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СОА20-ВК08-16080/14.12.20 г. р-н „Оборище“ – СО
СОА20-ВК08-16081/14.12.20 г. р-н „Овча купел“ – СО
СОА20-ВК08-16123/14.12.20 г. р-н „Надежда“ – СО
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
Електронен документ, подписан с ел. подпис. До адресатите се изпраща чрез СЕОС/АИССО.
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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.

С УВАЖЕНИЕ

X
Зам.-кмет на Столична община

Съгласувано чрез АИССО: В. Петрова, директор на дирекция „ИХУПП“ 14.12.20 г.
Изготвено чрез АИССО: С. Блажева, старши експерт в дирекция „ИХУПП“ 14.12.20 г.

Електронен документ, подписан с ел. подпис. До адресатите се изпраща чрез СЕОС/АИССО.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg

ДО
Г – Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
УЛ. „МОСКОВСКА” , № 33

ДОКЛАД
ОТ МЛАДЕН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
Район „Връбница“ изразява своето намерение и желание да кандидатства по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP0015.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-2019“ с проектно
предложение: „С грижа към жителите на район "Връбница" - предоставяне на
топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“. Съгласно изискванията за
кандидатстване по процедурата, бенефициентът се задължава да реализира услугата за
директно предоставяне на безвъзмездна помощ, като осигури приготвяне и доставяне
на топъл обяд за срок до 27.04.2021г.
Предоставянето на топъл обяд от страна на Район „Връбница“, ще бъде значима
помощ, тъй като чрез нея има реална възможност най-бедните и уязвими хора, а
именно 190 лица, 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 ще продължат да получават топла, питателна и
здравословна храна до дома си.
Услугата „Топъл обяд“ се администрира от Района от 2013г. до момента по
различни програми и проекти, което е доказателство, че има натрупан опит в
предоставянето на социални услуги.
За да бъде осигурена непрекъснатост на услугата „Топъл обяд“ и оказване на
навременна грижа за най-уязвимите групи от населението се обръщаме към Вас с
молба Столичен общински съвет на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация да разгледа на свое заседание

предложението и проекта за решение за даване на съгласие Район „Връбница“ да
кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл
обяд в условия на пандемията от COVID-2019“.
Приложение:
1.Проект за решение на СОС – 2 екз.
С уважение,

X
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

/ИЧ/
Доклада се издава в 3 /три/ екземпляра, един за Деловодството и изпращане чрез
СЕОС/АИССО и два на хартиен носител за адресата.
Приложението се изпраща в 2 екз. на хартиен носител на адресата

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е №...............
на Столичния общински съвет
от .................................година

За кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в
условия на пандемията от COVID-2019“
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

1. Дава съгласие Район „Връбница"-Столична община, представляван
от Младен Василев Младенов - Кмет на Района да кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 –
Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-2019“ .
2. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Район
„Връбница“- Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ..................., Протокол № .........., точка .........от дневния
ред по доклад №...................................и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

Председател на
Столичен общински съвет:
/Елен Герджиков/

Съгласувано с Гл.юрисконсулт на
Район „Връбница“
Гл.юрисконсулт:
/Павлина Атанасова/

