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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  24 / 28.01.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  28.01. 2021 година /четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 17 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 ТРЕТА 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 

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

    Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение 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  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

28 януари 2021 год. 

 

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

кандидатстване и откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ 

BG05FMOP001-5.001 – „ 3-1 Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19“. 

 Операцията „ 3-1 Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19“ допринася за постигане на 

общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез 

осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

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 ЗА    



последиците от нея. Чрез нея се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на 

кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или 

невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл 

обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за 

справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава 

възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица. 

Конкретни цели на операцията са: 

- Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които 

поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от 

разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си. 

- Да изпълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с 

фокус върху най-нуждаещите се лица. 

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 „3-1 – Топъл обяд в 

условията на пандемията COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица,  

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 „3-1 – Топъл обяд в условията на пандемията COVID-19“ по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020г. 

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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Вярно с оригинала 

 Техн. Сътрудник:                                        Председател на ОбС: 

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 03.02.2021 г.  


