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 „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор за осигуряване на заетост № ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община град Добрич е бенефициент по Проект „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор за осигуряване на заетост № ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
	Целта на Компонент II по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. /навършили 30 години/, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.  
	Конкретната цел на настоящия проект е осигуряване на заетост за срок от 24 месеца /22.04.2019 г. – 22.04.2021 г./ на две лица на длъжност „специалист-ТРЗ“  и „пазач-портиер“.
За реализирането на проекта е сключен договор между Агенция по заетостта и Община град Добрич. В изпълнение на договора са сключени трудови договори с две лица, насочени от Бюро по труда гр. Добрич и одобрени от Община град Добрич. 
В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване на финансов ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в последствие се верифицират от управляващия орган на програмата и се възстановяват.
За изплащане на възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по сключените трудови договори за периода от 22.04.2019 г. до 31.08.2019 г. е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на Община град Добрич по извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от европейския съюз, в размер до 5800,00 лв.
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. 
Необходимите средства по проекта до 31.08.2019 г. в размер до 5800,00 лева 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 „Обучения и заетост“ Компонент II, съгласно договор за осигуряване на заетост № ОЗ-ХУ-03-13-3009#9/11.04.2019 г., проект BGО5М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в размер  до 5 800,00 (пет хиляди и осемстотин) 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 Агенция по заетостта.


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




ВНОСИТЕЛ
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 
Кмет на Община град Добрич


 

