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Относно: Кандидатстване за извънредна кампания на проект „Красива България” (ПКБ) 2019 г. М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”, финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в концертна зала „Добрич“ 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 2019 г., мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.
Допустими кандидати са общини и държавни институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление, а допустимите проектни предложения са проектни предложения, включващи единствено строително - монтажни работи и строително-ремонтни работи (СМР/СРР), чрез които съществуващи сгради (държавна или общинска собственост), включително със статут на недвижима културна ценност, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация.
Проектното предложение, което общинска администрация разработва и ще депозира e „Осигуряване на достъпна среда в концертна зала „Добрич“ в град Добрич“.  Предвижда се обособяване зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания и достъп към нея и към сцената. 
Обектът е с изключително значение за развитие културния живот на града. Концертна зала „Добрич“ е представителна зала за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други изпълнения. В сградата освен зрителна зала с 550 места има и необходимите й прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. Разположена е в зона, проектирана през седемдесетте като културен център на града. Тя е част от по-голям ансамбъл от сгради с архитектурна идентичност. През 1988 година е монтиран орган – музикален инструмент, какъвто малко градове в страната притежават и създава условия за по-богат културен живот в общината. 
Сградата е построена през 1975 година. В периода на експлоатация са й правени няколко частични ремонта, а в момента се извършва основен ремонт на покривното покритие с добавена топлоизолация по високото тяло над сцената.. 

Проектното предложение ще даде възможност:

	Да се изгради рампа за достъп  към централният вход на сградата.

Да се обособи зона за хора с намалена подвижност и хора с увреждания, включително и достъп към нея и към сцената.
	Да бъдат монтирани асансьор и платформи за инвалидни колички с нужните строително-монтажни дейности по конструктивни елементи на сградата.
	Да бъдат подменени настилки, осигуряващи достъп с инвалидни колички.


 Дейностите в настоящото проектно предложение ще са насочени към създаване и поддържане на достъпна архитектурна среда в културния комплекс, отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания.

Освен това с реализирането на настоящето проектно предложение ще създадем трайни благоприятни условия за провеждане на културни прояви и мероприятия в града и нормално функциониране на обекта.

	Трябва да се има предвид обстоятелството, че дейностите по ПКБ ще се изпълняват и отчитат в рамките на 2019 година, а Община град Добрич, като кандидат и възложител ще има задължението да избере изпълнител на СМР/СРР и да сключи с него договор най-късно до 10.09.2019 г., както и да се спазят крайните срокове - 25.11.2019 г. за приключване на СМР/СРР на обекта и 02.12.2019 г. за тяхното надлежно отчитане, за да бъдат разплатени извършените дейности в рамките на настоящата година.
	Максималният общ бюджет за едно проектно предложение е 120 000 лв. с ДДС, а минималният – 30 000 с ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 90% от общия бюджет за проектното предложение, а съфинансирането от кандидата – най-малко 10% от него.

	Разпределението на общия бюджет за проектното предложение е следното:
	- 94% от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на обекта;  

- 6% от общия бюджет за проектното предложение 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 извънредна кампания на проект „Красива България” (ПКБ) 2019 г. М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” финансиране на проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в концертна зала „Добрич“ в град Добрич“., на обща максимална стойност до 90 000 лева.
	Община град Добрич да съфинансира дейностите по проекта, като стойността на съфинансиране е в рамките на 20% /двадесет процента/ от общата стойност на проекта – до 18 000 лв.
	Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.
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