ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 11-1
от 16.11.2020 година
за даване на съгласие за участие с проектно предложение
пред Фонд „Социална закрила“ за предоставяне на услугата „Обществени
трапезарии“ през 2021 година

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I. ДАВА съгласие Община Генерал Тошево да участва с проектно предложение за
реализиране на услугата „Обществени трапезарии“ пред Фонд „Социална закрила“ на
стойност 95 616,00 лв.
II. ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на топла храна като местна дейност
по смисъла на Закона за публичните финанси.
III. Средствата за реализиране на услугата „Обществени трапезарии“ са осигурени
от Фонд „Социална закрила”
IV. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 16.11.2020г., протокол №11, т.1 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 11- 3
от 16.11.2020 година
за издаване на запис на заповед във връзка с удължаване изпълнение на проект
BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004
„Услуги за ранно детско развитие”

На основание чл.21, ал.1, т.10, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.535 от Търговския закон и в изпълнение на
Проект BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

1. ДАВА съгласие Кметът на Община Генерал Тошево да издаде запис на заповед
за сумата от 41 452 (четиридесет и една хиляди четиристотин петдесет и два) лв. в полза
на Министерство на труда и социалната политика с оглед получаване на авансово
плащане по Проект BG05M9OP001-2.004-0012 ”Заедно можем да продължим”.
2. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 16.11.2020г., протокол №11, т.3 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9500 Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5
Тел.: 05731/23-87, 20-20, Факс: 25-05, obsavet@toshevo.org

РЕШЕНИЕ № 11-2
от 16.11.2020 година
за „Благотворителна Коледа 2020 година”
- Осигуряване на средства за закупуване на трайни хранителни продукти
за социално слаби жители на града и общината.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

I.ДАВА съгласие Община Генерал Тошево да осигурява 1 500,00 /хиляда и
петстотин/ лева за „Благотворителна Коледа 2020 г.” за закупуване на трайни хранителни
продукти, които да се предоставят на крайно нуждаещи се жители на общината.
II. Средствата са предвидени в дейност 2122 „Общинска администрация“, § 4214
„Обезщетения и помощи по решение на ОбС“.
III. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Генерал Тошево да извърши последващите
съгласно закона действия.
Решението е прието - от 14 гласували – с 14 „за”, 0 „против”, 0 „въздържал се” на
заседание на общинския съвет, проведено на 16.11.2020г., протокол №11, т.2 от дневния
ред и е подпечатано с печата на общинския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС
д-р ЯНА БОНЕВА

ISO 9001 – Система за управление на качеството на услугите за гражданите
ISO 14001 -Система за управление на околната среда

