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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 9 5

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За даване на съгласие на Столична община - Район „Младост“ за
кандидатстване с проект „Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19 в СО-Район Младост“ по операция „3.1 - Топъл обяд в
условията на пандемията от COVID-19“ по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014- 2020 г.
и съгласие за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд
като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Дава съгласие на Район „Младост“ - СО, да кандидатства по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014-2020, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“, за финансиране по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2. Определя дейността по т.1 от настоящото решение като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
3. Възлага изпълнението на решението на кмета на Район „Младост“
- СО.
4. При необходимост от авансово финансиране по Програмата,
същото да бъде осигурено заемообразно от бюджета на Район „Младост“.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 72 от дневния

ред, по доклад № СОА20-ВК08-15938/10.12.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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