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

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
По Проект „Топъл обяд в община Септември “  2016
Уважаеми граждани,
Община Септември ще кандидатства по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., Операция тип 3: “Осигуряване на
топъл обяд“ , Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
2014BG05FM0P0013.002 “Осигуряване на топъл обяд“ 2016.
Във връзка с това, община Септември обявява прием на заявления от лица от
следните целеви групи, определени с Наредба № РД071 от 04.04.2016г. за реда и
условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, съфинансирано от ФЕПНЛ :
1.Основната целева група:
Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
съответната дирекция „Социално подпомагане“;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии  за
осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани
с трудова дейност;
Скитащи и бездомни деца и лица.
Лица от уязвими групи  граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от
Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците
2.Допълнителна целева група:
Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД075 от 2008 г., за отоплителния
сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от
разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни
семейства по реда и условията на ПЗЗД.
Лицата, който не попадат в основния списък с потребители, ще останат като резерви.
Желаещите да ползват социалната услуга,
могат да кандидатстват в периода :
26.09.2016  30.09.2016
Заявлениядекларации за кандидатстване ще бъдат предоставяни на 2 ет., стая №12 в
сградата на община Септември.

