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ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

Община Ардино стартира набиране на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд“

Уважаеми съграждани, Община Ардино ще кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05SFPR003-1.001 -  „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХОМП). Уведомяваме Ви, че 
ще бъдат предприети необходимите стъпки, за да продължи предоставянето на топъл обяд до дома на потребителите и да няма прекъсване 
на услугите. За период до три години, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. включително, в рамките на работните дни на територията на 
цялата община, ще се приготвя храна за 1 300 потребители, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, 
основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.
Във връзка с това, Община Ардино, набира заявления-декларации от желаещите за ползване на услугата „Топъл обяд“.
Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“, са следните:

>  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;

Заявления-декларации /Приложение №1/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /Приложение 6/ от 
нуждаещи се, ще се приемат през цялото време на изпълнение на дейностите по проекта в деловодството на общинска администрация- 
Ардино - ст.№2, ет.1, на адрес гр. Ардино, ул. „Бели брези“ №31, като формуляри могат да се изтеглят от сайта на общината. 
Принадлежността на кандидат-потребителите към конкретна целева група по процедурата ще се извършва от ДСП Ардино, като 
одобрените потребители ще бъдат информирани по телефона.


