
 
 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     З А     Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ 

ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Приемане на решение за предоставяне на „Топъл обяд” като места дейност 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, 

 

 

Община Чирпан има подадено проектно предложение с референтен номер 

BG05SFPR003-1.001-0168 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

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

подпомагане по Европейски социален фонд плюс 2021-2027 г.  

 

Съгласно т. 9.1  от Указанията за кандидатстване по Процедурата едно от условията за 

допустимост на кандидати  е: „Общините и районите на общини на територията на Р.България 

са допустими ако:  
- реализират дейността като местна дейност, въз основа на решение на съответния общински 

съвет;” 
 

На етап оценка на проектното предложение и изискани документи от оценителната 

комисия именно такъв изискан документ е Решение на Общински съвет за предоставяне на 

„Топъл обяд” като местна дейност. 

 

 

           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 предоставя „Топъл обяд” като местна 

дейност по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027 

 

 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7022
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