
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №102 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Процедура за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ „3.1. Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-

19” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 
 
 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Kмет на Община Съединение 
 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от 

Закона за публичните финанси, предвид изложените в докладна записка с вх.№310 от 

14.12.2020г. фактически основания, Общински съвет – Съединение 
 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Считано от 01.01.2021г., определя дейността по предоставяне на Топъл обяд 

като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси, която да се 

отчита в бюджетна бланка като местна дейност 2589 „Други служби и дейности 

по осигуряване, подпомагане и заетостта”. 

2. Дава съгласие Община Съединение да кандидатства по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция „3.1. Топъл обяд в 

условията на пандемията от COVID-19” по Оперативната програма за храни 

и/или основно материално подпомагане. 

3. Възлага на Кмета на Община Съединение да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 

 

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси и с фактически 

основания: 

определяне дейността по предоставяне на Топъл обяд като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси и даване на съгласие Община Съединение да 

кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Операция „3.1. Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” по 

Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. 
 

 
 



 
 
         Председател на  

                                                            Общински съвет: ------ПП------ 

                                                                                                                /Кристина Крислова/ 

                                                                     Водил протокола: -----П----- 

                                                                                                     /Гергана Кошева/ 
 
 
 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 12 

„За“ – 12 

„Против“- 0 (няма) 

 „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 

 
 


