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РЕГЛАМЕНТ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИНИЦИАТИВИ ПО ПРОЕКТ “МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ” ОТ ОБЩИНА ВИДИН
(Проектът е одобрен за финансиране с Решение № 9, взето с Протокол №
1/29.01.2016 год. на Общински съвет – Видин и утвърден със Заповед на кмета на
община Видин №РД-02-11-505/13.05.2016 г.)
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Община Видин подкрепя с финансови средства реализирането на проекти и
инициативи на граждани и граждански сдружения с местно значение за всяко населено
място и кв. „Нов път“.
Чл.2. Местните инициативи трябва:
1.да се отнасят за задоволяване на потребности на местната общност и да
способстват за решаване на съществуващ местен проблем;
2.да целят постигането на промяна в живота на група уязвими хора;
3.да разчитат на местни партньорства и привличане на местни ресурси;
4.да имат потенциал за устойчиво развитие.
Чл.3. Общият размер на средствата по проекта е 70 000 (седемдесет хиляди) лева, приет
с Решение № 9, взето с Протокол № 1/29.01.2016 год. на Общински съвет - Видин
Чл.4. Максималната стойност за финансиране на проектно предложение за местни
инициативи е 2 000 (две хиляди) лева.
II. ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.5. Допустими дейности за финансиране са:
1.създаване, възстановяване и оборудване на зони за отдих, автобусни спирки и
други дейности, свързани с подобряване на жизнената среда, неизискващи
инвестиционно проектиране и издаване на разрешително за строеж;
2.изграждане или ремонт на детски и спортни площадки;
3.изграждане, възстановяване, залесяване или зацветяване на терени,
предназначени за зелени площи;
4.дейности в областта на спорта, културата, социалната сфера и опазване на
околната среда;
5.дейности, водещи до благоустрояване на имоти - публична общинска
собственост, на територията на община Видин.
Чл.6. Недопустими дейности за финансиране са:
1.проекти на политически партии и организации, професионални съюзи,
кооперации, религиозни организации и търговски дружества;
2.проекти, предвиждащи ремонтни дейности на сгради – общинска
собственост: кметства, читалища и др.
3.проекти за дейности със стопански характер;
4.самоцелни дейности;
5.дейности, финансирани по друг ред и от друга организация

6.дейности, насочени към благоустрояване на имоти, чийто статут е различен
от “публична общинска собственост”;
7.дейности, предвидени да се изпълняват и чийто резултат ще се реализира
извън територията на община Видин.
III. МЯСТО И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл.7. Проектните предложения се подават в Информационния център на Община
Видин, на адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2.
Чл.8. За финансиране на местни инициативи, кандидатите следва да представят:
1.проектно предложение, адресирано до Кмета на община Видин;
2.проектобюджет, с приложени количествено-стойностни сметки;
3.протокол от обсъждане и решение на общо събрание от съответното населено
място или квартал, проведено съгласно Глава четвърта от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното самоуправление, или решение на общо
събрание на юридическо лице с нестопанска цел, в който да са определени минимум
три лица, отговарящи за изпълнението на проекта.
Чл.9. Срокът за подаване на проектни предложения е до 31 май 2016 г.
IV. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ
Чл.10. Процедурата за оценяване на проектните предложения, за финансиране от
общински бюджет включва:
1.Кметът на община Видин, със своя заповед, назначава комисия за
разглеждане и оценяване на постъпили предложения за финансиране на местни
инициативи, състояща се от 5 (пет) членове, от които 3 (трима) служители на Община
Видин със специалност, съответна на естеството на проектното предложение и 2
(двама) общински съветници.
2.Комисията разглежда проектите и дава становище за всеки проект, съгласно
предварително разработени и публично оповестени критерии.
3.Членовете на комисията представят декларации, че нямат търговски,
финансов или друг интерес от осъществяването на проектите.
4.Комисията взема решения с квалифицирано мнозинство – повече от
половината от всички членове.
5.Комисията съставя протокол за своята работа.
6.В 3-дневен срок от приключване на работата си, комисията представя
протокола на Кмета на община Видин.
7.При положително становище се изготвя предложение до Общински съвет Видин за одобряване на финансиране на съответните местни инициативи.
8.Одобрените кандидати се уведомяват писмено за взетото решение в 3-дневен
срок от влизането в сила на решението на Общински съвет - Видин.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ, МОНИТОРИНГ И
ОТЧЕТНОСТ
Чл.11. За финансиране на одобрените с решение на Общински съвет - Видин проекти
се сключва договор между Кмета на община Видин и лицата, определени с решението
на общото събрание от съответното населено място или квартал, респ. управителните
органи на юридическото лице с нестопанска цел.
Чл.12. Получателят на финансиране (изпълнителят на проекта) поема следните общи
задължения по изпълнението на проекта:

1.отговаря за цялостното изпълнение на проекта;
2.осигурява средства, необходими за дофинансирането на проекта, когато това
е договорено в договора с Община Видин;
3.следи за добросъвестното изпълнение и незабавно информира Кмета на
община Видин за възникнали злоупотреби и/или съществени промени на проектното
предложение;
4.по ясен начин указва, че финансирането на проекта се осъществява с
подкрепата на Община Видин;
5.отчита разходените финансови средства съгласно изискванията и в сроковете,
посочени в договора.
Чл.13. Предвидените дейности следва да бъдат изпълнени до 30 ноември 2016 г.
Чл.14. За изпълнението на програма „Местни инициативи”. след приключване на
отчетната година, Кметът на община Видин внася доклад в Общински съвет - Видин за
реализираните граждански инициативи.

