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С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

      От 01.10.2022 г. СО район „Подуяне“ реализира проект „ Топъл обяд в СО район Подуяне“ 

с  финансовата подкрепа на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. 

Конкретната цел на програмата е свързана със справяне с материалните лишения чрез 

предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, 

включително децата, и  прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им 

приобщаване. 

Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“, 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 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; 

 лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

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

основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. 
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Всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на администрацията на СО район 

„Подуяне“ се подават Заявления-декларации за подкрепа по образец /Приложение № 1/ и 

декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /Приложения № 

6/.  

Приемът  на документи е постоянен.  

Проектът продължава до 31. март 2023 година и е на обща стойност  91 200 лева. 

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

тел: 02/8146183 и 02/8146143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


