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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

от Росица Антонова – Заместник-кмет „Икономическо развитие” 
/За кмет: Съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020 г./ 

 
ОТНОСНО: Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла 

на Закона за публичните финанси 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със Заповед №РД-25-1/09.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена 

целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 

г. по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане. 

ФСЗ обяви процедура за кандидатстване с проектни предложения от общини за реализиране на 

дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии. 

Целта на програмата е: Подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на 

лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и 

възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи 

и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на §1, т.17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците, лица, изпаднали в тежка ситуация, в 

следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица, завърнали се от други 

държави, останали без работа и без доход. 

Дейностите ще се извършват в периода от 04.01.2021 г. – 31.12.2021 г. на територията на цялата 

страна, в съответната община и прилежащите й населени места. 

Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 3,20 лв., което включва: храна 

за обяд: супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт – 2,70 лв.; други разходи: 

транспортни, режийни, консумативи – 0,50 лв. 

Размерът на финансирането на всяко проектно предложение се определя на база: брой на лицата 

от целевата група, разхода за единица продукт – топъл обяд и общия брой на работните дни за месеците, 

в които е предвидено да се извършва дейността в рамките на 2021 г. Един кандидат може да включи не 

повече от 150 лица, които ще получат обяд от обществената трапезария от общината, в която се 

предоставя услугата. 

За финансиране могат да кандидатстват общини, които с решение на Общинския съвет са 

разкрили обществена трапезария като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

Към проектното предложение е необходимо да бъде представено заверено копие/препис на 

решение на общинския съвет за определянето на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 

дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.  

 



 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с § 1, т. 20 на Допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси и съгласно 

изискванията на Целева програма „Обществени трапезарии“, утвърдена със Заповед №РД-25-

1/09.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, Общински съвет – Шумен: 

 

Определя дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност, по смисъла на Закона 

за публичните финанси. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

За кмет: 

РОСИЦА АНТОНОВА 

Зам.-кмет „Икономическо развитие” 

/Съгл. Заповед № РД-25-2298 от 16.11.2020 г./    

 

 

Съгласувал,              Изготвил,  

Д. Петрова – директор на дирекция БФ и ЧР        П. Петрова – директор на дирекция СПЗ  

 

Биляна Пейчева – старши юрисконсулт 


