
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич

Относно: Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по Проект  „Подкрепа в дома“, с договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG05M9ОP001-2.040-0030,  процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община град Добрич е бенефициент по Проект „Подкрепа в дома“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0030, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в невъзможност от самообслужване, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им.
Конкретните цели на проект „Подкрепа в дома” са:
Повишаване  мотивацията на лицата от целевите групи (лица над 65 години в невъзможност за самообслужване и лица над 18 години с трайни увреждания) за независим и самостоятелен начин на живот;
Подкрепа за преодоляване на социалната изолация и предотвратяване на институционализацията;
Задоволяване на потребностите от здравно-социални услуги чрез определяне на часове за обслужване на всеки потребител и определяне на лице, което ще предоставя здравни или социални услуги;
Подпомагане на поведенческата и психическата адаптация на потребителите при приемане на здравни проблеми.
За изпълнение на проекта са заложени следните дейности:
Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора над 65 години;
Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
Обучение и супервизия на персонала;
Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения.
В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряването на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се възстановяват.
За реализирането на проекта са сключени и се изпълняват договори, касаещи изпълнението на дейности: ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения и обучение и супервизия на персонала. Част от средствата по договорите са разплатени от отпуснатото от Управляващия орган авансово плащане. 


За обезпечаване на предстоящите плащания по изпълнение на заложените дейности по проекта, е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на Община град Добрич по извънбюджетна сметка за отчитане на Средствата от Европейския съюз, в размер до 130 000, 00 лева.
За авансово финансиране на плащания по Проекти могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от общински бюджет, при наличност от временни свободни средства, съгласно чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.
Необходимите средства по проекта в размер до 130 000,00 лева, ще бъдат усвоявани поетапно и възстановени, след верифициране на направените разходи.

Предвид гореизложеното, предлагам, Общински съвет да вземе следните

										ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЯ:

На основание чл.21, ал. 1, т.10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет град Добрич:

	Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община град Добрич по Проект „Подкрепа в дома“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.040-0030 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в размер до 130 000, 00 лева (Сто и тридесет хиляди лева), с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.


	Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на исканията за плащане от Управляващия орган на програмата.


	Възлага на Кмета да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.




ВНОСИТЕЛ:
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич











