ОБЯВЛЕНИЕ
Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“,
свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна
С Решение №1649-10/24.04.2019 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински съвет – Варна прие
Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“,
свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна.
Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти, свързани с
развитие и опазване на зелената система на Община Варна и подобряване на зелените
площи общинска собственост на стойност до 5000 лв. с ДДС.
I. Условия за участие
Право да кандидатстват за финансиране имат етажните собствености , / ЕС /,по чл. 46 „б”
от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ и сдружения на собствениците,
/ СС /, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС, които са на територията на Община Варна.
Не се финансират етажни собственици и сдружения на собствениците, които са
подпомагани за същия проект или съответната част от него по други програми и не са
изпълнили условия при предходно финансиране от „Проекти за озеленяване и
благоустрояване“.
Не се финансират разходи за управлението на проекта, подготовката на проектно
предложение, труда за изпълнение на дейностите, услугите, предоставяни 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 и общността, както и дейности след 30-ти ноември на съответната календарна
година на одобряване на проекта, освен ако не е взето изрично решение на Общински
съвет – Варна, позволяващо извършването им.
Желаещите кандидати трябва да проведат общо събрание на етажната собственост за
вземане на решение за кандидатстване по проекта, в присъствието на представител на
Район „Приморски“ – Община Варна, като за същото трябва да уведомят Кмета на Район
„Приморски“ най-малко 5 дни преди датата , насрочена за провеждането му.
II. Необходими документи
Проектопредложенията, с включен финансов план с количествени и ценови показатели на
заложените материали и графични изображения като скици, чертежи и др., на зеленото
пространство, което ще се реновира, както и съпътстващите го документи, заедно със
Заявление по образец, се адресират до Кмета на Район „Приморски“ като се подават и
регистрират във фронтофиса за административни услуги в района на адрес: гр. Варна, бул.
„Генерал Колев” № 92, етаж 1, стая № 16
Кандидатите се уведомяват писмено от Кмета на района за решенията за одобрение или
отказ, със съответната аргументация в случай на отказ, в 10-дневен срок от датата на
подаване на заявлението и изискващите се съпътстващи документи.

III. Изпълнение на проекта
Кандидатите, чиито проекти са одобрени и са уведомени писмено за това, подписват
договор с Кмета на Район „Приморски“ – Община Варна.
IV. Срок за изпълнение и отпускане на средства
Срокът за изпълнение на проектите е до 30 ноември на съответната календарна година на
одобряване на проекта.
Отпускането на средствата за одобрените проекти след сключването на договор ще бъде на
два транша :
• I транш – 80 % от одобрената сума
• II транш – 20 % от одобрената сума след отчитане на финансовите средства, получени по
I транш на проектите. Окончателният отчет – финансов и технически, с който се отчитат
получените финансови средства по двата транша, се внася във фронт офиса на Район
„Приморски“, не по-късно от 15 дни след приключване на проекта, но не по-късно от 30
ноември на съответната календарна година.
След завършване на проекта изпълнителят стопанисва и отговаря за поддържането на
благоустроените и озеленени общински площи, включени в проекта, за срок не по-кратък
от 3 години.
НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В
РАЗДЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
НА „ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”.
За допълнителни разяснения:
Станислав Темелков – 052 359 – 123, стая №.46, ет. 2

