
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

ПРОТОКОЛ № 48 
от 28.06.2007 година 
Р Е Ш Е Н И Е  № 531 

 

 

ОТНОСНО : Отпускане на безвъзмездна финансова помощ  за проекти на 
местно равнище от Общински фонд за подкрепа на малки граждански 

инициативи 
 

 На основание Решение № 467/06.03.2007 година по Протокол № 44, т.10  

в бюджета на Община Враца за 2007 година  

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т      С Ъ В Е Т 

Р  Е   Ш   И : 

 

 
 1.Утвърждава приложения списък за финансиране на проекти на местно 

равнище от Общински фонд за подкрепа на малки граждански инициативи. 

 

  

 

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



С П И С Ъ К  № 1 

№ Кандидатстваща  
организация 

Цел на проекта Обща 
сума  

Искана 
сума 

Одобрена 
сума 

Собствен 
труд 

дарение 

Забележка 

1. Клуб по спелеология 

Към ТД”Веслец”-

Враца 

Ремонт и 

реконструкция на 

спелеобаза 

“Леденика” 

1300лева 1300лева 1300лева 2000лева 1000 лева за 

строителни 

материали и 300 

лева за оборудвана 

2. Клуб ”Евростарт” към 

ПГДТ-Враца 

Създаване на музейна 

сбирка/ традиционно 

и съвременно 

производство на 

текстил във 

Врачанско/  

1681лева 1201лева 1000лева 600лева Ремонт на 

помещение 

3. ИК “Възраждане на 

Враца” 

Изработване на 

пътеводител /албум/ 

на Враца 

7000лева 1000лева 1000лева - След неговото 

отпечатване да 

бъдат 

предоставени 

безвъзмездно  

бройки на 

Общината , 

съответстващи на 

отпуснатата сума. 

4. Настоятелство на  

ч-ще”Пробуда” 

с.Тишевица 

Технически средства 

за обзавеждане на 

читалището във 

връзка с неговата 100 

годишнина 

1154лева 1154лева 1000лева 154лева Закупуване на 

DVD, телевизор и 

т.н. 

5. Настоятелство на ч-ще 

“Милин камък” 

с.Мраморен 

Изработване на 

костюми за детски 

танцов състав “Росна 

китка” 

1000лева 1000лева 1000лева - - 



6. Инициативна група –

кв.Кулата  

Изработване на 

самодейни костюми 

за певческа група. 

1000лева 1000лева 750 лева - - 

7. Клуб на пенсионера –

с.Горно Пещене  

Ремонт и оборудване 

на помещение 

1000лева 1000лева 750лева - Кафе-

машина,маси, 

столове,бои и 

материали 

8. Читалищно 

настоятелство и клуб 

на пенсионера 

с.Паволче 

Изработване на 

самодейни костюми 

за певческа група  

1600 

лева 

1000лева - - - 

9. СОУ ”Отец Паисии”-

гр.Враца 

Система за 

видеонаблюдение 

4050 

лева 

1300лева 1000лева 2750лева - 

10. Инициативна група –

с.Косталево  

“Здрави и щастливи 

,чрез спорт, игри и 

здравословно 

хранене” 

756 лева 756 лева 756 лева - Закупуване на 

спортни уреди и 

съоръжения 

 

С П И С Ъ К  № 2 

№ Кандидатстваща  
организация 

Цел на проекта Обща 
сума  

Искана сума Одобрена 
сума 

Собствен 
труд 

дарение 

Забележка 

1. Настоятелство на  

ч-ще “Развитие”-

Враца 

Лятна читалня за 

ученици начално-

образователна степен 

1630лева 1000лева за 

закупуване на 

книги за 

детския отдел 

1000 лева 630лева Закупуване на 

учебна литература 

по учебните 

програми на 

училищата. 

2. Настоятелство на  

ч-ще “Развитие”-

Враца 

“Училище за 

родители “  

/лектории/ 

1950лева 1000лева за 

закупуване на 

мултимедийно 

устройство 

1000 лева 950 лева Да се предоставя 

безвъзмездно при 

необходимост на 

ч-та от Община 

Враца. 



 

 

 

 


