
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 „За моето бъдеще“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община град Добрич е бенефициент по проект „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
	Основната цел на проекта е да се продължи процеса на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктура за постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му. 
	Конкретните цели на проекта са:
	Да се създаде нова социална услуга, за подкрепа на деца, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи, които напускат системата, за да се подпомогне тяхното социално включване – „Наблюдавано жилище“.

Да се реформира съществуваща социална услуга, за да се предоставят нов вид съпътстващи услуги в общността. 

В процеса на изпълнение 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 реализирането на проекта са сключени и са изпълнени договорите, касаещи заложените дейности. Една част от средствата по договорите са разплатени от отпуснатото авансово плащане. С Решение № 47 – 17 / 26.03.2019 г. Общински съвет град Добрич дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем в размер до 100 284,66 лв., с цел разплащане на разходите по изпълнение на проекта. Тези средства са недостатъчни за окончателното разплащане на всички дейности, поради което е необходимо допълнително 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 8 684,00 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 в размер до 8 684,00 лв. 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 „За моето бъдеще“, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0018-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в размер  до 8 684,00 (осем хиляди шестотин осемдесет и четири) лв., 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



