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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 временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Заедно учим, творим и играем“, Договор №БС -33.16-2-02020/03.10.2017 г. с Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
 
 
Община град Добрич е бенефициент по Проект „Заедно учим, творим и играем“, съгласно Договор №БС -33.16-2-02020/03.10.2017 г.  с  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Основните  цели на проекта са свързани със създаване на условия за равен достъп качествено образование, интеграция на  децата и учениците от етническите малцинства, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Проектът се реализира в периода 03.10.2017 г. – 31.07.2019 г. и включва: 

	Дейност 1 „Организация и управление на проекта“;

Дейност 2 „Информиране и публичност на проекта“;
Дейност 3 „Конференции, обучения, семинари, кръгли маси“;
Дейност 4 „Овладяване на българския книжовен език от децата и ученици от етническите малцинства“;
Дейност 5 „Извънкласни и извънучилищни дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование“;
Дейност 6 „Осигуряване на допълнителна работа с ученици и деца от етническите малцинства – тематично лятно училище“.
          Разходите по проекта са свързани със закупуване на материали, изплащане на възнаграждения, транспортни разходи, командировъчни разходи, разходи за  закупуване на награди и др.
          В процеса на изпълнението на проекта е необходимо осигуряването на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на  проекта и се възстановяват. 
         За авансово финансиране на плащанията по Проекти могат да бъдат отпускани временни безлихвени заеми от общинския бюджет, при наличност от временни свободни средства, съгласно чл. 104, ал. 1 т. 5 от Закона за публичните финанси.
         Предвид наближващия краен срок за приключване на проекта за периода до края на  м. юли 2019 г. са необходими средства по Проекта в размер  на 3 815 лв., /три хиляди осемстотин и петнадесет лева/ които 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 „Заедно учим, творим и играем“ с Договор БС -33.16-2-020/03.10.2017 г. с ЦОИДУЕМ в размер  на 3 815 лв. /три хиляди осемстотин и петнадесет лева/, с цел разплащане на разходи по изпълнение на проекта.

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


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

 
 
  
ВНОСИТЕЛ: 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 


