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Договор BG05FMOP001- …………………………….” 

финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  

 

 

 

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- 

нуждаещите се лица 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

      От 04.01.2021г. СО район „Подуяне“ реализира целева програма Топъл обяд в условията на 

пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Конкретната цел 

на операцията е свързана с приготвяне и  доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, 

които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща 

от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.  

 

 Нуждаещите се лица следва да отговарят на следните критерии: 

 Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение 

поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта 

си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно 

протичане на инфекцията.  

 Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност 

и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

 Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да 

задоволят основните си жизнени потребности. 

 

Всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на администрацията на СО район 

„Подуяне“ се подават заявление –декларация по образец /Приложение № 2/ и декларация за 

съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложения № 20/.  

Приемът  на документи е постоянен.  Капацитетът на програмата е 200 лица, като 

неудовлетворените  заявления се вписват в регистър на чакащите.  

Ежедневно, в работни дни, около 200 потребители получават до дома си топъл обяд- супа, 

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.  

Проектът продължава до 27 април 2021 година и е на обща стойност  45 846 лева. 

Допълнителна информация може да получите от служителите на отдел „ОСДКСИЗ“ на тел: 

02/8146183 и 02/8146143. 

 

 


