
  
АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 

   

Име на операцията: BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ 

Име на бенефициента: община Кричим 

Начало: 03.10.2022 г. 

Край: 30.09.2025 г. 

Стойност: 247 881,60 лева 

На 21.12.2022 г. е подписан договор № BG05SFPR003-1.001-0103-C01 между Агенция за социално подпомагане, чрез 

Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Кричим, с цел 

реализиране на проект „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-

2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

Социалната услуга се реализира за периода от 03.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в рамките на 36 месеца. Приготвената 

храна се предоставя на част от крайните потребители на място в кухнята на Домашен социален патронаж, а на 

трудно потвижните и лежащо болни крайни потребители се доставя до дома им. Предоставянето на топъл обяд се 

допълва с индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа за лицата, обхванати в програмата с цел 

намаляване на социалното изключване, които се изразяват в индивидуално и групово консултиране и съдействие 

на крайните получатели, съобразно индивидуалните им нужди, чрез съдействие за ползване на административни 

или друг вид услуги, закупуване и доставяне до домовете хранителни или други продукти от първа необходимост, 

както и лекарства закупени със собствени средства. Проектът се реализира чрез предоставяне на топъл обяд на 90 

лица попадащи в обхвата на определените целеви групи, както следва:  

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи 

пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават 

подкрепа от близките си; 

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са 

в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна 

подкрепа; 

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или 

невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от 

пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена 

нужда от този вид подпомагане; 

- скитащи и бездомни лица; 

- лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от 

Закона за убежището и бежанците.  

 


