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Прием на заявления за включване в Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд““ 
в Община Върбица 

 
 Във връзка с включването на Община Върбица в Операция BG05SFPR003-1.001  

„Топъл обяд““ ще приема заявления за включване в услугата, считано от 21.09.2022 г. 

Необходимо е да бъдат идентифицирани  потребители, които принадлежат към 

целевите групи, в обхвата на мярката. Това са: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. скитащи и бездомни лица; 

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 

17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Общината ще идентифицират най-нуждаещите се лица, като за целта ще използват 

всякакви източници на информация – заявления, сигнали на граждани, отворена 

телефонна линия, кметове по населени места, информация от доставчици на социални 

услуги и институции и др. 

Принадлежността на идентифицираните от общините лица към допустимата целева 

група ще се потвърждава от съответната ДСП в рамките на служебните ѝ задължения.  

Лица, жители на Община Върбица, могат да подадат заявления за идентифициране към 

целевите групи и включване в Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд““   на 

информационното гише в сградата на общинска администрация  и при кметовете и 

кметските наместници по населените места в Общината, сигнали на тел: 05391/21-31 и 

имейл: obshtina@varbitsa.org 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО  Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд““ АГЕНЦИЯ ЗА 
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027, ЩЕ БЪДЕ СЪФИНАНСИРАНА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

За повече информация и подаване на заявления в стая 210 на общинска администрация 

и в кметства по населени места на територията на община Върбица. 


