


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 „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Община град Добрич, в качеството си на бенефициент изпълнява Проект „За равен шанс на децата“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020-Процедура за безвъзмездна помощ „Услуги за ранно детско развитие“ от 01.08.2016 г. 
Целите на проекта са свързани с: превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители; подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда; повишаване училищната готовност на децата за включване в образователната система и повишаване мотивацията на техните родители; предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността за тях и техните семейства.
По проекта се предоставят следните услуги:
„Ранна интервенция на уврежданията“; „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“; „Формиране и развитие на родителски умения“; „Семейно консултиране и подкрепа“; „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище; „Здравна консултация за деца“; „Семеен център за деца“ от 0-3 г.
             След подписване на Допълнително споразумение № 3 към договор BG05M9OP001-2.004-0028-C01 през м. септември 2019 г., същият е удължен до 31.12.2020 г. и е на обща стойност 1 183 863,04 лв.
	Разходите направени по изпълнение на проекта до 31.12.2019 г. са 767367,00 лв.
Остатъкът на средства от безвъзмездната финансова помощ са в размер 416 496,00 лв. Сумата е необходима за осъществяване разходи за периода 01.01.2020-31.12.2020 г./крайна дата на проекта/, свързани с:
- Осигуряване на ФРЗ за 23 лица, наети по трудови договори и 12 лица, наети с договор за услуга, предоставящи услугите на нуждаещите се деца и техните родители, и управляващи проекта;
- Реализиране пряката работа с потребителите на седемте услуги по проекта, свързана с извършване на разходи за съответните материали и консумативи;
- Разходи за гориво на автомобила за мобилна социална работа и осигуряване достъп до интегрирани услуги;
- Режийни разходи;
- Изпълнение на дейностите по информиране и публичност, Организация и управление на проекта;
Горепосочената сума не е налична по сметката на проекта. 
           Разходваните за периода средства ще бъдат верифицирани и възстановявани от УО след представяне на две Междинни искания за плащане /м. януари и м. юли 2020 г./, както и един финален отчет с окончателно искане за плащане през м. януари- февруари 2021 г.
           Съгласно  чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публични финанси за авансово финансиране на плащания по Проекти, могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от общинския бюджет, при наличност от временни свободни средства.
Във връзка със своевременното изпълнение и постигане целите, заложени в Проект „За равен шанс на децата“, както и спазване ритмичността по внасяне на предстоящите /междинни и финален отчет/ е наложително одобряване на безлихвен заем до края на 2020 г от 416 496,00 лв., който ще бъде частично погасен до размера на 80 % от стойността на общите допустими разходи, съгласно чл. 3.12 от Административен договор прогнозно до м. ноември 2020 г. и окончателно погасен до първото шестмесечие на 2021 г.
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните:																	                                                                                                              ПРОЕКТ! 

РЕШЕНИЯ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публични финанси:
1. Дава съгласие за предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община град Добрич по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в размер на 416 496,00 лв. (четиристотин и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лв.) с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта;
           2. Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на исканията за Междинни и Финално плащане от Управляващия орган на програмата;
3. Възлага на Кмета да извърши  последващи действия по изпълнението на Решението.   



ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич




