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ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД 
В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО “ 

 
 

На 10.04.2020 г. Кметът на Община Никола Козлево – Ешреф Реджеб, подписа с 
Агенция за социално подпомагане Договор № ФСО1-0351/09.04.2020 г. за финансиране 
на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никола Козлево“. В изпълнение 
на дейностите по проекта, в периода от 21.04.2020 г. до 19.06.2020 г. общо сто и 
седемдесет лица ще получават безплатен топъл обяд през всеки работен ден.  

Целевите групи, които ще бъдат обхванати от настоящия проект, са както следва: 
1.Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за 

времето, в което са поставени под задължителна карантина. 
2.Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, 
които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за 
страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 

3.Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от 
заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на 
близките си своите ежедневни потребности от храна. 

В рамките на реализиране на проекта ще се предоставя съпътстваща подкрепа, 
която се изразява в снабдяване на потребителите с необходимите им лекарства, 
хранителни продукти и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични 
средства или със средства от друг произход. Всяко лице може да подаде заявка на тел. 
05328 2002, като следва да съобщи личните се данни и списък на стоките, които следва 
да бъдат закупени и тяхната ориентировъчна стойност. Потребителят ще предава 
необходимата сума срещу подпис на заявката си на посочено му по телефона лице. 
Заявените лекарства и продукти ще му бъдат доставени в срок до 24 часа след 
получаване на средствата. Изпълнението на заявката приключва с подписване на 
двустранен-приемно предавателен протокол. Община Никола Козлево предупреждава, 
че без подадена лично на посочения телефон заявка няма да бъдат изпращани на адрес 
длъжностни лица и жителите не следва да предават пари на случайни посетители. 
Пазете се от измами! 

 
 

Дата: 10.04.2020 г.  


