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О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

    От 04 януари 2021г. Община Тервел във връзка с изпълнение на дейност “Определяне на 
целевите групи“ по проект BG05FMOP001-5.001-0133 “3.1 - Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19 в община Тервел”, процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане обявява процедура по набиране на заявления от 
кандидати за включване в проектните дейности.  
 

Описание:  
 

       Посредством реализацията на проекта в Община Тервел ще се подпомогнат с 

ежедневно приготвен топъл обяд 70 нуждаещи се лица, живущи в гр.Тервел и селата 

Безмер, Божан, Жегларци, Кочмар, Поп Груево. Услугата е финансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чрез оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане и ще бъде безплатна за одобрените потребители. 

Дейностите по предоставяне на топлия обяд ще стартират от 01 февруари 2021г. и ще 

приключат на 27 април 2021г. Приготвената храна – супа, основно ястие, хляб и поне 

веднъж седмично десерт ще се доставя ежедневно – в работните дни на текущия месец до 

дома на потребителите. 

Изисквания: 
 

Кандидатите следва да са представители на следните групи: 
  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. 
 
 
 

http://www.krushari.bg/files/info_pages/Obqva.doc
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  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. 
 

Документи за кандидатстване: 
 

-        Заявление- образец; 
-        лична карта за справка; 
-        ТЕЛК/ НЕЛК решение при необходимост; 

 
 
Заявленията за кандидатстване могат да се получат в офиса на проекта на адрес: 
гр.Тервел, ул. „Св. Св.Кирил и Методий“ № 8, кабинет 101.  
 
Лице за контакти:                                                             
Жулиета Стефанова  - специалист”Социални дейности”, дирекция”ЧРСУЕ” 

       
 

АКО СМЯТАТЕ, ЧЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОГРАМАТА, 
МОЛЯ ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОН  05751 – 2070  ИЛИ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ 

КМЕТА НА ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО 


