ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА

РЕШЕНИЕ

ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан
Относно: Приемане на решение за кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и
основно материално подпомагане 2021-2027.
Господин председател, дами и господа общински съветници,
Агенция социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган по Оперативна
програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, обявява процедура на
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл
обяд“ с Конкретни бенефициенти общините в Р България.
Общата цел на програмата ще допринесе активно за изпълнението на специфичната цел
на Съюза, насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с
храни и основна материална помощ.
Стратегическата цел на програмата е да добави принос към цялостната национална
политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното
изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на подкрепа за преодоляване на
основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални
условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения
и живеят в социална изолация.
Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази операция в
рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с конкретната цел на
програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно
материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на
съпътстващи
мерки,
които
подпомагат
социалното
им
приобщаване.
Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна
топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си
осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно
зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица се предоставя целогодишно, в отговор
на установени трайни и/или неотложни нужди.
Топъл обяд на потребителите се предоставя само в работни дни и включва супа, основно
ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт като е безплатна за получателите.
Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:
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 Наредбата, 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.
След сключване на договор за безвъзмездна помощ Община Чирпан ще възложи
приготвянето на топъл обяд по реда на Закона за обществените поръчки на външен доставчик.
Оценката за принадлежността на кандидат-потребителите ще се извърши от служители
на Дирекция социално подпомагане- гр.Чирпан, а подборът на потребители по проекта - от
служители на Община Чирпан. Към момента Община Чирпан прави проучване за определяне на
индикативен брой лица желаещи да се включат в проекта, с цел реалистичност и постижимост.
За сега, на етап кандидатстване, Община Чирпан следва да представи само Решение на
Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура.
Предоставянето на „топъл обяд” следва да бъде за период до септември 2025 година.
С оглед на гореизложеното предлагам на Общински съвет – Чирпан да приеме следното
РЕШЕНИЕ :
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
и Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, финансиран по Програма за храни и
основно материално подпомагане 2021-2027
1. Дава съгласието си Община Чирпан да подаде проектно предложение по
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 –
„Топъл обяд“.
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