
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 186 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с 

Протокол № 19 

 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за прехвърляне на средства от Бюджет на 

Община Николаево, Дейност 623 „Чистота”, Параграф 1020 – 20 790.00 лв, в 

Извънбюджетна сметка по Оперативната програма за храни и основно материално 

подпомагане 2014 -2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“,  

Мотиви: 

През декември 2020 г. Община Николаево кандидатства по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, Процедура BG05FMOP001-

5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. До края на месец 

януари 2021 г. предстои подписване на договор за финансиране между Агенцията за 

социално подпомагане и Община Николаево за изпълнение на проект „3.1 – Топъл обяд 

в условията на пандемията от COVID-19 в община Николаево".  

Проектът ще бъде на стойност 84 199,50 лв, с период на изпълнение 04.01.2021 – 

27.04.2021 г. и включва следните основни дейности: 

 Определяне на целевите групи. 

 Приготвяне на топъл обяд. 

 Предоставяне на топъл обяд 

 Реализиране на съпътстващи мерки. 

Съгласно Поканата за подаване на проектни предложения по Процедура 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, 

дейностите са допустими за финансиране от 01.01.2021 г. за проектни предложения, 

подадени до 31.12.2020 г. Община Николаево подготви и подаде проектно 

предложение в ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на 

средства от ЕС в България) с входящ № BG05FMOP001-5.001-0009 на 15.12.2020 г.  

В изпълнение на дейност „Приготвяне на топъл обяд“ бе сключен договор с 

изпълнител на основание чл.20, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки. Това е ЕТ 

„Янко Мермеклиев“ с адрес гр. Казанлък, жк „Изток“, бл.72, вх. А, ет.3, ап.7.  

Дейностите по предоставяне на топъл обяд и съпътстващите мерки стартираха 

на 04.01.2021 г. Обхванатият брой потребители е 350 лица от всички населени места на 

община Николаево.  

Допустимите целеви групи са: 

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

2. Лица, поставени под карантина. 

3. Лица, обект на социално подпомагане. 

След сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за 

социално подпомагане, в качеството на Управляващ орган по ОПХ, Община 

Николаево, в качеството на Партньорска организация, ще има право да подаде искане 
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за авансово плащане в общ размер до 20 % от общата сума на допустимите разходи, 

предвидени в договора за БФП.   

Управляващият орган извършва междинни/окончателни плащания след 

верифициране на изпълнените дейности и извършените разходи, въз основа на 

подадени/въведени от Партньорска организация в предвидените за техническо и 

финансово отчитане функционалности на ИСУН 2020 искане за междинно/окончателно 

плащане и междинен/окончателен пакет отчетни документи, в съответствие с 

Ръководство на партньорските организации за изпълнение и управление на договори по 

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-

19“. Управляващият орган верифицира дейностите и разходите в срок от 30 работни 

дни от датата на тяхното получаване, като уведомява за това писмено Партньорската 

организация.  

В процеса на изпълнение на проекта е необходимо осигуряване на финансов 

ресурс за извършване на допустими възстановими  разходи, които в последствие се 

верифицират от управляващия орган на програмата и се възстановяват. 

Една част от средствата ще се осигурят от отпуснатото авансово плащане. За 

обезпечаване на част от предстоящите плащания към изпълнителя е необходимо да 

бъде отпуснат временен безлихвен заем от бюджета на Община Николаево по 

извънбюджетната сметка за отчитане на Средствата от европейския съюз, в размер на 

20 790,00 лв. 

Необходимите средства по проекта в размер на 20 790,00 лв. ще бъдат усвоявани 

поетапно  и възстановени, след верифициране на направените разходи.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, Общински съвет Николаево  

  

Р Е Ш И: 

 

 

1.За изпълнение на проект „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-

19 в община Николаево“ по Оперативната програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19“, във връзка с който до края на месец януари 2021 г. предстои 

подписване на договор за финансиране между Агенцията за социално подпомагане и 

Община Николаево, ПРЕДОСТАВЯ КАТО БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ сумата от 20 790,00 лв, 

която се осигурява, като средствата се прехвърлят от Бюджет /Бюджетна сметка/ на 

Община Николаево, Дейност 623 „Чистота”, Параграф 1020, в Извънбюджетна сметка 

по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане, с цел 

разплащане на разходи по изпълнение на проекта. 

 

 2.Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след одобрение на  искането за 

плащане от Управляващия орган на програмата, но не по - късно до 20 декември 2021 

година. 

 

 3.Възлага на Кмета да извърши всички необходими последващи действия по 

изпълнение на Решението. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 
 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 


