ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ
ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с кандидатстване на община Кричим по целева програма „Топъл обяд
в условията на пандемията от COVID-19“, финансирана от Агенция за социално
подпомагане, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 20142020 г. по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“, Ви уведомявам следното:
Социалната услуга ще се реализира за периода от 02.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в
рамките на 80 работни дни. Приготвената храна ще се предоставя ежедневно до
домовете на потребителите, които поради бедност и продължителна социална
изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от
необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в
затруднение да осигурят сами прехраната си. Лицата ще получат съпътстваща
подкрепа чрез съдействие за ползване на административни или друг вид услуги,
закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от първа
необходимост, както и лекарства закупени със собствени средства.
За потребители на социалната услуга могат да кандидатстват:
- 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;

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията
на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
- 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.

Необходими документи за кандидат-потребителите, които може да изтеглите от
сайта на общината или да получите в сградата на общинска администрация са:
-

Заявление-декларация по образец – Приложение № 2 към Методиката

- Уведомление за поверителност на личните данни на лица от целева група по
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от
COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица]
- Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация –
Приложение 20
Срок за подаване на документи до 17:00 часа на 16.12.2020 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч.
и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в деловодството на община Кричим, стая № 13
Също така всеки гражданин може да подава сигнали за лица попадащи в
обхвата на целевите групи, както писмено така и на телефон: 0882 56 57 25.

Допълнителна информация може да получите от:
инж. Светлана Рангелова, директор дирекция УТГРМДТХД, тел. 0887 602 420
Гергана Бабачева, специалист Европейски проекти 0882 56 57 25.

