ДО                                   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ	


Д О К Л АД Н А  З А П И С К А

от Йордан Йорданов 
 Кмет на Община град Добрич

Относно: Предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти финансирани със средства на Европейския съюз.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Община град Добрич е бенефициент по редица проекти финансирани със средства от Европейския съюз. В процеса на изпълнението на проектите е необходимо осигуряването на финансов ресурс за извършване на допустими разходи, които в последствие се верифицират и възстановяват. 
Със свое Решение № 45-8/29.01.2019 г., т 16.1. Общински съвет град Добрич, упълномощава кмета „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет“. Решението е върнато за ново обсъждане, с указание за отмяна със Заповед № АдК-04-8 от 11.02.2019 г. на Областния управител на област Добрич.
За реализацията на изпълняваните през 2019 г. проекти е необходимо да се предоставят временни безлихвени заеми, като сроковете за предоставяне и възстановяване на заемите са в зависимост от условията на финансиращата програма. Невъзможността за предоставяне на временни безлихвени заеми би довело да неизпълнение на тези  условия и срокове.
За авансово финансиране на плащанията по проекти могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от общинския бюджет, съгласно чл. 104, ал. 1 т. 5 от Закона за публичните финанси. Във тази връзка предлагам Общински съвет град Добрич да даде съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по бюджета на Община град Добрич за 2019 г., за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
За всеки конкретен проект, съответният ръководител на проекта ще подготвя мотивиран доклад до кмета на общината, съдържащ информация относно необходимата сума, сроковете на усвояването й в процеса на изпълнение на проекта, и срока на възстановяване. Заемите ще бъдат предоставяни периодично, изцяло или на части, след одобряване на доклада, при наличие на временно свободни средства по общинския бюджет.  
 Информация за отпуснатите и възстановени временни безлихвени заеми ще бъде предоставяна на Общински съвет град Добрич в сроковете и по реда на чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

    Предвид гореизложеното предлагам Общински Съвет да вземе следните
ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6,  т.10 и ал.2; чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 и чл. 126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет град Добрич:
	Отменя т. 16.1. „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет“, от Решение № 45-8/29.01.2019 г.
	Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по бюджета на Община град Добрич за 2019 г., за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
	Упълномощава кмета на общината да одобрява внесените мотивирани доклади от ръководителите на проекти, относно размера на временните безлихвени заеми, сроковете за усвояване, и срока за възстановяването им. 
	Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по бюджета, във връзка с предоставените и възстановените временни безлихвени заеми по съответните функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.			








ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич
















