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

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

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

На 30.11.2020 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане.  

Операцията цели да допринесе за постигане на общата цел на оперативната 

програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на 

храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от 

нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети  в  отговор  на  

кризата, като  се  фокусира  върху  лицата, за  които осигуряването на храна е затруднено 

или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева 

програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна  ситуация  2020“,  финансирана  от  

националния  бюджет  за  справяне  с последиците  от  възникналата  епидемична  

обстановка  от  COVID-19, по която Община Смолян също изпълнява проект. Настоящата 

операция  дава възможност  за  разширяване  на  обхвата,  включително  и  по  отношение  

на  най-нуждаещите се лица.  

 

Конкретни цели:  

- Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани,  

които поради  бедност  и  продължителна  социална  изолация,  в условията  на  криза,  

произтичаща  от  разпространението  на  COVID-19  са  в затруднение да осигурят сами 

прехраната си. 

- Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата 

с фокус върху най-нуждаещите се лица.  

 

Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се 

реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Фонд за европейско 

подпомагане на най – нуждаещите се лица 2014-2020 г. Не се изисква съфинансиране от 

страна на кандидатите и безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от 

общо допустимите разходи по заявлението за финансиране. 

 

Допустими целеви групи в съответствие с целите на операцията са:  

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. 

 

Допустими дейности: 

1.Определяне на целевите групи 

2.Приготвяне на топъл обяд 

3.Предоставяне на топъл обяд. 

4.Реализиране на съпътстващи мерки 

 

Всички дейности по сключените договори следва да приключат не по-късно от 27.04.2021 г. 

 

При условие, че разходите са извършени в съответствие с правилата по настоящите 

изисквания за допустимост на разходите, дейностите са допустими за финансиране, както 

следва: 

1. считано от 01.01.2021 г. - за заявления за финансиране, подадени до 31.01.2021 г. 

включително, или 

2. считано от конкретна дата, посочена в заявлението за финансиране, следваща 

датата на подаване на заявлението за финансиране. 

 

За целите на операцията разходите са определени както следва: 

- за приготвяне на топъл обяд са определени като единица продукт - топъл обяд в  размер  

на  2.70  лв.  на  лице  на  ден,  при  спазване  на  правилата  за възстановяване на 

разходи за единица продукт. Разходите са предназначени за осигуряване  на  топъл  обяд  

– супа,  основно  ястие,  хляб  и  поне  веднъж седмично десерт.  

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени  

като  единна  ставка  в  размер  на 5%  от  разходите  единица продукт. 

- разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските 

организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на 

единна ставка в размер на 5% от разходите за единица продукт. 

 

Топъл обяд ще се предоставя в работни дни от месеца. По проекта ще се създаде 

организация за раздаването на храната, съответстваща на предписанията на националните 

органи за спазване на противоепидемичните мерки. Топлият обяд ще се раздава на 

потребителите на място в определени за това пунктове, или ще се доставя до домовете на 

потребителите.  

 

Съгласно утвърдените Изисквания за кандидатстване по настоящата процедура, Община 

Смолян следва да представи решение на Общинския съвет за определянето на дейността по 

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

финанси. 

 

Изискванията за кандидатстване и пакетът документи са публикувани на интернет 

страницата на Управляващия орган: http://www.asp.government.bg  и в ИСУН 2020, на адрес 

https://eumis2020.government.bg.  

 

 

 

 



 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

     

С оглед 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, , §1, 

т.20 от ДР на Закон за публичните финанси и в изпълнение на изискванията за 

кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

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

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, предлагам на 

Общински съвет – Смолян 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 Закон за публичните финанси. 

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в 

условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да предприеме всички необходими 

действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението 

на настоящето решение. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

 

 

  


