ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ 


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Росица  Йорданова
зам.- кмет  ИРЕФ 

Относно: Определяне на WiFi точки за безплатен достъп до интернет на територията на Община град Добрич.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   На 26.06.2019 г. Община град Добрич подписа Споразумение 2-2019/029996-040916 с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа WiFi4EU. Към настоящия момент се очаква заверка от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, след която следва изграждане на мрежата от точки с безплатен WiFi  достъп.  
Инициативата  „WiFi4EU“ е насочена към насърчаване на интернет свързаността в местните общности.  Безвъзмездните средства, предоставени в рамките на споразумението са под формата на ваучер с еднократна сума в размер на 15 000.00 EUR / петнадесет хиляди евро /. Ваучерът  може  да се използва за инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа, за модернизиране или разширяване на обхвата на съществуваща публична Wi-Fi мрежа, като инсталираната мрежа не трябва да дублира съществуващо безплатно частно или обществено предлагане на безжичен интернет с подобни характеристики, включително и качество. Доставеното и монтирано оборудване и мрежата ще бъдат поддържани съгласно предложения от бъдещата фирма изпълнител срок за гаранционна поддръжка от 36 месеца. Договорът е регистриран в сайта на платформата, подписан от Община град Добрич и предстои започването на реалното изграждане на мрежата.  Ангажимент на Общината е да захрани със сигнал изградените нови станции,  като това ще бъде свързано и с разходване на средства от общинския бюджет.  
Предвид високия обществен интерес и съгласно Приложение I .1. Обхват и цели на Споразумението, точките за  безплатен достъп, инсталирани от Община град Добрич следва да са на обществени места на открито или на закрито, като: помещения на публичната администрация, училища, библиотеки, здравни центрове, музеи, обществени паркове и площади. 
По този начин общностите ще се сближат в условията на единен цифров пазар, потребителите ще получат достъп до обществото на гигабитовия интернет, ще се повиши цифровата грамотност и ще се допълнят обществените услуги, предоставяни на тези места.
Приложение 1. Общи условия на програмата:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplaten-internet-za-evropeycite;
Приложение 2.  Статут на Споразумението. 




Предвид гореизложеното предлагам  на Общински  съвет да приеме следните, 

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЯ:

	На основание чл. 21 ал.1. т. 23 от ЗМСМА   да се инсталират WiFi точки за   безплатен достъп на 8 външни и 3 вътрешни обществени места на територията на Община град Добрич, а именно : 

	ДКЦ 1 -  1бр. външна

ДКЦ 2 – 1 бр.  външна
Бърза Помощ – 1бр. външна
ЖП Гара ЮГ  - 1.бр. външна
Автогара – 1 бр. външна
Площад Демокрация от страната на зала Добрич– 1 бр. външна
Зала Добротица – 1 бр. външна
Площад Свобода – 1 бр. външна  
Библиотека Дора Габе – 1бр. вътрешна
Дом Паметник Йордан Йовков – 1бр. вътрешна
	Етнографски комплекс Стария Добрич - Часовниковата кула  – 1бр. вътрешна или външна, предвид спецификата на кулата. 
	Една Резервна точка  – Митническо бюро Добрич, която да осигури достъп и до Гаровия площад на ЖП Гара Юг в случай на затруднения при монтажа на ЖП Гара ЮГ - 1 бр. външна. 

2.       Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.



ВНОСИТЕЛ: 

Росица Йорданова
Зам. кмет ИРЕФ 



