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ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ 



Проект – „Осигуряване на топъл обяд в община Завет 2016 - 2017 г.“ 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05FMOP001-3.002 
„Осигуряване на топъл обяд – 2016“; Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № BG05FMOP001-3.002-0100-C01 от 20.09.2016 г. 

Финансиране – Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. 

Стойност – 29 398,60 лв. /100% безвъзмездна финансова помощ/ 

Продължителност на проекта – 01 септември 2016 г. –  30 април 2017 г. 

Предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ – през  работни дни   след избор на доставчик 
на хранителни продукти  –  до 30 април 2017 г. 

Описание 

Услугата „Обществена трапезария“ се предоставя при спазване принципите на балансирано хранене и 
изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. За 
трудноподвижните потребители, които немогат лично или с чужда помощ да получават храната, е 
осигурена доставка до дома. Услугата  се предоставя от Домашен социален патронаж Завет.

 

  

Основна цел 

Подобряване качеството на живот, задоволяване на потребностите от храна и подпомагане на хора, 
които не могат да си я осигурят сами на територията на община Завет. 

Специфични цели 

 Удовлетворяване на основна потребност от храна на 70 лица от рискови групи чрез предоставяне 

на топъл обяд; 

 Осигуряване на помощ и подкрепа на целевите групи чрез съпътстващи мерки за преодоляване на 

социалната им изолация; 



 Разширяване на социалните услуги на територията на община Завет и увеличаване броя на 

обхванатите потребители; 

 Постигане на положителен отзвук сред целевите групи, ползващи услугата; 

 Повишаване на обществената чувствителност към проблемите на целевите групи; 

 Повишаване на общественото доверие към предоставянето на социални услуги. 

Целеви групи 

Подбор на  целевите групи ще се извърши по указания на Наредба №РД07-1/04.04.2016г. 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 ППЗСП. 

 1.2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция 
„Социално подпомагане“. 

     1.3.Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и 
възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудовата заетост. 
        2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА 

2.1.Лица и семейства подпомагани по Наредба №РД-07-5/2008г. за отоплителния сезон, предхождащ 
предоставянето на помощта. 
2.2.Конкретни представители, които не са включени в основната целева група. 

Установяването на правоимащите лица се извършва  по списъци от Дирекция „Социално подпомагане“ 
–Кубрат. 

Съпътстващи мерки 

Провеждане на  индивидуални и групови консултации с потребителите на трапезарията относно 
повишаване на информираността за: 

 предоставяните на територията на общината социални услуги и възможностите за ползването им; 

 ползване на административни общински услуги; 

 подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; 

 управление на семейния бюджет; 

 здравословно и балансирано хранене; 

 други форми и теми за оказване на подкрепа и съдействие съобразно конкретните нужди и 

проблеми на целевите групи. 

 Заявленията могат да се подават през целия период на договора в Център за информация и 
услуги на общинска администрация гр. Завет . 

 
За повече информация: 08 442  20-20 / вътр. 116. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 
 
 


