/14.09.09г. 

1400 лв. 

10. Инициативен комитет на с.Челопек  

Направа на детска площадка в селото в кв. № 35 

Вх. № 9100-12447/ 19.08.2009г. 

1600 лв. 

11. Инициативна група в кв.Младост  

Оформяне на дворно пространство в ОДЗ „Брезичка”  

Вх.№ 9100-12574/14.09.2009 г. 

1900 лв. 

12. Инициативен комитет от родители при  

ПМГ” акад.Иван Ценов”  

Изграждане на зона за отдих в училищния двор  

Вх.№ 9100-12553/ 09.09.2009г. 

1900 лв. 

13. Инициативен комитет „ Кольо Фичето” –Враца 

„Моето място за отдих и спорт „  

Вх.№ 9100-12588/15.09.2009 г. 

1500 лв. 

 

14. Инициативен комитет с.Горно Пещене  

„Изграждане на еко-кът за атракции” 

Вх.№ 9100-12572/ 11.09.2009 г.  

1500 лв. 

15. Инициативен комитет бул.”Демокрация” гр.Враца 

Оборудване на детска площадка в Парково пространство бул.Демокрация затворено 

м/у ул.Козлодуйски бряг и ул.Спортна 

Вх.№ 9100-12578/14.09.2009г. 

1900 лв. 

16. Инициативен комитет с.Мало Пещене  1000 лв. 



Формиране места за отдих  

Вх.№ 9100-12523/ 04.09.2009г. 

17. Инициативен комитет ДЦК І гр.Враца 

Направа на рампа за инвалид в собствения и апартамент 

Вх.№9400-0-14042/09.09.2009г. 

1900 лв. 

18. Инициативен комитет с.Чирен 

Ремонт на откритата паркова сцена в село Чирен 

Вх.№9100-12519/04.09.2009г. 

1900 лв. 

 

 

 
 

 

 

 


