
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 
ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА 
НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ 
BG05FMOP001-3.002 

Бенефициент на проект BG05M9OP001-3.002-0079 

“Топъл обяд за гражданите на община Алфатар” 

е Община Алфатар 

лични социални дейности и услуги, 

с цел-издигане качеството на жи-

вот на нашите съграждани и в  

частност на хората от уязвимите 

групи. 

Наред е разкриването на нови 

услуги не по-малко важно е про-

дължаването и надграждането на 

съществуващите услуги. В това от-

ношение Община Алфатар е добър 

пример за това как една проектна 

инициатива може да се превърне 

във продължаваща, финансирана 

от държавата дейност. 

Всички заинтересованите лица 

могат да подават документи за 

включване в услугите. Образците 

на документите за кандидатстване 

се получат в сградата на общинска 

администрация гр. Алфатар. 

Документите се подават лично от 

всеки кандидат или чрез пълно-

мощник в сградата на Община Ал-

фатар, ул. „Йордан Петров“ №6. 

При необходимост от допълни-

телна информация и възникнали 

въпроси може да се обадите на те-

лефон 086811610 и 086732182 

Ръководството на Община Алфа-

тар използва всяка предоставена 

възможност за реализиране на раз-
Настоящата информационна брошура е изготвена в из-

пълнение на “Предоставяне на съпътстващи мерки” по 

проект “Топъл обяд за гражданите на община Алфатар” 

Продължава предоставя-
нето на социалните услуги 

“Социален асистент“ 
„Домашен помощник” 

в Община Алфатар 



През 2016 г. в община Алфатар 

стартира  проект „Независим живот 

за гражданите на община Алфатар “ 

финансиран по Схема за предоста-

вяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-2.002 

„Независим живот” на ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

за срок за изпълнение – 20 месеца. 

Община Алфатар уведомява 

всички заинтересовани лица, че 

продължава да предостави со-

циални услуги в домашна среда 

и през 2018 г. на лицата, за кои-

то с извършена социална оценка 

по правилата на операция 

„Независим живот”, финансира-

на по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресур-

си“ 2014-2020. 

Средствата за предоставяне на 

социалните услуги „Социален асис-

тент“ и „Домашен помощник“ се 

предоставят на Общината, чрез 

Агенцията за социално подпомагане 

въз основа на подписано двустран-

но споразумение за предоставяне 

на социалните услуги на основание 

чл. 20 от Постановлението на Ми-

нистерски съвет за изпълнение на 

Държавния бюджет на Република 

България за 2018 г. 

ВАЖНО!!! Социалните услуги, ко-

ито продължават да се предоставят 

са: 

„Домашен помощник" 

„Социален асистент”. 

Основни цели : 

-  Постигане на увереност на     

хората с увреждания и самотно жи-

веещите възрастни хора, че няма 

да им липсват социални услуги и 

няма да живеят изолирано; 

-  Получаване на подкрепа в се-

мейна среда, която отговаря на 

потребностите на потребителите; 

- Преодоляване на бедността, 

подобряване на социалния статус и 

повишаване на качеството на жи-

вот на лицата от целевата група; 

-  Преодоляване на социалната 

изолация и постигане на активност 

у обезкуражените лица от целева-

та група. 

В рамките на осигуреното фи-

нансиране ще могат да се включ-

ват нови потребители само при на-

личие на остатък ОТ финансовия 

ресурс. Нови потребители ще се 

включват по разработени крите-

рии, утвърдени от кмета на общи-

ната, и след извършване на инди-

видуална оценка на потребностите. 


