
            ПРЕПИС!                                       
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т    -   ГР.  С А Д О В О 

 
         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

№ 469 
взето с Протокол № 43 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 21.11.2022 година 
 
 
           По т. 6 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
съгласие за подаване на проектно предложение по процедура BG05SFPR003-1.001 
– „Топъл обяд“, приоритетна ос – Вид помощ „Топъл обяд“, Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, определяне на дейността като местна 
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси“ 
предвид следните мотиви: в момента тече период за кандидатстване чрез подаване на 
проектно предложение пред Агенция за социално подпомагане по Програма за храни и основно 
материално подпомагане 2021-2027 за финансиране на услугата Топъл обяд. Общината 
изпълнява такъв проект по програмен период 2014-2020 с 320 потребители на услугата от всички 
населени места с изключение на с. Ахматово. Целта на проекта е насочена към справяне с 
проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ, за 
смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на социалното изключване   и 
на основание: Чл. 21 ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  Общински съвет – Садово 

Р Е Ш И:                                                                                                                      
  

1. Общински съвет-Садово дава съгласие Общината да кандидатства за  
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и 
основно материално подпомагане 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“. 

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по  
смисъла на Закона за публичните финанси, като настоящото решение се приема във 
връзка с кандидатстването на Общината за директно предоставяне на безвъзмездна 
помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 
BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“. 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
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ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
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