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ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
„Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”

Проектът се реализира по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА за храни и/или основно материално
подпомагане”, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
Реализацията на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община
Търговище развива в подкрепа на лица и семейства, обект на месечно подпомагане; лица с
доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и
семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица.
Основна цел: осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в
неблагоприятно социално положение. Проектът предвижда да се осигури топъл обяд на 1000
потребители (представители на основните целеви групи, определени в разпоредбите на Наредба
№ РД - 07-1 от 04.04.2016г. на МТСП) от община Търговище, за период от 25 месеца 01.12.2017 г.- 31.12.2019 г. При получени над 1000 заявления от кандидат-потребители, Община
Търговище планира да увеличи броя на потребителите, както и обхвата на населените места.
Топлият обяд ще се раздава всеки работен ден от 01.12.2017 г. до 31.12.2019 г. За потребителите
извън рамките на гр. Търговище храната ще бъде транспортирана с автомобил. Предвижда се
включване на 1000 потребители от следните целеви групи:
Основна целева група:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
съответната дирекция „Социално подпомагане“;
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3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и
възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
4. Скитащи и бездомни лица.

Допълнителна целева група:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за
отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето
на помощта;
2. Майки /осиновителки/, които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една
година, по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД);
3. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в
началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и
реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и
условията на ППЗЗД.
5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, възоснова на
установеното индивидуално ниво на материално лишени.
Община Търговище има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на
разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при
спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за
хранене.
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Желаещите да ползват услугата следва лично или чрез упълномощено лице да подадат
заявление по образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище, като няма краен срок за подаване на документите.
Подадените заявления се разглеждат от определена за целта комисия с участие на лице от
Дирекция „Социално подпомагане“. Подборът на лицата ще бъде извършен на база заложените
критерии по схемата за подпомагане. Списъкът с одобрените бенефициенти ще бъде изложен на
информационното табло на Общинска администрация град Търговище, входовете на кметствата
по населените места и на интернет страницата на Община Търговище.
Предвид големия брой лица попадащи в целевите групи за подпомагане по различните програми
на Дирекция „Социално подпомагане“ – Търговище, които са потенциални потребители по
настоящия проект, има вероятност да не бъдат обхванати всички лица от основната целева
група.
След одобряване на списъците с кандидат-потребители от Дирекция „Социално подпомагане“,
те ще бъдат включени поетапно, като се започне от тези села, в които няма предоставяне на
социална услуга „Социален патронаж“, както и не се допусне прекъсване на предоставянето на
безплатен обяд за лица, които са получавали услугата до 01.12.2017г. (общо 66 бр.), без
значение от кои населени места са.

Образци: ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (изтегли)

