
                                                                                                         
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС 
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“  

 

Информация за изпълнение на проект BG05SFPR003-1.001-0231-C01 „Топъл обяд 

в община Рила “ 

 

      От  02.03.2023г. на територията на община Рила се реализира проект „Топъл обяд в 

община Рила”, финансиран по договор BG05SFPR003-1.001-0231-C01 на процедура 

BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд.  Неговата стойност е 289 359.36 лв., като 90% от 

сумата е съфинансиране от ЕС, а 10% национално съфинансиране.  

Общата цел на проектното предложение е да добави принос към цялостната 

национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за преодоляване на 

социалното изключване.  

Специфичните цели на проекта са:  

- осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от 

храна за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна 

бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация.  

- прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното приобщаване на най-

нуждаещите се лица. 

 

Целевите групи по проекта са: 

-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. 

 

Планирано е топъл обяд да получават 120 лица, които отговарят на условията за 

допустимост на целевата група. Периодът на реализация на проекта е 10.02.023г. – 

30.09.2025г. 

  

http://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a0e7a37c-8745-4992-9a28-52759fa82011

