ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ
Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“
Община Първомай кандидатства по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура, Общината обявява прием на
заявления на кандидати за потребители за получаване на топъл обяд.
Услугата ще се предоставя в периода от 01.11.2022 г. до 30.09.2025 г. до домовете на
крайните потребители.







Допустими целеви групи са:
лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и
самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с
тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4,
ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени
потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни
ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число
самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма
подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и
за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
скитащи и бездомни лица;

Подкрепата може да се предоставя и на хора, изпаднали в затруднено положение в
резултат на природни бедствия, пандемии и други форсмажорни обстоятелства с оглед
овладяване на възникнали извънредни ситуации в страната. Водещ критерий е степента на
уязвимост и лишения, установени от органа по социално подпомагане на местно ниво.
Принадлежността на кандидатите към допустимите целеви групи ще бъде
потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Първомай.
Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение №1 – Заявлениедекларация за необходимост от подкрепа и Приложение №6 – Декларация за разкриване на
данъчна и осигурителна информация.

Документите ще се приемат в сградата на Община Първомай от 12.10.2022 г. до края
на проекта.

