
 1 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 393 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Николаево по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от 

Европейския социален фонд плюс 

 

Мотиви:  

Община Николаево е допустим кандидат за Конкретен Бенефициент по 

Програмата за храни и основно материално подпомагане, процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.  

До 30 септември 2022 г., Община Николаево предоставя топъл обяд на 350 лица 

по проект BG05FMOP001-5.001-0009-С01 „3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията 

от COVID-19 в община Николаево“, финансиран от Оперативната програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския фонд за 

подпомагане на най-нуждаещите се лица.  

Процедура „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. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната 

национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на 

социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за 

преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за 

осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, 

изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. 

 

Целевите групи, допустими по тази операция 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, 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 

МЛП; 

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. 

 



 2 

Допустимите видове дейности по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“ са: 

1. Определяне на целевите групи. 

2. Приготвяне на топъл обяд. 

3. Предоставяне на топъл обяд. 

4. Предоставяне на съпътстващи мерки.  

Топлият обяд ще се предоставя в работните дни от месеца и ще включва 

супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.  

 

Съпътстващите мерки се изразяват в индивидуално консултиране и 

съдействие на крайните потребители на топъл обяд, съобразно личните им нужди за 

възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на 

общината; за ползване на административни общински услуги, за здравословно и 

балансирано хранене; както и други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и 

консултиране в отговор на конкретно възникнали нужди и проблеми; индивидуални 

или групови консултации, насочени към повишаване на информираността на хората 

относно измененията в световния климат; включване в инициативи за опазване и 

почистване на околната среда, съвети за намаляване на разхищението на храни и 

използването на пластмасови изделия за еднократна употреба.  

 

Допустимите разходи при реализиране на операцията са: 

1. Разходи за единица продукт „топъл обяд“ /в размер на 3,20 лв с включен 

ДДС за лице/. 

2. Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, 

определени като единна ставка в размер на 7 на сто от разходите за храна. 

3. Разходи за съпътстващи мерки – също под формата на единна ставка в 

размер на 7 на сто от разходите за храна. 

 

По настоящата процедура разходите са допустими: 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., считано от 01.10.2022 г. до 30 09. 2025 г. 

Съгласно Условията за кандидатстване, необходимо е към проектното 

предложение да се приложи Решение на Общински съвет, в което да бъде изразено 

съгласие за подаване на проектно предложение по горепосочената процедура 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ и за определяне на дейността по предоставяне на 

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

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“, Общински съвет-Николаево: 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие Община Николаево да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на Програмата за храни и основно материално 

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

местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси за целия срок на 

изпълнение на дейностите. 

 

3.Възлага на Кмета да извърши всички необходими действия при 

кандидатстването и реализирането на проекта. 

 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


