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П Р А В И Л А 

 

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ  

„МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2016” 

 

І. Цел на проекта: Разработване и утвърждаване на социални практики в грижата за 

опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда. 

ІІ. Изисквания за кандидатстване: 
1. Допустими кандидати: 

• Инициативни комитети на граждани, сформирани във връзка с изпълнение на проекта; 

• Управителни съвети на етажна собственост по чл.10, т.2 от Закона за управление на 

етажната собственост; 

• Кандидатите да не са реализирали 2 или повече проекта по инициативата на Малки 

граждански инициативи. 

2. Допустими дейности/проекти:съгласно чл.151 от ЗУТ 

• подобряване на инфраструктурата в междублокови пространства и общи зелени площи; 

• създаване/възстановяване и оборудване на зони за отдих, изграждане на беседки, спортни и 

детски площадки; 

• ремонт на детски площадки и спортни съоръжения;/само пребоядисване и освежаване/ 

• изграждане/възстановяване, залесяване и зацветяване на терени, предназначени за зелени 

площи; 

• изграждане на алеи и тротоари; 

• други дейности, свързани с подобряване на градската среда. 

3. Недопустими дейности/проекти: 

• интервенции върху инфраструктура, частна собственост; 

• генериращи приходи /търговска и стопанска дейност/; 

• изграждане на беседки, спортни и детски площадки, които не отговарят на ЗУТ, и/или 

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра; 

• предложения от управителен съвет на етажна собственост без регистрация по чл. 44 от 

Закона за управление на етажната собственост. 

4. Допустими разходи: 

• за посадъчен материал; 

• за градинско оборудване; 

• за транспорт на необходимите по проекта материали; 

• за строителни материали 

• за оборудване на зони за отдих, спортни, детски площадки и беседки. 

5. Недопустими разходи за: 

• за труд; 

• за наеми на помещения; 

• за комуникационни средства; 

• за ел.енергия и вода; 

• за командировки. 

6. Срок за кандидатстване по проекта: 28.04.2016 год. 

7. Продължителност на проекта: до 30.09.2016 год. 

8. Максимална стойност на проектното предложение: 3 000 лева. 

9. Документи за кандидатстване с проектно предложение: 



 

• служебна виза от гл.архитект на гр.Враца по чл.140 от ЗУТ 

• Формуляр по образец; 

• Декларация за възстановяване на средствата по проекта  от представляващия кандидата, по 

чиято сметка ще се превеждат парите;  

• Количествено-стойностна сметка; 

• Протокол за учредяване на инициативен комитет, управителен съвет на етажна собственост; 

• Документ за регистрация по Закона за управление на етажната собственост; 

• Списък с имената и подписите на участниците в проекта. 

10. Място и ред за подаване на проектното предложение: Проектното предложение се подава 

с Придружително писмо в Информационен център при Общинска администрация – Враца, 

адресирано до председателя на Постоянната комисия по програми с европейско и национално 

финансиране, европейско сътрудничество и взаимодействие с неправителствени и граждански 

организации при Общински съвет – Враца, наричана по-долу ПК - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 

часа и от 14.00 до 17.00 часа от 04.04.2016 до 28.04.2016 г. 

ІІІ. Методика за оценка и подбор на проектните предложения. 

Етап 1: Оценка на административното съответствие. 
Оценката на административно съответствие включва проверка на: 

1.1.наличие на Формуляр за кандидатстване, отговарящ на образеца, публикуван с 

настоящите Правила за кандидатстване; 

1.2.наличие на разрешителна документация по ЗУТ за строителни дейности; 

1.3.формулярът за кандидатстване е попълнен съгласно изискванията и всяка една от точките 

във формуляра съдържа цялата информация, необходима за оценка на проектното предложение; 

1.4.всички документи, упоменати в Правилата за кандидатстване, са представени съгласно 

изискванията. 

 

ВАЖНО! 

При неясноти по подадените документи комисията може да изиска допълнителна 

информация и документи, уточняващи или удостоверяващи информацията, подадена в 

проектното предложение. Допълнителната информация и документи следва да бъдат 

представени най-късно до 16 май 2016 г. 

След приключване на етапа на оценка на административно съответствие комисията 

уведомява всички кандидати за резултатите от оценката на този етап. 

 

Етап 2: Оценка на техническото съответствие. 
„Оценка на техническото съответствие” е оценката по същество на проектните предложения, 

която се извършва в съответствие с предварително оповестените критерии. 

1. Проектните предложения се разглеждат за законност и целесъобразност от експерти от 

Общинска Администрация, които предоставят на ПК становища за всяко постъпило предложение, 

което съответства на административно ниво на изискванията, посочени в раздел II на настоящите 

правила. 

2. Проектните предложения се оценяват от всеки член на ПК чрез попълване на оценителна 

карта по зададените критерии с точки от 1 до 10. За всеки критерий е определена относителна 

тежест. Комплексната оценка на всеки член на ПК се получава по зададената формула. Крайният 

резултат за оценка на проектното предложение е средно аритметично от сбора на комплексните 

оценки на членовете на ПК. 

