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Община Криводол разработва проектно предложение, с което ще 

кандидатства по Програмата за храни и основно материално подпомагане 

2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс 

(ПХОМП ЕСФ+), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ за предоставяне на  

топъл обяд  след 30.09.2022 г. 

Дейностите по процедурата ще позволят на общината, която към момента 

изпълнява проект по „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от 

COVID-19 в община Криводол“, да осигури непрекъснатост на 

предоставянето на топъл обяд на крайните бенефициенти, считано от 

01.10.2022г 

В тази връзка, в срок от 20.09.2022 г. до 29.09.2022г. Община Криводол 

стартира прием на заявления- декларации от лица, желаещи да бъдат 

включени като потребители на топъл обяд по процедура BG05SFPR003-

1.001 „Топъл обяд“  по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд 

плюс (ПХОМП ЕСФ+). 

Право да подават  заявления – декларации за ползване на услугата от 

01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. имат лицата, определени съгласно Раздел II, 

чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за 

определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за 

храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от 

Европейския социален фонд плюс. 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са: 

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не 
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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; 

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

17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; 

Топлият обяд включва еднократно хранене - супа, основно ястие и хляб, 

веднъж в седмицата и десерт.  

Документи за кандидатстване : 

 
Заявление - декларация /Приложение1/ 

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация /Приложение 6/ 

Документ за самоличност за справка 

 

Приема на документи за кандидат – потребители продължава през целия 

период на реализирането на проекта, като лицата, подали заявления- 

декларации след 29.09.2022 г. и попадащи в горепосочените целеви групи, 

ще бъдат включени след отпадане на потребител. 

Документи за кандидатстване за „Топъл обяд“ могат да се получат от 

Информационен център за административно обслужване на граждани в 

община Криводол- гр. Криводол, ул. „Освобождение“ №13, от кметовете и 

кметските наместници в населените места. 

https://www.krivodol.com/index.php?lang=bg&x=topal-obyad-2022
https://www.krivodol.com/index.php?lang=bg&x=topal-obyad-2022
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Документите за кандидатстване могат да се изтеглят и от сайта на община 

Криводол секция „Социални дейности“ 
 

 

Заявления ще се приемат в периода от 20 до 29 септември 2022 г., 

всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в Общинско предприятие 

„Социални и комунални дейности“ 

 

https://www.krivodol.com/?lang=bg&x=topal-obyad-2022

