
                                                                              
                     ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ  СЕ ЛИЦА 

 

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ 

BG05FMOP001-5.001 

  На 24.02.2022 г. Община Главиница подписа допълнително споразумение №4 за 

удължаване срока за изпълнение на проект BG05FMOP001-5.001-0076-С004 „Топъл 

обяд в условията на пандемията от COVID-19  в община Главиница.  По оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане. Общата стойност на 

проекта е 266 968,90 лв. Дейностите ще се изпълняват до 30.06.2022 г. в работните дни. 

Проект „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община 

Главиница“ се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-

2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на 

последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. 

Социалната услуга се предоставя от Домашен социален патронаж /ДСП/ – гр. 

Главиница към община Главиница .  По проекта са обхванати 250 уязвими граждани на 

територията на община Главиница. 

Към момента има свободни места и Общината  обявява прием на заявления на 

кандидати за потребители за получаване на топъл обяд, ще бъде извършван нов подбор 

на потребители за запълване на свободните места. 

Допустими целеви групи са: 

1) Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в 

затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които 

поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и 

неблагоприятно протичане на инфекцията. 

2) Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на 

бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

3) Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от 

допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са 

в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

     Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще 

бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Тутракан. 

     Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – 

декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна 

информация в кметствата по села, а за гр.Главиница в  Домашен Социален Патронаж 

гр.Главиница. 


