
О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  Ч У П Р Е Н Е  

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402 

e-mail: obs_chuprene@abv.bg     http://chuprene.com 

1 
 

 

РЕШЕНИЕ № 260 

 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 45 ОТ 25.11.2022 г. 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Чупрене по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027 г. и откриване на дейността по предоставяне на топъл 

обяд, като местна дейност. 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка & 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните 

финанси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и съгласно изискванията за 

кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“,  

                                       Общински съвет - Чупрене взе следното решение: 

1.Дава съгласие Община Чупрене да кандидатства по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл 

обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021- 2027 г.  

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд, като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси.  

 3. Упълномощава кмета на Община Чупрене да предприеме всички необходими действия за 

подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027 г., както и да извърши всички последващи действия, във връзка с изпълнението на 

настоящото решение. 

 Мотиви: Обявена е процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, която се реализира от 

общини и райони на общини на територията на Република България. 

С предоставяне на топъл обяд по Оперативната програма ще се постигнат следните цели, 

продължителност, дейности и целеви групи:  

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) ще допринесе 

активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към справяне с проблема на 

материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. 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. 

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в рамките на 
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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. Прясно приготвена топла храна, под формата на супа, основно ястие и хляб и 

поне веднъж седмично десерт, ще се предоставя на предварително идентифицирани потребители, 

като хранат следва да бъде пълноценна и разнообразна, съобразена с общоприети рецептурни 

норми в страната и при спазване на изискванията за безопасност на храните.  

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд 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.  

Съгласно утвърдените Условия за кандидатстване, Община Чупрене, следва да представи 

Решение на Общинския съвет, за реализиране на предоставянето на топъл обяд като местна дейност, 

по смисъла на §1, т.20 от Допълнителни разпоредби, на Закона за публичните финанси, съгласно 

който „местни дейности“ са дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които 

общините предоставят въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които не се 

финансират като делегирани от държавата дейности. Предоставянето на топъл обяд не се финансира 

като делегирана от държавата дейност, поради което, за да се удостовери допустимостта на 

кандидата се изисква решение на съответния общински съвет. 

Предварителното изпълнение се налага с оглед необходимостта от кандидатстване до 

30.11.2022 г. по процедурата. 
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          Премина се към поименно гласуване.  

Гласували  поименно 11 (единадесет) съветника: 

Адриан Мирославов Маринов „ЗА” 

Антонина Алексиева Георгиева „ЗА” 

Богомил Данчов Станков „ЗА” 

Валери Милчов Белясин „ЗА” 

Велислава Миленова Вълчинова „ЗА” 

Георги Милчев Йокин „ЗА” 

Иван Весков Велков „ЗА” 

Илиян Георгиев Тонин „ЗА” 

Ленка Сандова Суйкова „ЗА” 

Радостина Александрова Ранчинска „ЗА” 

Цветан Ангелов Николов „ЗА” 

  
 

„ЗА”  –  11 (единадесет) гласа 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - 0 

Предложението се приема с 11 (единадесет) гласа - „ЗА”. 

Предложението  се приема. 

 

 

 

Протоколчик :                                             Председател ОбС :     

                   / Е. Петрович/                                                                            / И.Велков / 
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ПРОТОКОЛЧИК :                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС :     

                  /Е. Петрович/            /И. Велков/ 

 

 

 


