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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от РОСИЦА ЙОРДАНОВА 
зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове” на Община град Добрич

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България” ( ПКБ) 2018 г., Мярка М01- 01 „Осигуряване на достъпна средана обществени сгради“, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Министерство на труда и социалната политика обяви извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България“ (ПКБ) за 2018 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени сгради”.
Допустими кандидати са общините и държавните институции, а допустимите проекто-предложения са за извършване на строително - монтажни работи и строително-ремонтни работи на обекти  - съществуващи сгради (държавна или общинска собственост).
Проектното предложение, което общинска администрация разработи и ще депозиране „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“, предвижда се обособяване на зони на трибуните за хора с намалена подвижност и хора с увреждания и достъп към нея, както и ремонт и изграждане на санитарни помещения включително осигуряване на достъпна среда за тях.

Значимост на обекта:

Стадион „Дружба“ е сред най-старите съществуващи стадиони в България. Построен е в края на 50-те години на XX в. и официално открит през 1960 г.
Капацитетът му е 23 000 места, от които 12 500 седящи места. 
Предвижда се да се използва от представителния отбор на „Добруджа1919“ за домакинските срещи от Втора професионална лига /„Б“ група/.
Стадионът е предвиден за провеждането на Европейско първенство по футбол на УЕФА за девойки до 17 години през 2019 г.. 
Във връзка с това е извършена инспекция на стадиона и в последствие съставен доклад от страна на Български Футболен Съюз. Същият гласи, че са необходими подобрения, част от които са обособяване на зона за хора с увреждания и инсталиране на санитарни възли за зрителите.
Състояние на обекта: 

От 1962 година не са извършвани строително - монтажни работи и строително-ремонти работи по санитарните помещения към стадиона, като  към момента липсват изградени ВиК и ел. инсталации в тях. 

Настоящият проект дава възможност:
	Да се обособят зони на трибуните (отбор „гост“ и отбор „домакин“) и достъп до тях;

СМР (строително - монтажни работи) на санитарни помещения приспособени за хората с намалена подвижност и хората с увреждания.

 Дейностите в настоящото проектно предложение ще покрият част от предписанията на Български Футболен Съюз и ще подпомогнат провеждането на предстоящото Европейско първенство по футбол на УЕФА за девойки до 17 години през 2019г. в град Добрич.
С възможността стадион „Дружба“ да поеме домакинските мачове на отбора на  „Добруджа 1919“ ще отпадне необходимостта от ползване под наем на друг лицензиран стадион в областта.
Освен това с реализирането на настоящето проектно предложение ще създадем трайни благоприятни условия за провеждане на спортни прояви и мероприятия в града и нормално функциониране на обекта.
Трябва да се има предвид обстоятелството, че дейностите по ПКБ се изпълняват и отчитат в рамките на текущата година и при одобряване на проектното предложение и сключване на споразумение за финансирането му, като възложител на обществена поръчка община град Добрич  има задължението да избере изпълнител на СМР/СРР и да сключи с него договор в много кратък срок – най-късно до средата на септември т.г.;
		Крайният срок за приключване на СМР/СРР на обекта е 30.11.2018 г., като извършените дейности трябва да бъдат надлежно отчетени и разплатени до 07.12.2018 г.  		Максималният общ бюджет за едно проектно предложение е 120 000 лв. с ДДС, а минималният – 30 000 с ДДС. Финансирането е най – много 90% от общият бюджет за проектното предложение, а съфинансирането от кандидата е най-малко 10% от него.
	Разпределението на общия бюджет за проектното предложение е следното:
	95% от общия бюджет са средства за СМР/СРР на обекта;

5% от общия бюджет са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Предвид гореизложеното предлагам  на Общински  съвет да приеме следните, 

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:

	На основание чл. 21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА, чл. 17 ал. 2 т. 5 от ЗКН, дава съгласие Община град Добрич да кандидатства за финансиране пред Министерството на труда и социалната политика” по Проект „Красива България” 2018, М01-01 „Осигуряване на достъпна среда за обществени сгради”, финансиране на обект „Осигуряване на достъпна среда в стадион „Дружба“ в град Добрич“, на обща максимална стойност 120 000 лева.


	Община град Добрич да съфинансира дейностите по проекта, като стойността на съфинансиране е в рамките на 10% /десет процента/ от общата стойност на проекта - максимум 12 000 лева /в зависимост от точната стойност на проекта/.


 3)  Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.



ВНОСИТЕЛ: 

РОСИЦА ЙОРДАНОВА 
Зам.-кмет „Икономическо развитие и европейски фондове” 
на Община град Добрич



