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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА РУСЕ“ 

 

I.Общи положения 

 

Процедурата е разработена в съответствие с изискванията на 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, съфинансирана от фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица и  заложените дейности по проект „Осигуряване на  

топъл обяд в Община Русе“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане Операция 3 „Осигуряване на топъл обяд“, Фонд за европейско подпомагане на  

най-нуждаещите се лица. 

 

Тази процедура определя  начина на подбор на целева група по Договор, като съблюдава 

основните принципи за равни възможности, превенция на дискриминация по пол, възраст, 

етническа принадлежност и др.  

 

Настоящата процедура има за цел да: 

 

- Регламентира процеса на избор на лица, принадлежащи към заложената по 

проекта целева група и потенциални потребители на социални услуги. 

- Подпомагане на Община Русе в осъществяването на избор на физически лица като 

целева група на проекта. 

 

II. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 

Процеса на избор на целева група се извършва на следните етапи: 

 

1. Обявяване на постоянен прием на заявления – декларации в рамките на разписания по 

проекта срок. 

2. Определяне на комисия за подбор целева група. 

3. Ред за кандидатстване. 

4. Етапи на подбор на целева група 
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5. Включване в проекта на избраните кандидати. 

 

1. Обявяване на срок за прием на заявления – декларации. 

 

Обявяване на постоянен прием на заявления – декларации се окача на таблото в 

Центъра за информация и обслужване на гражданите. Срокът за подбор на документи 

от кандидат потребители и постоянен в рамките на разписания по проекта срок. 

 

2. Определяне на комисия за подбор на целева група.  

 

След оповестяване на подбор на целева група, Кмета на Община Русе  определя  

състав на комисия за подбор на целева група. 

Комисията се състои от председател на комисия и четирима членове, всички с право 

на глас. Със заповед на кмета се определят отговорните лица, които да участват в 

Комисия за подбор на Целева група. В комисията се включват лица с опит и 

квалификация в предоставянето на този вид социални услуги. Един от членовете на 

комисията е лице от действащо НПО/Фондация с цел безпристрастност в избора на 

кандидат-потребителите и информираност и публичност при вземането на решения от 

комисията. 

Комисията заседава в пълен състав и взема решения с мнозинство повече от 

половината от всички членове. 

За заседанията на комисията се води протокол, в който се вписват всички решения на 

комисията. Протоколът се подписва от председателя и всички членове.  

 

3. Ред за кандидатстване 

 

Подаване на Заявление – декларация от кандидата или от негов законен представител 

– настойник, родител – по Приложение 2 от Ръководството за бенефициенти. 

Към заявлението се прилага – копие от документ за самоличност  или документ за  

законен представител  

Съгласно изискванията на 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, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица, определянето на конкретни представители на целевите групи се 

извършва със служебно предоставена информация от Дирекция "Социално 

подпомагане" – Русе, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица. 

След определяне на конкретните целеви групи от Дирекция „Социално подпомагане“ 

– Русе, в които попадат кандидат – потребителите, комисията разглежда постъпилите 

заявления – декларации и класира потребителите.   

Срокът за приемане на заявления – декларации е постоянен за целия период на 

изпълнение на проекта от 03.05.2016 г. – 31.04.2017 г. При запълнен капацитет на 

услугата, желаещите да получават топъл обяд, се включват в списък на резервите. 

4. Етапи на подбор на целева група 
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1. От постъпилите заявления – декларации се избират желаещите лица въз основа на 

предоставените списъци от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Русе, които се 

разпределят в определените целеви групи: 

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

- 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, които не могат да се издържат чрез имуществото 

си или труда си и получават пенсии в минимални размери - 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 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците (малолетни или 

непълнолетни, непридружени малолетни и непълнолетни, хора с увреждания, възрастни 

хора, бременни жени, самотни родители с ненавършили пълнолетие деца, жертви на трафик 

на хора, лица с тежки здравословни проблеми, лица с психични разстройства и лица, които 

са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или 

сексуално насилие 

2. Определяне на потребителите – Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе изготвя 

списък, който се предоставя на комисията, определена със Заповед на Кмета на Община Русе 

с включените целеви групи. На заседание на комисията се определят потребителите, които 

ще ползват услугата „Обществена трапезария” в периода на реализация на проекта.  