3. Формула за комплексна оценка: 

К = 4,0 А + 3,0 Б + 1,5 В + 1,5 Г, където: 

К е получената комплексна оценка по зададените критерии и тяхната относителна тежест; 

А е оценка на ефективността на проекта съобразно нуждите на потенциалните потребители с 

относителна тежест в комплексната оценка – 4,0 

Б е оценка на естетическото оформление на обекта, представен в проекта с относителна 

тежест в комплексната оценка – 3,0 

В е оценка на очаквания екологичен ефект след изпълнението на проекта с относителна 

тежест в комплексната оценка – 1,5 



 

Г е оценка на устойчивостта на проекта съобразно предвидените мерки за дългосрочна 

поддръжка и експлоатация на обекта с относителна тежест в комплексната оценка – 1,5 

4. Проектните предложения се оценяват и класират в низходящ ред съобразно получената 

оценка, като за финансиране се одобряват всички или част от проектите по реда на класирането до 

изчерпване на предвидения финансов ресурс, предвиден с Бюджет 2016 на Община Враца. 

ІV. Процедура по одобряване на проектните предложения: 

1. Допуснатите проектни предложения се оценяват и класират от  ПК по обявената методика 

от 01.05. до 16.05.2016 г. 

2. Председателят на ПК  внася до председателя на Общински съвет – Враца в срок до 

18.05.2015 г. следните документи: 

• Протокол за оценка на административното съответствие; 

• Експертни становища от гл.архитект на гр.Враца и специалисти в конкретните области на  

всеки един проект. 

• Декларация за оценка на техническото съответствие /при необходимост/; 

• Списък на класираните проектни предложения; 

• Списък на некласираните проектни предложения; 

• Всички постъпили проектни предложения за архивиране. 

3. Председателят на Общински съвет – Враца внася Проект за решение за одобрение Списъка 

на класираните проекти на първото свикано редовно заседание. 

4. Списъкът на одобрените от Общински съвет – Враца проектни предложения се обявява в 

един местен ежедневник и на Интернет страницата на Община Враца. 

5. Изпълнението на проектите стартира от датата на обявяването на Списъка на одобрените от 

Общински съвет – Враца проектни предложения. 

V. Процедура за получаване и отчитане на финансови средства: 

1. В 5-дневен срок от датата на обявяване от Общински съвет – Враца на Списъка на 

одобрените проектни предложения упълномощеното лице от инициативния комитет/управителния 

съвет предоставя в Общински Съвет Враца Удостоверение за банкова сметка на името на 

Инициативния комитет или председателя му (за кандидатстващи инициативни комитети на 

граждани) или банкова сметка на член на Управителния съвет на етажната собственост (за 

кандидатстващи управителни съвети на етажна собственост), по която да се преведе сумата и в 

5-дневен срок получава сумата по проекта. 

2. След приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от срока, определен в т.ІІ.7. от 

Правилата за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2016”, упълномощеното 

лице от инициативния комитет/управителния съвет представя Оригинални фактури, издадени на 

името на Титуляра на банковата сметка, в Общински съвет – Враца до председателя  на ПК, за 

отчитане на проекта.  

3.Председателят  на ПК свиква заседание на комисията,  на   което се  извършва  проверка и 

одобрение на: 

3.1. разходооправдателните документи по т.2; 

3.2. проверка на място за качеството на изпълнение на проекта, съответствието на 

извършените дейности с одобрения проект, съответствието на количествата на вложените 

материали, оборудване и др. с посочените в разходооправдателните документи/фактури/; 

4. След извършената проверка членовете на комисията съставят протокол за одобрените 

документи и го внасят в касата на Община Враца. 

5. При оставане на неусвоени средства от отпуснатите по банкова сметка, или при наличие на 

разходи, неодобрени от комисията, представляващия кандидата, по чиято сметка са преведени 

средствата, е длъжен да ги възстанови на Община Враца в 10 дневен срок от датата на протокола на 

комисията. 
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ФОРМУЛЯР 

ПО ПРОЕКТ „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2016” 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА  

1. Наименование на проекта 
 

2. Кандидат 
 

3. Лице за контакт, адрес, телефон  

4. Цел на проекта  

5. Кратко описание на проектните дейности 
 

6. Обосновка за ефикасността на проекта съобразно нуждите на 

потенциалните потребители 

 

7. Обосновка на търсения чрез реализация на проекта екологичен ефект 
 

8. Устойчивост и последваща експлоатация – описание на предвидените 

мерки за дългосрочна поддръжка  

 

9. Брой на участниците, привлечени в изпълнението на проекта  

10. Описание на участието на кандидата в изпълнение на проекта 

/пример: съфинансиране, труд, материали, оборудване и др./ 

 

11. Стойност на проекта  

  



 

IІ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЯСТОТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА 

Площ в m2 -  

Местоположение: 

Снимки на мястото на интервенция преди изпълнението на проекта  

Описание на актуалното състояние: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IІІ.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И МЕТОДИКАТА ЗА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ 

ДЕЙНОСТ: МЕТОДИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Инициативен комитет/Управителен съвет  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                              /....................................../  
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за условията, при които средствата по  

Проект „Малки граждански инициативи 2016” се възстановяват 

 

Подписаният/ната     ___________     , 

с ЕГН     , постоянен адрес         

        ____________  , 

в качеството си на представляващ    ______     

по Проект „Малки граждански инициативи 2016” на Общински съвет – Враца 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. Получените средства по проекта ще се използват само за дейностите, посочени в Правила за 

кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2016”. 

 2. В случай, че са извършени разходи извън допустимите по Проект „Малки граждански 

инициативи 2016” същите остават за сметка на кандидатстващата институция.  

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата     

 

Декларатор: 

 

 

 

 
 


