
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 843 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 29.09.2022 г., Прот. № 55 

 

 
ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за 

храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана 

от Европейски социален фонд плюс 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), §1, т. 20 от Допълнителни разпоредби на Закона за 

публичните финанси, във връзка с т. 9 и т. 20 от Условия за кандидатстване по процедура 

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

основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003- 1.001 „Топъл обяд“ и 

предложение с Вх. № 1568/19.09.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 

Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проектно предложение по 

процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд (по процедура BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс) като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси. 

МОТИВИ: Към настоящия момент Община Свищов изпълнява проект по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно 

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

условия на пандемията от COVID-19” с продължителност до 30.09.2022 г. и брой 

потребители – 100, от следните целеви групи: 

1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, 

в което са поставени под задължителна карантина; 

2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, 

които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната 

не са в състояние да си осигурят прехраната;  



3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на 

близките си своите ежедневни потребности от храна. 

Новата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд” по Програма за храни и основно материално 

подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс ще осигури 

възможност Община Свищов да продължи да изпълнява, в срок до 3 години, дейността по 

предоставяне на топъл обяд през работните дни, по домовете на потребители от уязвими 

целеви групи, като разшири техния обхват съгласно допустимите, както следва: 

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 Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите 

групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, 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 т. 20 от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“, при подаване на  

проектното предложение кандидатът трябва да представи Решение на  Общински съвет 

/сканирано или подписано с КЕП/.   

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 

 


