
 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ 

BG05FMOP001-03.02 

 

 
УТВЪРДИЛ: 

 
ВЯРА ЦЕРОВСКА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 
 
 
 

ПРОЦЕДУРА 
 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО  
 

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД – 2016Г. В 
ПЕРНИК” 

 
ОПЕРАЦИЯ ТИП 3  

 
Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ 

BG05FMOP001-03.02 

Настоящата процедура за провеждане на подбор е създадена 
за нуждите на проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016г. в 
Перник”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 
МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г., Операция тип 3: 
“Осигуряване на топъл обяд”, Процедура на директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002 и 
важи единствено и само за този проект. 

Процедурата разписва правила за подбор на потребители за 
включване в проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016”. 

Служителите, задължени да отговарят за реализиране на 
дейностите по проекта изготвят обявление за стартиране приема на 
документи, чрез: 

 Публикация на сайта на Община Перник; 
 Информационното табло в Община Перник; 
 Информационните табла в Дирекциите „Социално 

подпомагане” на територията на община Перник; 
 Мястото за приготвяне на храна. 

 
Съдържание на обявлението: 

 Информация за проекта; 
 Необходими документи; 
 Място и срок за подаване. 

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в 
деловодството на Община Перник. Подаването на заявления за 
участие в проекта е непрекъснат процес. Кандидатите за 
потребители могат до подават заявления-декларации от 
01.06.2016г. до 17.06.2016г. Подалите след този срок се разглеждат 
на следваща комисия и попадат в списъка с резервите. 
 
Продължителност на предоставянето на топъл обяд: 

Месец – 2016г. Работни дни - брой 

07 21 

08 23 

09 20 

10 21 

11 22 

12 21 

Месец – 2017г.  

01 22 

02 20 
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03 22 

04 18 

Общо: 210 

 
Целеви групи: 
 
Основни: 

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане; 

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат 

за тях, установено от съответната дирекция „Социално 

подпомагане”; 

3. Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се 

издържат чрез имуществото си или труда си и получават 

пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и 

възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност; 

4. Скитащи и бездомни деца и лица; 

5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла 

на § 1., т. 17 от Допълнителни разпоредби от Закона за 

убежището и бежанците.  

 

Допълнителни: 

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07- 5 от 

2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за 

отопление, за отоплителен сезон 2015/2016; 

2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за 

отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от 

ЗСПД.  

3. Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за 

покриване част от разходите в началото на учебната 

2015/2016г. по чл. 10а от ЗСПД. 

4. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, 

предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на 
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детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и 

условията на ППЗСПД. 

5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и 

аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомагани с 

еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП през 2015г. 

и/или 2016г., въз основа на установено индивидуално ниво на 

материално лишение. 

6. Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно 

настаняване. 

 

Със заповед на кмета на Община Перник е сформирана 

комисия за подбор с участието на представители на Община 

Перник, Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Перник, ОП 

„Общинско обслужване”. 

 

След провеждане на информационна кампания по проект 

„Осигуряване на топъл обяд”, кандидат-потребителите попълват 

заявления-декларации по образец за включване в социалната 

услуга. Заявленията-декларации се подават в работни дни в Отдел 

„Информационно и административно обслужване” към Община 

Перник, пл. „Св. Иван Рилски” 1 А от 9,00 часа до 16,00 часа. Всички 

заявления за ползване на услугата се вписват в единен регистър, 

създаден за целите на проекта. 

Заявленията-декларации се разглеждат от комисията за 

подбор. Кандидатите се класират в съответствие с указаните 

целеви групи по проекта и съгласно списъците, предоставени от 

Дирекция „Социално подпомагане”. 

 

Проверка по документи 

 

Комисията разглежда всяко постъпило заявление, като се води 

от наличието или липсата на лицето в някоя от посочените целеви 

групи. Не се допускат лица, които не попадат в целевите групи. 

Отпадналите се подреждат в списък с лица, на които им е отказано 

ползването на услугата по проект „Осигуряване на топъл обяд”. 
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Решението на комисията относно допуснатите и недопуснатите 

за включване в проекта се оформя в протокол. При наличие на 

повече потребители, следва класиране на потребители по критерий 

„най-нисък доход”. 

От заседанието на комисията се изготвя протокол, утвърден от 

кмета на Община Перник. В срок от 10 дни от провеждането на 

заседанието на комисията се изготвят списък с класирани 

потребители и списък с резерви. Списъците се утвърждават от 

кмета на Община Перник. След утвърждаването се излагат на 

видно място в Община Перник – информационно табло. 

Подаваните след първоначално регламентирания срок 

заявления-декларации се ксерокопират, заверяват с гриф „Вярно с 

оригинала!” и предоставят на Дирекция „Социално подпомагане” в 

следващия месец за становище, относно попадането или 

непопадането на кандидатстващите лица в целевите групи. 

Комисията за подбор се свиква ежемесечно с цел разглеждане на 

новоподадените заявления-декларации. Изготвят се утвърдени от 

кмета Протокол от заседанието на комисията и актуализиран списък 

на лицата, попадащи в резервите. 

 

Обжалване 

 

Всеки кандидат-потребител, който не е класиран и одобрен 

може да подаде възражение до кмета на Община Перник в 

седемдневен срок от обявяването на крайните резултати. В 

тридневен срок от подаването на жалбата, комисията се произнася 

и уведомява писмено жалбоподателя. В случай, че лицето внесе 

жалба срещу решението на комисията след изтичане срока за 

обжалване се уведомява, че е необходимо да подаде ново 

заявление-декларация, която ще бъде разглеждана по общия ред.   

 

Изготвил: 

Е. Янакиева  

ст. специалист ПИЦ 


