
  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Процедура  BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ 

 
      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 
Община Завет продължава изпълнение  на Договор за безвъзмездна финансова 

помощ – № BG05FMOP001-3.002-0100-C02 от 01.05.2017г. по  Процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване 
на топъл обяд – 2016 - 2020“ . Във връзка с това Ви уведомяваме,че приемът на 
заявления  е отворен и продължава до приключване на договора. Към настоящия 
момент се предоставя топъл обяд на 70 потребители.  В изпълнение на Методиката за 
предоставяне на услугата, периодично се правят проверки на принадлежност към 
целевите групи на потребителите  от Д „СП“ гр. Кубрат. Новоподадените заявления  
след разглеждане от дирекцията и комисията за подбор към общината  се съхраняват в 
групата на чакащите. Във връзка с това ви уведомяваме, че приема се извършва при 
спазване на същите условия. 

 
 

 
 
 
 
Подбор на  целевите групи ще се извърши по указания на Наредба №РД07-

1/04.04.2016г. / изм. от 15.12.2017г./ за реда и условията за определяне на целевите 
групи по оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане, 
съфинансирана  от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.  

1.ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА 
  1.1.Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от  
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 
1.2.Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях,  
установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; 
1.3. Семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да 
се издържат с тези доходи и имуществото си; 
1.4. Скитащи и бездомни деца и лица. 



        2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение,може да 
бъде разпределян на следната допълнителна целева група: 
2.1.Лица и семейства, подпомагани по Наредба No РД-07-5 от 2008 г. за условията и 
реда за отпускане на целеви помощи за отопление,(ДВ, бр. 49 от 2008) 
2.2.Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до 
една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);  
2.3.Лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи 
клас, по чл. 10а от ЗСПД;  
2.4.Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски 
доходи и получават Месечна добавка за социална интеграция по ЗИХ 

 
Подаването на заявления  се извършва   в стая 114, ет.1 в сградата на 

общинска администрация  гр. Завет. 
 
За повече информация тел: 08 442 20-20/вътр.116 
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