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„Осигуряване на топъл обяд община Завет“ 
 
 

Услугата „ Осигуряване на топъл обяд “  в  
община Завет  се удължава  до края на 
2019г. Това става възможно след като  между 
Агенция за социално подпомагане, чрез 
Дирекция „Международно сътрудничество, 
програми и европейска интеграция“ и Община  
Завет се подписва Допълнително споразумение 
към договор за безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане  Фонд  за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.  
 Ползватели на услугата ще бъдат представители на същите целеви групи : 

 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане; 

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

 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен 
стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова 
дейност; 

 Скитащи и бездомни деца и лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на   „Домашен социален патронаж” се приготвя 
топъл обяд / супа, основно  ястие и ½ хляб, и при реализирани икономии – десерт / за 
70 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Кубрат. 
Потребителите получават ежедневно, от понеделник до петък включително, храната си 
на място 11.00 ч. до 14.00 ч.   за представителите на гр. Завет ,  за с. Брестовене и  
с. Острово се прави доставка от Домашен социален патронаж. 
      Освен предоставянето на топъл обяд, през целия период на изпълнението на 
проекта ще се реализират съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и 
консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и 
административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми 
на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в 
отговор на установени конкретни нужди и проблеми. 
 
 
 
 
 
 
 


