
АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50
ТЕЛ.:0336 / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872

E-mail: obaparv@parvomai.escom.bg
http://www.parvomai.bg

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
ОТ НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ  

ОТНОСНО: Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Първомай и 
даване на съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане. 

     УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Настоящото предложение се внася на Вашето внимание по повод възможността на 
Община Първомай да продължи да предоставя топъл обяд на хора, които са затруднени да 
осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията 
на обявената в страната епидемиологична обстановка. От 4 май 2020 г. до 31.10.2020 г. на 
територията на общината 170 лица получават топъл обяд всеки работен ден по Целева 
програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. 

В резултат от насочване на ресурс към Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане ще бъде възможно продължаване на предоставянето на „Топъл обяд" 
на територията на община Първомай, който понастоящем се осъществява по нарочна Целева 
програма финансирана от държавния бюджет. Срокът за кандидатстване по посочената 
процедура е до 30.11.2020г. включително,  като дейностите са допустими за финансиране със 
задна дата, а именно от 01.11.2020г. 

Операция тип 5 „Топъл обяд" ще се реализира от общини и райони на общини на 
територията на Република България. 

В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, 
операцията е планирана в отговор на пандемията от СОVID-19 в страната и осигурява 
подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална 
закрила в най- висока степен. 

Операцията следва и прилага принципите и механизмите за изпълнение на операциите 
от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се 
фокусира върху лицата, засегнати в най- висока степен от последиците от кризата. 

Настоящата ситуация, свързана с разпространението на СОVID-19 и нейните 
икономически и социални ефекти върху различни публични сектори поставиха системите за 
социална защита пред сериозни изпитания. Основните системи на обществото - икономика, 



пазар на труда, образователна, здравна, пенсионна, системата за социална закрила и 
дългосрочни грижи са повлияни в голяма степен от пандемичното разпространение на вируса, 
което изисква мерки на национално ниво за мобилизиране на ресурсите, стабилизиране и 
възстановяване на страната. Извънредната ситуация породи преки негативни социално-
икономически последици, като наруши икономическата стабилност, внесе несигурност сред 
обществото поради закриването на работни места. Доведе до увеличаване ръста на 
безработица, създадоха се затруднения при функциониране на малки и средни бизнеси. 
Перспективите пред голяма част от домакинствата са неясни, бедността и липсата на доходи се 
задълбочава. 

В създалата се кризисна ситуация за намаляване на негативните последствия от 
безпрецедентната ситуация, страната пое редица антикризисни мерки. Специален фокус беше 
поставен и върху най-уязвимите граждани в страната. По утвърдената целева програма се 
осигури допълнително финансиране за осигуряване на топъл обяд до 31.10.2020 г. на 170 
потребители на територията на община Първомай - лица от групи с повишен риск от 
заразяване - хора с доходи под линията на бедността – самотно живеещи възрастни, хора с 
увреждания, хора поставени под задължителна карантина. 

В условията на извънредна епидемична ситуация предоставянето на „Топъл обяд" се 
оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най- бедните 
и уязвими хора да продължават да имат храна от една страна и от друга, да могат да я получат 
в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това. 

Финансирането е 100 % по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд“. 

Размерът на финансирането за всяка една партньорска организация се определя на база 
на броя на обхванатите потребители, разходът за единица продукт топъл обяд - 2,50 лв. на ден 
на човек, което включва само хранителните продукти за приготвяне на храната. 

Съгласно изискванията за допустимост на кандидатите по Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 5 „Топъл обяд", е 
необходимо общината да реализира предоставянето на топъл обяд, като местна дейност, въз 
основа Решение на Общински съвет - Първомай. В тази връзка е необходимо да се разкрие 
социалната услуга „Обществена трапезария" като местна дейност, като финансирането е по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 5 
„Топъл обяд" на „Оперативна програма за храни и/или материално подпомагане”. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси и в изпълнение на 
Изисквания за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “Топъл обяд” по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане,  предлагам на Общински съвет – Първомай, да вземе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси. 

2. Дава съгласие Община Първомай да кандидатства по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “Топъл обяд” по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. 

3. Упълномощава  Кмета на Община Първомай да предприеме всички необходими 
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 “Топъл обяд” по Оперативна програма за 
храни и/или основно материално подпомагане, както и да извърши всички последващи 
действия, във връзка с изпълнението на настоящето решение. 



МОТИВИ: С продължаване предоставянето на топъл обяд по Операция тип 5 „Топъл 
обяд" ще се отговори на преките нужди на лица от групи с повишен риск от заразяване - хора с 
доходи под линията на бедността, самотно живеещи възрастни, хора с увреждания, хора 
поставени под задължителна карантина и ще се подобри качеството им на живот в условията на  
пандемичния взрив на заболяването от вируса СОVID-19. Идентифицирана е голяма нужда от 
предоставянето на този тип социална услуга, в контекста на създалата се епидемична ситуация 
в страната.  

С уважение, 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Кмет на Община Първомай


