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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне 

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

По програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. на Агенцията за 

„Социално подпомагане“ обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. 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, включително децата, и прилагане на 

съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с 

топъл обяд се цели да се осигури 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. Услугата достига и до по-

отдалечени места, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на 

прехраната си. 

Общият предвиден размер за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 

127 737 000 лева. Стойността на проектите се определя на база: броят на обхванатите 

потребители; работните дни; разходите за закупени хранителни продукти, използвани за 

приготвянето на топъл обяд на стойност 3,20 лв. на човек на ден; административните 

разходи и разходите за транспорт и съхранение, както и тези за съпътстващи мерки – 

всеки от които е на единна ставка в размер на 7 на сто от стойността на разхода за топлия 

обяд. 
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Допустими целеви групи по тази процедура 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 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. 

Одобрените потребители ще получават супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично 

десерт всеки работен ден. 

Разходите по операция „Топъл обяд“ са допустими от конкретно посочена дата, следваща 

датата на подаване на проектното предложение, но не по-рано от 01.10.2022 г., независимо 

от датата на сключване на Административния договор.  

С цел намаляване на административната тежест, административните договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се сключват дългосрочно, но не 

повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица 

продукт - топъл обяд.  Изпълнението на дейностите по процедурата, които включват 

приготвянето и предоставянето на топъл обяд, и реализирането на съпътстващите мерки 

ще се осъществява от Домашен социален патронаж – гр. Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ:: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23, и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от същия; § 1, т. 20 от Закона за 

публичните финанси и в изпълнение на изискванията за кандидатите по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“, Общински съвет Елена:  

1. Дава съгласие Община Елена да кандидатства по операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“. 
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2. Дава съгласие за определяне на дейностите по предоставяне на топъл обяд като 

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

3. Възлага на кмета на община Елена да подготви и внесе проектното предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 

„Топъл обяд“   

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

 

Изготвил:    

     : 

Десислава Шопова, заместник-кмет ХД      

10.10.2022 г., 17:30 ч. 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Драгомир Цанев, главен юрисконсулт  
 

 


