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 „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“, с регистрационен № BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05 „Грижа за по-добър живот”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община град Добрич е бенефициент по Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
	Основна цел  на проекта е допълване, надграждане и разширяване обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, както и намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед задоволяване на основно материално лишение. Проектът включва и изпълнение на дейности, предвидени в допълнение към разпределението на храна и/или на основно материално подпомагане, с цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни  социални ситуации по устойчив начин, изразяващи се в индивидуално и групово консултиране, подкрепа и съдействие, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
Конкретните дейности по проекта са предоставяне на топъл обяд на 110 души, представители на целевите групи, ползващи услугата през зимния период на годината, с цел подобряване качеството им на живот, както и дейности с цел намаляване на социалното изключване или справяне с извънредни социални ситуации, като консултиране относно балансиран режим на хранене, управление на семейния бюджет, основни социални права, насочване към други услуги.
	В процеса на изпълнени 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 реализирането на проекта са сключени и се изпълняват всички договори, касаещи заложените дейности. Една част от средствата по договорите се разплащат от верифицираните разходи от Управляващия орган. За обезпечаване на част от предстоящите плащания към изпълнителите е необходимо да бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на Община град Добрич по извънбюджетната сметка  за отчитане на Средства от европейския съюз на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Социални услуги, в размер до 6 700,00 лв.
За 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 31.12.2019 г. в размер до 6 700,00 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 „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2020”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BGО5FМOPО01-3.002-0172-C05, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, в размер  до 6 700,00 лв. /шест хиляди и седемстотин 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





