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ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
ОТ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ - КМЕТ НА СО РАЙОН „СЛАТИНА“

Относно: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на
СО район „Слатина” за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014- 2020, Операция BG05FMOP001-5.001
”3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19”, за финансиране по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
I. ОБОСНОВКА

Агенция за социално подпомагане чрез дирекция „Международно
сътрудничество, програми и европейска интеграция” стартира процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция
BG05FMOP001-5.001 „ 3.1- Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” по
ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда
за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица/ФЕПНЛ/. 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.
Общата цел на оперативната програма е свързана с намаляване на броя на
живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в найвисока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.
Конкретните цели на операцията са свързани с:
• Приготвяне и 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.
Целевата група по операцията са 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; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи
под
линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа: 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.
С оглед осигуряване на непрекъснатост на дейността по предоставяне на топъл
обяд за нуждаещи се хора. СО район „Слатина“ ще кандидатства пред АСП за
финансиране по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Предвижда се потребителите да са 200 броя. Дейностите включват приготвяне
и предоставяне до дома на потребителите на топъл обяд- супа, основно ястие,
хляб и поне веднъж седмично десерт, в работни дни.
В районната администрация е създадена организация за ефективно
управление и успешно реализиране, чрез планиране, организиране,
контролиране, координиране и отчитане пред Управляващия орган на
дейностите и ресурсите, заложени в Операцията.
Едно от изискванията за допустимост на кандидатите за финансиране по
Оперативната програма, е да реализира предоставянето на топъл обяд като
местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, въз основа на
Решение на общинския съвет.
//. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Предлагаме на основание чл.21. ал.1. т.19 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Столичен общински съвет да:
1. Определи дейността по предоставяне на топъл обяд като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
2. Да даде съгласие на СО район ..Слатина” да кандидатства по
оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014-2020. Операция BG05FMOP0015.1 “3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за
финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Приложение: 1 .Проект за Решение.

С уважение: Георги Илиев
Кмет на СО-район Слатина

РЕШЕНИЕ
на Столичния общински съвет от

2020 година

Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност
по смисъла на Закона за публичните финанси и даване на съгласие на СО
район „Слатина“ за кандидатстване по оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014-2020. Операция BG05FMOP001-5.001
“3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COV1D-19“. за финансиране по
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
На основание чл.21, ал.1, т.19 и т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по
смисъла на Закона за публичните финанси.
II.
Дава съгласие на СО район „Слатина“ да кандидатства по оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020,
Операция BG05FMOP0015.1
“3.1- Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, за
финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
III.
Възлага изпълнението на Решението на кмета на СО район „Слатина“ .
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на
_________ 202 __г., Протокол №______ точка ____ от дневния ред, по доклад №
_______ _/ _______ година и е подпечатано с официалния печат на Столичния
общински
съвет.
Председател на Столичния общински съвет:
/Елен Герджиков/

