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ДО 
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НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на 

Община Неделино като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На 19.09.2020г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“ по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС.  

Операцията цели осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна 

за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си 

осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и 

са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя 

целогодишно, в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.  

Процедурата „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в 

рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната 

цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни 

и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица. Община Неделино 

успешно реализира дейностите по проект към процедурата „Топъл обяд“ в рамките на 

програмен период 2014-2020г. Към момента изпълнява договор за БФП 

BG05FMOP001-5.001-0022-C08 по процедура № „3.1 - Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“ със срок на действие до 30.09.2022г. 

Настоящата процедура дава възможност на общината ни да продължи да предоставя 

услугата на най-нуждаещите се лица. 

Допустими целеви групи: Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата 

процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и 

условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и 

основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд 

плюс. Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: 1. лица и семейства без доходи 

или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които 

имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават 

подкрепа от близките си; 2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на 
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лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 3. 

лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със 

затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с 

ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма 

лична помощ; 4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 5. скитащи и бездомни лица; 6. 

лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците. Неполучен топъл обяд, който отговаря на 

сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, 

посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от Наредбата, както и на лица и семейства, настанени в 

приюти и домове за временно настаняване.  

Допустими дейности: 

1. Определяне на целевите групи                        3. Предоставяне на топъл обяд 

2. Приготвяне на топъл обяд                                4. Предоставяне на съпътстващи мерки. 

 

Дейностите са допустими за финансиране, както следва: - За общините, които имат 

действащ договор за предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 със срок на изпълнение до 

30.09.2022 г. и подадат проектно предложение в рамките на първите два срока за 

кандидатстване по настоящата процедура или до 31.10.2022 г., като разходите за тях са 

допустими считано от 01.10.2022 г., независимо от датата на сключване на 

Административния договор. Разходите се считат за допустими в рамките на общата 

продължителност на договора, но не по-късно от 30.09.2025 г. 

За целите на операцията разходите са определени, както следва:  

1. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на топъл 

обяд, който включва единствено разходите за продуктите, вложени в АГЕНЦИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ 

СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд - приготвянето на супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 3,20 лв.  

2. Административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и 

приготвяне, поети от бенефициентите, разпределящи храните и/или основното 

материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в 

размер на 7% от разходите по т. 1.  

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициентите или от тяхно име и 

декларирани от бенефициентите, доставящи храните и/или основното материално 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% 

от разходите по т. 1. 

Топъл обяд ще се предоставя във всеки работен ден от месеца. Той ще се раздава на 

място в определения за това пункт. 

Съгласно утвърдените изисквания за кандидатстване по настоящата процедура, 

Община Неделино следва да представи решение на Общински съвет за определяне на 

дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси. 

Указанията за кандидатстване и пакетът документи, както и критериите за оценка, са 

публикувани на интернет страницата на Управляващия орган: 

http://www.asp.government.bg и в ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg. 



 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал.1, т.7, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси и в 

изпълнение на изискванията за кандидатстване по процедурата за директно 

предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по ПХОМП 2021-2027г., 

предлагам Общински съвет – гр. Неделино да приеме следните 

 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като 

местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закона за публичните финанси. 

2. Дава съгласие Община Неделино да кандидатства по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 Топъл 

обяд по ПХОМП 2021-2027г., 

3. Упълномощава кмета на Община Неделино да предприеме всички необходими 

действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 Топъл 

обяд по ПХОМП 2021-2027г., както и да извърши всички последващи действия, 

във връзка с изпълнението на настоящото решение. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 


