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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
Кмет на Община град Добрич


Относно: Кандидатстване с проектно предложение „Приют за бездомни лица и семейства”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община град Добрич е кандидатствала по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ с проектно предложение „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“. Процедурата е насочена към разширяване спектъра от предлаганите социални дейности в съответствие с поставените регионални приоритети и при наличие на обществена подкрепа чрез реализацията на интегрирания план за разрешаване на приоритетните задачи, попаднали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми в общината. Тя цели:
	Да осигури подходяща инфраструктура за развитие на нова социална услуга ;
	Да се подкрепят уязвими  групи от населението в нужда;
	Да се създават условия за социална интеграция на лица в неравностойно положение;
	Да се допълнят видовете социални услуги, предоставяни от общината.

	Подаденото през 2019 г. проектно предложение включва следните дейности: строително-монтажни работи, доставка на обзавеждане и оборудване, упражняване на строителен и авторски надзор на нова социална услуга Приют за бездомни лица и семейства с капацитет до 15 места.  Предвижда се, услугата да бъде разкрита в имот частна общинска собственост – къща, намираща се в град Добрич на ул. „Хан Кардам“ 13, с разгъната площ 365 м2. Жилището отговаря на всички изисквания за обитавана площ и може да удовлетвори потребностите за пълноценна социална интеграция и настаняване на 15 лица. 
	Разкриването и предоставянето на социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства” е планирано в Стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за периода 2016 – 2020 и в Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2017 – 2018 година.

	След приключване на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, дейностите по предоставяне на социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства“ ще се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Крайният срок за изпълнение на този проект е 31 декември 2023 година. По настоящата процедура не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента. 
	Проектното предложение „Приют за бездомни лица и семейства“ трябва да бъде депозирано до  30 април 2020 година. 
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, към пакета документи заедно с проектното предложение трябва да бъде приложено и Решение на Общинския съвет за поемане на съответни ангажименти. 
На основание на гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да вземе следните:

				                     
                                                                                                                                             ПРОЕКТ

РЕШЕНИЯ:
	На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.1 и ал.2, т.5 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общински съвет град Добрич:


	Дава съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 с проектно предложение „Приют за бездомни лица и семейства”.
	Дава съгласие да бъде разкрита нова социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства” на територията на община град Добрич, с капацитет 15 места.

 2.  Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно Закона действия. 
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