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УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРОЕКТ: 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ 

По искане на Кмета на Община Полски Тръмбеш НА 28.04.2017 Г., беше подписано 

Допълнително споразумение  по договор между  Община Полски Тръмбеш и Агенция за 

социално подпомагане гр.София, чрез дирекция „Международно сътрудничество, 

програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане - фонд за европейско 

подпомагане на най – нуждаещите се лица 2014-2020 г. по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване 

на топъл обяд-2016“ по Операция 3: “Осигуряване на топъл обяд”  за реализиране на 

Проект”Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”. Изпълнението на 

договора започна на 19.09.2016 г. и първоначално договореният срок беше до 30.04.2017 г. 

С подписаното допълнително споразумение се удължава срока на догоовора по проекта до 

31.12.2019 г.Увеличава се и цената на топлия обяд от 2,30 лв. на 2,50 лв. – считано от 

01.05.2017 г. 

Проекта  се изпълнява на територията на Община Полски Тръмбеш – във всички 

населени места от общината. Топлия обяд  се предоставя в домовете на  потребителите. 

При изпълнение на Проекта се предоставят и съпътстващи мерки. Те са 

предвидени в допълнение към предоставянето на храна и  целят намаляване на социалното 

изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив 

начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд  по настоящата процедура и се изразяват 

индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за: 

o възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията 

на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; 

o ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до 

здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и 

балансирано хранене, както и 

o други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  

реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на 

представителите на целевите групи. 

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда 

за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. 
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Целеви групи :Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на 

труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне 

на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.). 

Основна целева група по проект „Предоставяне на топъл обяд в Община Полски 

Тръмбеш” е: „Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за 

осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с 

трудова дейност”. 

По Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”  се предоставя 

топъл обяд на 30 лица от целевата група през работните дни от месеците на изпълнение на 

проекта. 

Продължава приема на заявления-декларации по проекта. Лицата, желаещи да 

бъдат включени в проекта, може да подадат  заявление-декларация по образец 

/Приложение № 2/, което е на разположение в Общинска администрация Полски Тръмбеш 

и на сайта на Община Полски Тръмбеш. Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на 

труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне 

на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.). 

Поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се 

извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов, въз основа на данните от 

регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или 

въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в 

срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП. 

 

За повече информация 

Община Полски Тръмбеш  

тел.: 06141 41-21; 06141 41-41 

 

03.05.2017 г. 


