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ОТНОСНО: Доклади от кметове на райони на Столична община във връзка с кандидатстване за
финансиране по операция „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативната
програма за храни и/или материално подпомагане
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с постъпили доклади от кметове на районни администрации на Столична община във
връзка с кандидатстване с проекти на районите за финансиране по операция „3.1 - Топъл обяд в
условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативната програма за храни и/или материално
подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Ви
предоставям следното становище:
Операцията е продължение на една от мерките за подкрепа на пострадалите от кризата –
осигуряването на топъл обяд. Допустимите целеви групи са хора без доходи или с доходи под
линията на бедност, които са в невъзможност да осигурят основните си жизнени потребности, нямат
близки, които да им окажат подкрепа, рискът от заразяване или от неблагоприятно протичане на
инфекцията за тях е по-висок.
Кандидатстването с проекти е на два етапа – до края на м. декември 2020 г. и до края на м. януари
2021 г. Допустими кандидати са общини и райони на общини. Кандидатите трябва да предвидят
предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се при спазване на противоепидемичните мерки,
включително да доставят храната до дома на потребителите при нужда.
Обръщам внимание, че съгласно изискванията за кандидатстване (стр. 8) е необходимо
предоставянето на топъл обяд да се реализира като местна дейност, въз основа на Решение на
общинския съвет. Уточнено е, че съгласно Закона за публичните финанси, „местни дейности“ са
дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят въз основа на
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закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като делегирани от държавата
дейности. В тази връзка е необходимо в проектите на решение на районите да се изпише, че услугата
по предоставяне на топъл обяд в рамките на проекта по настоящата операция, ще се реализира като
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Във връзка с гореизложеното, предвид социалната значимост на проектите, подкрепям докладите на
районните кметове във връзка с кандидатстването по посочената процедура да бъдат внесени за
разглеждане и вземане на решение от Столичния общински съвет.
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