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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на комисия с постоянен характер за определяне на ползватели на 

услугата топъл обяд 

 Днес, 29.09.2016 г., в 14:00 часа, в сградата на общинска администрация 

Копривщица, се събра комисия, определена със Заповед РД№ 264/29.09.2016 г. на 

Кмета на община Копривщица за определяне на ползватели на услугата 

„Обществена трапезария“ по проект „Осигуряване на топъл обяд в община 

Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, в 

следния състав: 

          Председател:  Николай Дойчев Карагьозов – Секретар на община 

Копривщица; 

 и 

   Членове: 

1. Виолета Дончева Крадлекова – Ръководител Звено „Домашен социален 

патронаж“ – гр. Копривщица; 

2. Теодора Симеонова Главчева – мл. експерт „Евроинтеграция” при община 

Копривщица; 

3. Анелия Иванова Байловска - Представител на Дирекция „Социално 

подпомагане”, гр. Пирдоп, определен със Заповед №2306-РД01-

0006/29.09.2016 г. 

4. Георги Рашков Доросиев – председател на КОКСПЗВ, определен като 

представител на ОбС – Копривщица с писмо изх. №82/27.09.2016 г. 

 

 Заседанието на комисията протече в следния дневен ред: 

  

1. Комисията разгледа и се запозна с условията за ползване на услугата 

за периода 01.10.2016г. – 30.04.2017г., определени съгласно наредба № РД-07-01 

от 4 април 2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за 

европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица. 

2. Комисията констатира: получени са 58 бр. заявления - декларации.  

3. Съгласно подаденото проектно предложение „Осигуряване на топъл 

обяд в община Копривщица – с грижа и отговорност за хората в неравностойно 

положение“, с рег. № BG05FMOP001-3.002-0178, определения брой на ползвателите 

на услугата е 50 потребителя от следните целеви групи - Лица и семейства на 

месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; Лица с доказана липса 

на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция 

„Социално подпомагане“; Самотно живеещи лица и семейства, получаващи пенсии в 
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минимален размер - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени 

пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. 

С оглед на това, обстойно бяха прегледани и обсъдени всички постъпили 

заявления. След направени справки в ДСП относно поучените обезщетения и 

помощи, както и предвид здравословното състояние, семейното положение и 

получените доходи, комисията единодушно определи 50 /петдесет/ лица- ползватели 

на услуга топъл обяд. Потребителите са разпределени в трите основни целеви 

групи: 

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 

от ППЗСП – 5 броя потребители; 

-  Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, 

установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“ – 7 броя потребители; 

- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи пенсии в минимален 

размер - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; 

пенсии, несвързани с трудова дейност – 38 потребителя. 

В списъка на одобрените лица попадат и деца, чийто семейства са в 

затруднено положение и родителите не могат да си позволят да заплащат столовото 

им хранене. Имайки предвид че количеството храна полагащо се на децата хранещи 

се в училищния стол е 150гр., а порциите предвидени за възрастни са 300 гр. 

Комисията взе единодушно решение на семействата с деца от 1 до 4 клас една 

порция да се предоставя на две деца. 

            Комисията приключи своята работа в 16:00 часа, като състави протокол за 

своята работа, списък на конкретните лица, ползватели на услугата, като и списък 

на неодобрените лица. 

 

      Приложение: 

1. Списък  на одобрените лица, бенефициенти на услугата „ Обществена 

трапезария”, Копривщица от 01.10.2015 г. 

2. Списък на неодобрените лица 

 
 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……./П/……………………… 

                                  /Николай Карагьозов/ 

 

ЧЛЕНОВЕ:     

                    1. Виолета Крадлекова……………/П/……………………… 

 

                                                         2. Теодора Главчева………………/П/…………………… 

                                                                                                                        

                                                         3. Анелия Байловска ……………/П/……………………… 

                                                          

                                                         4.  Георги Доросиев ………………/П/……………………… 

                   

 


