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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  46 / 16. 09. 2022 год. 

 

       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  16. 09. 2022 година /петък / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 общински съветници.   

      

Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да 

протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

……………………………………………………………………………………………… 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община 

Лозница, Относно:  Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд  като 

местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси 

………………………………………………………………………………………………. 

Гюкчан  Ахмед  – зам. Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 

докладна записка  

 

След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов отсъства 

3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 305 

16 Септември   2022 год. 

Агенция за социално подпомагане в качеството си на Управляващ орган, одобри 

Изисквания за кандидатстване и откри процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

 Операцията „Топъл обяд“ допринася за постигане на общата цел на оперативната 

програма насочена към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане 

с храни и основна материална помощ. Чрез нея се допълва 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.  

Едно от изискванията към кандидатите в процедурата е да реализират 

предоставянето на топъл обяд като местна дейност въз основа на решение на общински 

съвет. 

Съгласно § 1, т.20 от Закона за публичните финанси „Местни дейности“ са 

дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят 

въз основа на закон и/или решение на общински  съвет и които не се финансират като 

делегирана от държавата дейност. 

Предвид горе изложеното и във връзка с кандидатстването на община Лозница по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция 

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

подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс,  Общински 

съвет – Лозница  

РЕШИ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, общински съвет – Лозница реши: 

1. ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставяне на топъл обяд като „местна дейност“ по 

смисъла на § 1, т.20 от Закона за публичните финанси, във връзка с предстоящо 



кандидатстване на Община Лозница по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“ 

по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

2021-2027, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС. 

2. Упълномощава Кмета на община Лозница да извърши последващите фактически 

действия по изпълнение на настоящето решение. 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

         

         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.                                                                                                                   

 

Техн. Сътрудник:                                Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                       И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на  23. 09.. 2022 г.  
 

 