 

5. Включване в проекта на избраните кандидати. 

1. Сключване на договори и получаване на храната от потребителите – Определените 

потребители сключват Договор за ползване на услугата, като за по-голяма гъвкавост 

договорите на потребителите са със срок до 30.09.2016 г.  

2. При отсъствие на потребител за деня и с цел недопускане на разхищение на 

хранителни продукти, се сключва, т.н. договор „за един ден“, с кандидат потребител, 

включен в списъка с резерви. Този договор има временен характер и е до завръщане на 

титуляра. С цел недопускане на разхищение на храни, като възможност е предвидена 

неполучената храна в деня след 14.00 часа да се предава на представители от Приют за 

бездомни лица. Храненето в този вид услуга не предвижда предоставянето на  топъл обяд и 

по този начин не се допуска дублиране в дейностите, свързани с храненето на потребителите 

от този вид социална услуга. 

3. Храната се приготвя и сервира на място в Общинско предприятие „Социално 

предприятие - Обществена трапезария”. Топлият обяд в трапезарията, се приема лично от 

потребителя. Потребителят удостоверява приетата храна с подпис в списък изготвен за 

съответната седмица  от определено длъжностно лице. Допускат се изключения за полагане 

на подписи в случаите, когато: 

-  топъл обяд получават деца - подписите в списъците се полагат от законните им 

представители.  
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-  топъл обяд получават лица поставени под пълно или частично запрещение - подписите 

в списъците полагат законните им представители. В досиетата на тези лица са приложени 

документи доказващи това обстоятелство. 

В началото на седмицата се приготвя - седмично обедно меню, което се поставя на 

информационното табло,  при Общинско предприятие „Социално предприятие  - Обществена 

трапезария”. Менюто се изготвя от калкулант и главен готвач и се утвърждава от директора 

на ОП „СПОТ“. В менюто задължително фигурират записаните алергени в храните.  

 Приготвянето на топлия обяд включва предоставянето на храна за обяд – супа, основно 

ястие,  хляб, за всички календарни дни от месеца. Екипът на Общинско предприятие 

„Социално предприятие - Обществена трапезария” се стреми да предоставя разнообразна 

храна, в която според сезона са включени различни плодове и зеленчуци. Не се допуска 

предоставянето на консервирани храни, пастети, салами и други. Един път в седмицата се 

приготвя и предоставя на потребителите риба. Задължително в менюто се включва месо. 

Храната за почивни и празнични дни се приготвя и издава на потребителите в последния 

работен ден от седмицата. При реализирани икономии в менюто е допустимо да бъде 

включен и десерт. Като това не следва да променя броят на дните и представителите на 

целевата група, ползващи услугата. 

При реализиране на дейностите по проекта се спазват и прилагат изискванията на 

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, съфинансирана от 

фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

Предоставяне на храната за топлия обяд се реализира, чрез  Общинско предприятие 

„Социално предприятие - Обществена трапезария”, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ № 17  по 

представен проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе - 2016 г.“ на Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане Операция 3 „Осигуряване на 

топъл обяд - 2016” 2014BG05FMOP001-03.02, чрез Фонд за европейско подпомагане на  най-

нуждаещите се лица. 

 

Приложения:  

- 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, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

- Заявление – декларация - Приложение 2 от Ръководството за бенефициенти по 

настоящата процедура. 

- Образец на списък на лицата, които ще бъдат включени да получават топъл обяд 

по проекта. 

 

 „СПОТ“ – Русе 


