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Разширява се териториалният обхват на  услугата “Топъл обяд“ в 

община Крумовград  
                                                                             

Продължава предоставянето на услугата „топъл обяд“ в община 

Крумовград и през 2018 г.  Към настоящия момент дейностите по операцията ще 

продължат до 31 декември 2019 година. Същите се реализират с подкрепата на 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОПХ). 

На 11.12.2017 г. бе подписано второ допълнително споразумение към 

договора за безвъзмездна финансова помощ, с което още се разшири обхватът на 

услугата. Броят на потребителите считано от 01.01.2018 г. се увеличи от 270 на 

520, а общата стойност на проекта на 872 522,20 лева. 

Към настоящия момент топъл обяд се предоставя в гр. Крумовград и селата: 

Вранско, Горна Кула, Звънарка, Подрумче, Пелин, Полковник  Желязово, Едрино, 

Аврен, Черничево, а от първия работен ден на 2018 г. топъл обяд ще получават и 

хора в нужда и от селата: Девесилово, Девесилица, Малък Девесил, Голям 

Девесил, Егрек, Токачка, Гривка, Зиморница, Раличево, Пашинци, Бук, Лещарка, 

Тополка,  Голяма Чинка, Малка Чинка, Метлика и Рибино. 

Всеки работен ден 

потребителите на услугата 

получават супа, основно ястие и 

хляб, а при реализирани 

икономии и десерт. Стойността 

на 1 храноден за 1 лице 2.50 лв.    

В проекта са включени лица от 

следните целеви групи: 

 - Лица и семейства на месечно 

подпомагане по реда и 

условията на чл. 9 от 

Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане;  

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено 

от дирекция „Социално подпомагане“; 

 - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за 

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

несвързани с трудова дейност.  
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- Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-05 от 2008 г. за условията 

и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, за отоплителен сезон, 

предхождащ предоставянето на помощта. 

В рамките на изпълнението на операцията, екип от специалисти ежемесечно 

продължава да предоставя и съпътстващи мерки на бенефициентите, изразени в 

здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на други 

социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и 

такива, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г., консултации за ползването на административни услуги, за 

управлението на семейния бюджет и др. 

Приемът на документи остава отворен с цел осигуряване възможност на 

лицата, отговарящи на горепосочените целеви групи и не подали документи към 

момента, да се възползват от услугата.   

Допълнителна информация, относно проекта може да бъде получена в стая 

№1, ет. 1, в общинската сграда на ул. „Трети Март” № 3 (бившето АПК) или на 

телефон 03641 71-13/174. 

 


