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Общината реализира успешно проект „Местни инициативи“. Това съобщиха от
пресцентъра на Община Видин. Проектът е утвърден с Регламент за финансиране на
проектни инициативи. Основната му цел е подкрепа с финансови средства от общинския
бюджет за реализиране на проекти и инициативи на граждани и граждански сдружения
с местно значение. Общият размер на средствата по проекта е 70 000 лева, приет с
решение на Общински съвет – Видин. Максималната стойност за финансиране на
проектно предложение за местни инициативи е 2 000 лева. Допустимите за
финансиране дейности са:
- създаване, възстановяване и оборудване на зони за отдих, автобусни спирки и други
дейности, свързани с подобряване на жизнената среда, които не изискват
инвестиционно проектиране и издаване на разрешително за строеж;
- изграждане или ремонт на детски и спортни площадки;
- изграждане, възстановяване, залесяване или зацветяване на терени, предназначени
за зелени площи;
- дейности в областта на спорта, културата, социалната сфера и опазване на околната
среда;
- дейности, водещи до благоустрояване на имоти - публична общинска собственост, на
територията на Община Видин.
Всички подадени проектни предложения, които включват селищата в Община Видин,
квартал „Нов път” и ж.к. „Бонония”, са определени на Общо събрание от жителите на
съответното населено място, след което одобрени за финансиране. По-голяма част от
тях са свързани с изграждане на кътове за отдих, 6 са за изграждане и/или
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възстановяване на спортни площадки, 5 предвиждат изграждане и/или благоустрояване
на детски площадки, 5 са за ремонт на обществено значими за населеното място обекти.
Първата фаза по изпълнението на договорите е приключила. Отчетено е и прието
изразходването на 50 % от одобрената сума - 1000 лева за проектно предложение.
Останалата част от средствата е преведена на упълномощените лица. До края на месец
ноември предстои окончателното приемане на обектите.
Финансирането и изпълнението на проекта „Местни инициативи“ е резултат от
грижите, които общината полага за благосъстоянието на населените места и
цялостното подобряване на жизнената среда.
Радио “Фокус”- Видин //
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