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        ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на Топъл обяд от Община 

Елхово като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

 

  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

 

На 30.11.2020 г. Агенцията за социално подпомагане в качеството си на 

Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, публикува изисквания за кандидатстване по продедура за директно 

предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 – „ 3.1 - Топъл 

обяд в условия на пандемията от COVID-19“. 

Дейностите по процедурата ще позволят на общините, които към момента изпълняват 

проекти по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 

2020 г.“ да осигурят и продължат предоставянето на топъл обяд на нуждаещи се лица, 

считано от 01.01.2021 г.  

Община Елхово изпълнява сключен договор за предоставяне на топъл обяд със срок на 

действие до 31.12.2020 г. и планира да продължи услугата и след 01.01.2021 г.  

Съгласно договорът по Целевата програма 50 лица, получават храна, която се приготвя 

и доставя на потребителите от Домашният социален патронаж към Общината. 

Потребители по новообявената процедура, могат да бъдат лица, който попадат в 

някоя от следните допустими 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.  

Съгласно изискванията за кандидатстване по продедура за директно 

предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-5.001 – „ 3.1 - Топъл 

обяд в условия на пандемията  от COVID-19, общините кандидати следва да представят 

Решение на общинския съвет за определянето на дейността по предоставяне на топъл 

обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

 

 



Предвид  гореизложеното предлагам, Общински съвет-Елхово да вземе следното 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.7 във връзка с чл. 21, ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и във връзка § 1, т.20 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет – 

Елхово :   

Определя дейността по предоставяне на Топъл обяд, която ще се реализира от 

Община Елхово по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Продедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG05FMOP001-5.001 – „ 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията  от COVID-19“  като 

местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, която не се финансира 

като делегирана от държавата дейност. 

 

 

 

 ПЕТЪР  КИРОВ 

 Кмет на община Елхово 

 

 
С Изготвил: 

Даниела Минкова 
началник отдел „ППХД” 

Съгласувал: 
Даниела Трендафилова 
гл. юрисконсулт 

: 
 
Изготвил: 
Даниела Минкова 
началник отдел „ППХД” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


