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Изх. …………………. 

Дата: ………………… 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Кандидатстване на община Неделино по проект „Разширяване и 

модернизация на кухненско оборудване  и обзавеждане на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Неделино ще кандидатства по проект  „Разширяване и модернизация на 

кухненско оборудване  и обзавеждане на обществена трапезария гр.Неделино“, 

финансиран от Фонд „Социална закрила“ 

Община Неделино от 2016г. предоставя услугата „Топъл обяд“ за следните 

целеви групи: 

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които 

поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията.  

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията 

на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в 

невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

През 2020г. община Неделино кандидатства с проект „3.1 - Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19 в община Неделино“ за предоставяне на 

социалната услуга „Топъл обяд“ в новия планов период. Поради проявения голям 

интерес от страна на целевите групи, по проекта броят на потребителите е 250 с 

тенденция да бъде увеличен. Към настоящия момент съществуващото оборудване е 

недостатъчно, морално остаряло и с голям разход на ел.енергия. 

Предвид гореизложеното община Неделино кандидатства пред Фонд „Социална 

закрила“ към Министерство на труда и социалната политика с проект „Разширяване и 

модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена трапезария 

гр.Неделино“, който обслужва тези целеви групи. Финансовата рамка на всяко 

проектно предложение по целевата програма е за реализиране на проекти за оборудване 

и обзавеждане на обществени трапезарии е в размер до 36 000 лв. с ДДС,  от които 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


кандидатът трябва да осигури съфинансиране най-малко 10% от общия бюджет за 

проектното предложение. 

Стойността на проекта „Разширяване и модернизация на кухненско оборудване  

и обзавеждане на обществена трапезария гр.Неделино“, финансиран от фонд „Социална 

закрила“ е в размер на 36 000 лв. с ДДС, от които 30 240 лв. е финансиране от  Фонд 

„Социална закрила“ към МТСП, представляващ 84% от стойността на проекта, а 16% се 

дофинансира от община Неделино в размер на  5 760 лв. с ДДС.  

Тъй като кандидатстването към Фонд „Социална закрила“ е на състезателен 

принцип се налага предварително изпълнение на настоящото решение. 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет –Неделино: 

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие кмета на община Неделино да кандидатства по проект  

„Разширяване и модернизация на кухненско оборудване  и обзавеждане на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ 

 2. Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 5 760 лв. с ДДС, 

представляващ 16% от бюджета на проекта за съфинансиране  по  проект: 

„Разширяване и модернизация на кухненско оборудване и обзавеждане на обществена 

трапезария гр.Неделино“, финансиран от Фонд „Социална закрила“  

 3. Дава съгласие да бъде допуснато предварително изпълнение на настоящото 

решение на основание чл.60, ал1 от АПК. 

 

  

  

ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 

 


