НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
„ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“
СВЪРЗАНИ С ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВАРНА

/РЕЗЮМЕ/
ЦЕЛИ:
- Повишаване качеството на живот; - Подобряване на
екологичното състояние на зелените площи;
- Да
предизвика активно гражданско участие като стимулира
местните инициативи и доброволчеството;- Превенция срещу
посегателствата върху обществено имущество;
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
- Средствата се осигуряват от общинския бюджет;
- Районните кметове ръководят, координират, отчитат и
контролират цялостната дейност по изпълнение на Наредбата;
ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
- Средствата са на стойност до 5000 лева с включен ДДС за
подобряване състоянието на зелени площи, собственост на
общината;
- Проектите могат да включват възстановяване, ремонт и
обновяване на общински площи и / или на алейна мрежа, и / или
парково обзавеждане;
- Право да канидатстват имат етажните собствености,
регистрирани по реда на чл. 44 от Закона за управление на

етажната собственост,
собствениците;

така

наречените

Сдружения

на

- Няма да се финансират етажни собствености, които са получили
средства по сходни проекти от други програми или не са
изпълнили всички условия по предходни финансирания;
- От „Проекти за озеленяване и благоустрояване“ не се
финансират разходи за: управление на проекта; подготовка на
проектното предложение; труд за изпълнение на дейностите;
услуги, предоставени от трети лица, за изпълнение на дейностите
по проекта; дейности върху инфраструктура, различна от
общинска собственост; дейности, финансирани от бюджета на
други програми на Община Варна; дейности след 30 – ти
ноември на съответната година;
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Не повече от едно проектно предложение годишно;
- Кандидатстването настъпва след провеждане на Общо
събрание и решение на етажната собственост в присъствие на
представител на районната администрация;
- Проектното предложение с включени: финансов план с
количествени и ценови показатели на материалите; графични
изображения и други съпътстващи документи се адресират до
районния кмет не по – късно от 30 – ти септември на
календарната година;
- В 10 дневен срок от подаването на проекта кандидатствалите се
уведомяват дали са одобрени или получили отказ;
- Одобрените кандидати подписват договор с районния кмет;

- След подписване на договора финансирането на проекта се
извършва на 2 транша: в началото - 80% от одобрената сума и
20 % от одобрената сума след отчитането на средствата от
първия транш;
- Отчитането на средствата се извършва не по – късно от 15 дни
след приключването на проекта, но не по – късно от 30 – ти
ноември на календарната година; Ако не се изпълни това
условие – следва възстановяване, / връщане /, цялата сума, с
която е подпомогнат проекта;
- След завършване на проекта изпълнителят, / етажната
собственост / , отговаря, стопанисва и поддържа обекта за срок
не по – малък от 3 години;

