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 временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439“, Договор за финансиране № 39246 / 04.04.2018г. по програма „Интеррег V-А Румъния – България“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община град Добрич е бенефициент по Проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439“, договор за финансиране № 39246/04.04.2018 г.
Основната цел на проекта е ремонт и реконструкция на определящи за градската среда на град Добрич транспортни връзки – Улица „Никола Петков“ и Булевард „Добруджа“ в частта от кръстовището с Булевард „Добричка Епопея“ до Пътен възел с околовръстния градски пръстен. Ремонта на Булеварда включва и важно мостово съоръжение над ЖП линията Варна-Кардам-Констанца.
Разходите във връзка с Проекта са свързани единствено и само с разплащания с фирмите изпълнителки на строително монтажните работи по двете обособени улични позиции. Изпълнителите са избрани съгласно изискванията на ЗОП и изборът им е верифициран от контролните органи на България и Румъния.
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 програмата 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. 
За периода до края на 2019 г. са необходими средства по Проекта в размер  до TBGN 5702 / пет милиона  седемстотин и две хиляди 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 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ ROBG439“, Договор за финансиране № 39246/04.04.2018 г. по програма „Интеррег V-А Румъния – България“ в размер  до  TBGN 5702 / пет милиона седемстотин и две хиляди 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 програмата.


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



ВНОСИТЕЛ:                                                                                                                              ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
Кмет на Община град Добрич                   

