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В периода 21-28 септември 2016 г. в община Копривщица стартира прием на 

заявления - декларации от лица, желаещи да бъдат включени като потребители на 

социалната услуга „Обществена трапезария” по проект „Осигуряване на топъл обяд в 

община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение”, 

процедура BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма 

за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица.  

Право да подават заявления-декларации за ползване на услугата за периода 

01.10.2016 г.- 30.04.2017 г. имат лицата, определени съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 

април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица: 

   Основна целева група: 

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП; 

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, получаващи пенсии в минимален размер - за 

осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, 

несвързани с трудова дейност;  

 

Документи за кандидатстване: 

- Заявление-декларация  за ползване на услугата - /по образец/;  

- Документ за самоличност - /за справка/. 

 

Срок и място за подаване на документите – до 17:00 часа на 28 септември 2016 г. в 

Деловодството на община Копривщица. 

 

Заявления-декларации за кандидатстване за социалната услуга „Обществена 

трапезария” могат да бъдат получени от Деловодството на община Копривщица и от 

Домашен Социален Патронаж- Копривщица.  
 

Лица за контакти: Виолета Крадлекова-тел. 0887910781; 

   Милена Паралеева-тел. 0888118288.  
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